
Приложение  

 

 

РЕШЕНИЯ 

 

на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на 

български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на 

Българската народна армия за периода 20 декември 2008 г. – 20 юли 2009 г.  

 

 

 По чл. 26, ал. 1, т. 1 от закона – „лица, регистрирани от избирателните 

комисии за участие в избори за кметове и общински съветници” комисията е 

проверила 3383 лица и е установила принадлежност на 148 лица, с решения 

както следва:  

 

 

Решение № 58 (12.02.2009 г.) – установява и обявява принадлежност към органите по 

чл. 1 от закона за лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори на 

21.02.2009 г. за кмет на кметство Свидня, общ. Своге, за кмет на кметство Венчан, общ. 

Провадия, за кмет на кметство Владая, Столична община, за кмет на общ. Раковски, за 

кмет на кметство Мусомица, общ. Гоце Делчев, за кмет на кметство Скребатно, общ. 

Гърмен, за кмет на кметство Долна Вереница, общ. Монтана и за кмет на кметство 

Курново, общ. Роман. Проверени 23 лица. Обявено: 1 лице.  

Решение № 64 (21.05.2009 г.) – установява и обявява принадлежност към органите по 

чл. 1 от закона за лица, регистрирани от ЦИКЕП за кандидати за народни 

представители в Европейския парламент. Проверени 126 лица. Обявени: 8 лица.  

Решение № 69 (29.06.2009 г.) – установява и обявява принадлежност към органите по 

чл. 1 от закона за лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители. 

Проверени: 3234 лица. Обявени: 139 лица.  

 

 По чл. 26, ал. 1, т. 2 и т. 3 от закона – „лица, заемащи публични длъжности от 

10 ноември 1989 г. до влизането в сила на този закон” комисията е проверила 

3871 лица, като е проверила 2822 лица, като е установила и обявила 

принадлежност на 102 лица с решения както следва: 

 

Решение № 57 (28.01.2009 г.) – Българска национална телевизия. Проверени: 44 

лица. Обявени: 7 лица. 

Решение № 59 (23.02.2009 г.) – Държавна комисия по хазарта. Проверени: 46 лица. 

Обявени: 3 лица. 

Решение № 60 (11.03.2009 г.) – Комисия за регулиране на съобщенията. Проверени: 

136 лица. Обявени: 7 лица. 

Решение № 61 (15.04.2009 г.) – Държавна агенция за метрология и технически 

надзор. Проверени: 603 лица. Обявени: 20 лица.  

Решение № 62 (23.04.2009 г.) – Централна избирателна комисия за провеждане на 

избори за членове на Европейския парламент. Проверени: 23 лица. Обявени: 2 

лица. 

Решение № 63 (19.05.2009 г.) – Централна избирателна комисия за провеждане на 

избори за народни представители. Проверени: 23 лица. Обявени: 2 лица. 

Решение № 65 (27.05.2009 г.) – прокурори и военни следователи. Проверени: 1947 

лица. Обявени: 61 лица. 



 

 

 По чл. 27 – „установяване на принадлежност към органите по чл. 1 в рамките 

на предварителна проверка” комисията е проверила 624 лица и е установила 

принадлежност за 11 лица.  

 

Решение № 68 е взето на заседание на комисията, но не подлежи на публично 

обявяване.  

 

 

 По чл. 28 – „Комисията се произнася служебно, когато се появят нови 

доказателства за принадлежност към органите по чл. 1 на лица, за които вече 

се е произнесла.” 

 

Решение № 70 (14.07.2009 г.) – за 6 лица, участвали в изборите за народни 

представители на 5 юли 2009 г., са намерени допълнителни данни, освен посочените в 

решение № 69 от 29.06.2009 г. на комисията.  

 

 

Приложението е прието с доклада на заседание на комисията на 14 юли 2009 г.  

 

 

 

 


