
          Приложение 1 

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 

 4 юли 2011 г. – 28 ноември 2012 г. 

 

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Закона за достъп и разкриване на 

документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към 

Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна 

армия – „лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори 

за кметове и общински съветници” Комисията е проверила 14 121 лица и е 

установила и обявила принадлежност на 347 лица с решения както следва: 

 Решение № 2-28/04.07.2012 г. – кандидати за общински съветници - 

област Русе. 

 
Проверени: 902 лица.   Обявени: 27 лица. 

 Решение № 2-29/04.07.2012 г. – кандидати за общински съветници -

област Сливен. 

Проверени: 686 лица.   Обявени: 17 лица. 

 Решение № 2-31/11.07.2012 г. – кандидати за общински съветници - 

Софийска област. 

Проверени: 1644 лица.   Обявени: 41 лица. 

 Решение № 2-35/11.07.2012 г. – избори за общински съветници и кмет 

на кметство. 

Проверени: 84 лица.   Обявени: 2 лица. 

 Решение № 2-42/25.07.2012 г. – кандидати за общински съветници – 

област Добрич. 

Проверени: 850 лица.   Обявени 23 лица. 

 Решение № 2-44/01.08.2012 г. – кандидати за общински съветници – 

област Враца. 

Проверени: 1116 лица.   Обявени 17 лица. 



 Решение № 2-51/07.08.2012 г. – кандидати за общински съветници – 

област Шумен. 

Проверени: 809 лица.   Обявени 19 лица. 

 Решение № 2-55/15.08.2012 г. – кандидати за общински съветници – 

област Кърджали. 

Проверени: 476 лица.   Обявени 22 лица. 

 Решение № 2-63/13.09.2012 г. – кандидати за общински съветници – 

област Монтана. 

Проверени: 1145 лица.   Обявени 24 лица. 

 Решение № 2-88/10.10.2012 г. – кандидати за общински съветници – 

област Кюстендил. 

Проверени: 807 лица.   Обявени 14 лица. 

 Решение № 2-90/17.10.2012 г. – кандидати за общински съветници – 

област Ловеч. 

Проверени: 776 лица.   Обявени 17 лица. 

 Решение № 2-92/23.10.2012 г. – кандидати за общински съветници – 

област Ямбол. 

Проверени: 639 лица.   Обявени 15 лица. 

 Решение № 2-96/30.10.2012 г. – кандидати за общински съветници – 

област Перник. 

Проверени: 554 лица.   Обявени 13 лица. 

 Решение № 2-100/07.11.2012 г. – кандидати за общински съветници – 

област Разград. 

Проверени: 460 лица.   Обявени 12 лица. 

 Решение № 2-104/12.11.2012 г. – кандидати за общински съветници – 

област Търговище. 

Проверени: 525 лица.   Обявени 16 лица. 

 Решение № 2-105/12.11.2012 г. – кандидати за общински съветници – 

област Габрово. 

Проверени: 562 лица.   Обявени 9 лица. 



 Решение № 2-108/21.11.2012 г. – кандидати за общински съветници – 

област Силистра. 

Проверени: 597 лица.   Обявени 20 лица. 

 Решение № 2-114/28.11.2012 г. – кандидати за общински съветници – 

област Смолян. 

Проверени: 791 лица.   Обявени 22 лица. 

 Решение № 2-115/28.11.2012 г. – кандидати за общински съветници – 

област Видин. 

Проверени: 698 лица.   Обявени 17 лица. 

 На основание чл. 26, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на 

документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към 

Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна 

армия „лица, заемали публични длъжности от 10 ноември 1989 г. до 

влизането в сила на този закон”, Комисията е проверила 2420 лица, като е 

установила и обявила принадлежност на 106 лица с решения, както 

следва: 

 Решение № 2-84/03.10.2012 г. – Министерство на здравеопазването. 

Проверени: 1487 лица.   Обявени: 29 лица. 

 Решение № 2-87/10.10.2012 г. – Министерство на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията. 

Проверени: 245 лица.   Обявени: 20 лица. 

 Решение № 2-89/17.10.2012 г. – Министерство на икономиката, 

енергетиката и туризма. 

Проверени: 535 лица.   Обявени: 45 лица. 

 Решение № 2-107/21.11.2012 г. – Министерство на околната среда и 

водите. 

Проверени: 153 лица.   Обявени: 12 лица. 

На основание чл. 26, ал. 1, т. 3 от Закона за достъп и разкриване на 

документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към 

Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна 

армия „лица, заемащи публични длъжности или извършващи публична 

дейност към деня на влизане в сила на този закон”, Комисията е проверила 



2734 лица, като е установила и обявила принадлежност на 149 лица с 

решения, както следва: 

 Решение № 2-30/04.07.2012 г. – Конфедерация на независимите 

синдикати в България. 

Проверени: 419 лица.   Обявени: 8 лица. 

 Решение № 2-32/11.07.2012 г. – Медицински университет – Пловдив. 

Проверени: 71 лица.  Обявени: 1 лице. 

 Решение № 2-33/11.07.2012 г. – Медицински университет – София. 

Проверени: 124 лица.   Обявено: 8 лица. 

 Решение № 2-34/11.07.2012 г. – Минно-геоложки университет „Св. 

Иван Рилски”. 

Проверени: 59 лица.   Обявено: 2 лица. 

 Решение № 2-40/ 18.07.2012 г. – Технически университет – Габрово. 

Проверени: 60 лица.   Обявено: 3 лица. 

 Решение № 2-41/25.07.2012 г. –  Конфедерация на независимите 

синдикати в България. 

Проверени: 651 лица.   Обявени: 12 лица. 

 Решение № 2-45/01.08.2012 г. – Медицински университет – Плевен. 

Проверени: 47 лица.   Обявени: 2 лица. 

 Решение № 2-46/01.08.2012 г. – Медицински университет „Проф. д-р 

Параскев Стоянов” – Варна. 

Проверени: 54 лица.   Обявени: 4 лица. 

 Решение № 2-47/01.08.2012 г. – Лесотехнически университет. 

Проверени: 75 лица.   Обявени: 5 лица. 

 Решение № 2-52/07.08.2012 г. – Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски”. 

Проверени: 133 лица.   Обявени: 12 лица. 



 Решение № 2-53/07.08.2012 г. – Университет по архитектура, 

строителство и геодезия. 

Проверени: 80 лица.   Обявено: 5 лица. 

 Решение № 2-54/07.08.2012 г. – Академия – Министерство на 

вътрешните работи. 

Проверени: 24 лица.   Обявени: 6 лица. 

 Решение № 2-57/21.08.2012 г. – Химикотехнологичен и металургичен 

университет – София. 

Проверени: 59 лица.   Обявено: 5 лица. 

 Решение № 2-58/21.08.2012 г. – Американски университет в България. 

Проверени: 8 лица.    Обявени: 1 лице. 

 Решение № 2-59/21.08.2012 г. – Европейски политехнически 

университет. 

Проверени: 10 лица.   Обявени: 3 лица. 

 Решение № 2-60/21.08.2012 г. – Международно висше бизнес училище 

– Ботевград. 

Проверени: 4 лица.    Обявени: 1 лице. 

 Решение № 2-61/21.08.2012 г. – Национална академия за театрално и 

филмово изкуство. 

Проверени: 13 лица.   Обявени: 1 лице. 

 Решение № 2-62/13.09.2012 г. – Национална музикална академия 

„Проф. Панчо Владигеров”. 

Проверени: 41 лица.   Обявени: 4 лица. 

 Решение № 2-67/18.09.2012 г. – Национална спортна академия „Васил 

Левски”. 

Проверени: 45 лица.   Обявени: 3 лица. 

 Решение № 2-68/18.09.2012 г. – Национална художествена академия. 

Проверени: 48 лица.   Обявени: 4 лица. 

 Решение № 2-69/18.09.2012 г. – Нов български университет. 



Проверени: 57 лица.   Обявени: 6 лица. 

 Решение № 2-70/18.09.2012 г. – Технически университет – София.  

Проверени: 221 лица.   Обявени: 14 лица. 

 Решение № 2-71/18.09.2012 г. – Университет по хранителни 

технологии – Пловдив. 

Проверени: 42 лица.   Обявени: 3 лица. 

 Решение № 2-72/18.09.2012 г. – Университет за национално и световно 

стопанство. 

Проверени: 98 лица.   Обявени: 6 лица. 

 Решение № 2-75/26.09.2012 г. – Висше училище по застраховане и 

финанси. 

Проверени: 9 лица.    Обявени: 1 лице. 

 Решение № 2-76/26.09.2012 г. – Европейски колеж по икономика и 

управление. 

Проверени: 4 лица.    Обявени: 1 лице. 

 Решение № 2-77/26.09.2012 г. – Колеж по икономика и администрация 

– Пловдив. 

Проверени: 5 лица.    Обявено: 1 лице. 

 Решение № 2-78/26.09.2012 г. – Колеж по мениджмънт, търговия и 

маркетинг. 

Проверени: 5 лица.    Обявени: 2 лица. 

 Решение № 2-79/26.09.2012 г. – Колеж по телекомуникации и пощи. 

Проверени: 11 лица.   Обявени: 3 лица. 

 Решение № 2-80/26.09.2012 г. – Международен колеж – Добрич. 

Проверени: 3 лица.    Обявени: 1 лице. 

 Решение № 2-81/26.09.2012 г. – Българска търговско-промишлена 

палата. 

Проверени: 114 лица.   Обявени: 22 лица. 



 Решение № 2-85/10.10.2012 г. – Висше военноморско училище „Н. Й. 

Вапцаров”. 

Проверени: 37 лица.   Обявени: 4 лица. 

 Решение № 2-86/10.10.2012 г. – Висше строително училище „Любен 

Каравелов”. 

Проверени: 16 лица.   Обявени: 1 лице. 

 Решение № 2-91/23.10.2012 г. – Военна академия „Георги Стойков 

Раковски”. 

Проверени: 43 лица.   Обявени: 7 лица. 

 Решение № 2-95/30.10.2012 г. – Конфедерация на работодателите и 

индустриалците в България. 

Проверени: 44 лица.   Обявени: 8 лица. 

На основание чл. 28 от Закона за достъп и разкриване на документите и 

за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна 

сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 

„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 № 2-36/18.07.2012 г. –  за едно лице са намерени 

допълнителни данни освен посочените в Решение № 2-29/04.07.2012 г.  
 

 Решение № 2-101/07.11.2012 г. – за едно лице са намерени 

допълнителни данни. 

 

 Решение № 2-103/07.11.2012 г. – за две лица са намерени 

допълнителни данни освен посочените в Решение № 2-95/30.10.2012 г 

 

Приложението е прието на заседание на комисията с протокол  № 29 от 19 декември 

2012 г.. заедно с доклада. 

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КРДОПБГДСРСБНА: 

 

                                                                                                / ЕВТИМ КОСТАДИНОВ/                       


