
          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 

 20 декември 2011 г. – 20 юли 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 8263 

лица и е установила и обявила принадлежност на 169 лица с решения 

както следва: 

 Решение № 305/31.01.2012 г. – кандидати за общински съветници 

област Бургас. 
 

Проверени: 1454 лица.   Обявени: 40 лица. 

 Решение № 312/13.02.2012 г. – кандидати за общински съветници 

област Стара Загора. 

Проверени: 1410 лица.   Обявени: 19 лица. 

 Решение № 316/22.02.2012 г. – кандидати за общински съветници 

област Благоевград. 

Проверени: 1299 лица.   Обявени: 28 лица. 

 Решение № 317/22.02.2012 г. – кмет на кметство. 

Проверени: 16 лица.   Обявени: 3 лица. 

 Решение № 324/07.03.2012 г. – кандидати за общински съветници – 

област Пазарджик. 

Проверени: 1387 лица.   Обявени 23 лица. 

 Решение № 330/20.03.2012 г. – кандидати за общински съветници – 

област Велико Търново. 

Проверени: 1360 лица.   Обявени 21 лица. 



 Решение № 2-8/22.05.2012 г. – избори за общински съветници и кмет 

на кметство. 

Проверени: 188 лица.   Обявени 6 лица. 

 Решение № 2-9/22.05.2012 г. – кандидати за общински съветници – 

област Хасково. 

Проверени: 1149 лица.   Обявени 29 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 2478 лица, като е 

установила и обявила принадлежност на 90 лица с решения, както следва: 

 Решение № 296/12.01.2012 г. – Министерство на образованието, 

младежта и науката 

Проверени: 618 лица.   Обявени: 22 лица. 

 Решение № 297/12.01.2012 г. – Агенция по заетостта. 

Проверени: 1398 лица.   Обявени: 25 лица. 

 Решение № 301/23.01.2012 г. – Министерски съвет. 

Проверени: 125 лица.   Обявени: 12 лица. 

 Решение № 2-15/05.06.2012 г. – Министерство на културата. 

Проверени: 189 лица.   Обявени: 23 лица. 

 Решение № 2-19/14.06.2012 г. – Министерство на труда и социалната 

политика. 

Проверени: 148 лица.   Обявени: 8 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 

1725 лица, като е установила и обявила принадлежност на 167 лица с 

решения, както следва: 



 Решение № 298/17.01.2012 г. – Българска православна църква – 

патриарх и митрополити. 

Проверени: 18 лица.  Обявени: 11 лица. 

 Решение № 299/17.01.2012 г. – Мюсюлманско изповедание – главен 

мюфтия и членове на висшия мюсюлмански съвет. 

Проверени: 55 лица.  Обявени: 7 лица. 

 Решение № 300/ 17.01.2012 г. – Католическа църква в България. 

Проверени: 3 лица.   Обявено: 1 лице. 

 Решение № 306/ 07.02.2012 г. – Арменската Апостолическа 

Православна църква в България. 

Проверени: 88 лица.   Обявено: 6 лица. 

 Решение № 314/ 13.02.2012 г. – Българска Божия църква. 

Проверени: 18 лица.   Обявено: 1 лице. 

 Решение № 327/14.03.2012 г. –  Софийски университет „Св. Климент 

Охридски”. 

Проверени: 339 лица.   Обявени: 35 лица. 

 Решение № 328/14.03.2012 г. – Университет по библиотекознание и 

информационни технологии. 

Проверени: 24 лица.   Обявени: 2 лица. 

 Решение № 329/14.03.2012 г. – Икономически университет – Варна. 

Проверени: 56 лица.   Обявени: 2 лица. 

 Решение № 331/20.03.2012 г. – Национален алианс Обединени Божии 

църкви. 

Проверени: 11 лица.   Обявени: 2 лица. 

 Решение № 332/20.03.2012 г. – Религиозната общност на евреите в 

България. 

Проверени: 21 лица.   Обявени: 5 лица. 

 Решение № 333/20.03.2012 г. – Съюз на Евангелските Баптистки 

църкви в България. 



Проверени: 14 лица.   Обявено: 1 лице. 

 Решение № 334/20.03.2012 г. – Съюз на Евангелските Петдесятни 

църкви в България. 

Проверени: 14 лица.   Обявени: 6 лица. 

 Решение № 335/20.02.2012 г. – Божия църква в България. 

Проверени: 9 лица.    Обявено: 1 лице. 

 Решение № 337/28.03.2012 г. – Варненски свободен университет 

„Черноризец Храбър”. 

Проверени: 33 лица.   Обявени: 3 лица. 

 Решение № 338/28.03.2012 г. – Русенски университет „Ангел Кънчев”. 

Проверени: 112 лица.   Обявени: 9 лица. 

 Решение № 2-10/31.05.2012 г. – Българска православна църква – 

Врачанска епархия. 

Проверени: 32 лица.   Обявени: 3 лица. 

 Решение № 2-11/31.01.2012 г. – Асоциация на индустриалния капитал в 

България. 

Проверени: 33 лица.   Обявени: 6 лица. 

 Решение № 2-12/31.01.2012 г. – Български съюз на частните 

предприемачи „Възраждане”. 

Проверени: 29 лица.   Обявени: 2 лица. 

 Решение № 2-13/31.01.2012 г. – Българска стопанска камара. 

Проверени: 94 лица.   Обявени: 13 лица. 

 Решение № 2-16/14.06.2012 г. – Великотърновски университет „Св. Св. 

Кирил и Методий”. 

Проверени: 110 лица.   Обявени: 13 лица. 

 Решение № 2-17/14.06.2012 г. – Стопанска академия „Димитър А. 

Ценов” – Свищов. 

Проверени: 52 лица.   Обявени: 2 лица. 



 Решение № 2-18/14.06.2012 г. – Технически университет – Варна.  

Проверени: 103 лица.   Обявени: 4 лица. 

 Решение № 2-21/20.06.2012 г. – Бургаски свободен университет. 

Проверени: 29 лица.   Обявени: 3 лица. 

 Решение № 2-22/20.06.2012 г. – Тракийски университет – Стара Загора. 

Проверени: 111 лица.   Обявени: 8 лица. 

 Решение № 2-23/20.06.2012 г. – Университет „Проф. д-р Асен 

Златаров” – Бургас. 

Проверени: 69 лица.   Обявени: 6 лица. 

 Решение № 2-24/27.06.2012 г. – Съюз на стопанската инициатива. 

Проверени: 52 лица.   Обявени: 4 лица. 

 Решение № 2-25/27.06.2012 г. – Академия за музикално, танцово и 

изобразително изкуство – Пловдив. 

Проверени: 20 лица.    Обявено: 1 лице. 

 Решение № 2-26/27.06.2012 г. – Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски” 

Проверени: 96 лица.   Обявени: 8 лица. 

 Решение № 2-27/27.06.2012 г. – Югозападен университет „Неофит 

Рилски” – Благоевград. 

Проверени: 83 лица.   Обявени: 2 лица. 

 

Приложението е прието на заседание на комисията с протокол  № 09 от 18 юли 2012 г.. 

заедно с доклада. 

 

                          

 

 

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КРДОПБГДСРСБНА: 

 

                                                                                                / ЕВТИМ КОСТАДИНОВ/                       


