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В общините Средец, Камено и Приморско в Бургаска област няма агенти на бившата
Държавна сигурност, които в момента да заемат ръководни постове в общинската
власт. Това стана ясно от докладите на комисията по досиетата, които бяха оповестени
днес.

Това е част от глобалната проверка за принадлежност към комунистическите тайни
служби на местната власт от 10 ноември 1989 г. насам. Тя засяга служителите, заемали
или заемащи средните постове: кмет, заместник-кмет, секретар на община и общински
съветници.

В община Средец ( решение №2-134 от 29 януари 2013 г. ), която е една от
най-големите по територия в страната проверката е обхванала общо 291 лица, от които
свързани с ДС са
18 души.
От тях само двама са заемали постове след 2000 г. Единият – Георги Георгиев – е бил
общински съветник в периода 2003-2007 г., а другият – Иван Тодоров – общински
съветник от 2007 г. до 2011 г. Всички останали са заемали ръководни общински постове
през 90-те години на миналия век. Община Средец има 32 населени места и е население
15 000 жители.

В община Камено ( решение №2-133 от 29 януари 2013 г. ) са проверени общо 182 лица,
от които 6 са с агентурно минало. От тях са обявени само трима, тъй като другите трима
са починали. Обявените са общински съветници, заемали постове също през 90-те
години, като най-продължителният е до 1995 г. Община Камено има 13 населени места с
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общо население над 10 000 жители.

В община Приморско ( решение №2-132 от 29 януари 2013 г. ) са проверени 78 лица, от
които с принадлежност към ДС са се оказали 5. Комисията е огласила имената на трима
от агентите, тъй като другите двама са починали. От обявените кадрови служител на
ДС в Окръжно управление на МВР в Бургас е Костадин Петров, кмет на кметство Ново
Паничарево (1999-2003). За малко повече от месец през лятото на 1993 г. кмет на
Приморско е бил агент на Окръжно управление на МВР-ДС в Бургас Никола Ходжев.
Община Приморско има 6 населени места с общо население над 7 500 жители.

До момента комисията по досиетата е извършила и обявила проверките в 15 общини в
Югозападна България и три в Югоизточна България. С тях са проверени над 4000 лица,
заемали или заемащи постовете кмет, зам.-кмет, секретар и общински съветник от 10
ноември 1989 г. насам. Общият брой на разкритите агенти е 220. Данните за отделни
общини са:

-

Петрич – 34 агенти от 436 проверени лица;
Сатовча – 21 агенти от 190 проверени лица;
Бургас – 20 агенти от 446 проверени лица;
Гоце Делчев – 19 агенти от 255 проверени лица;
Благоевград – 17 агенти от 327 проверени лица;
Сандански – 16 агенти от 392 проверени лица;
Айтос – 16 агенти от 309 проверени лица;
Разлог – 13 агенти от 205 проверени лица;
Гърмен – 12 агенти от 197 проверени лица;
Хаджидимово – 9 агенти от 157 проверени лица;
Карнобат – 9 агенти от 394 проверени лица;
Банско – 7 агенти от 175 проверени лица;
Белица – 7 агенти от 158 проверени лица;
Симитли – 7 агенти от 181 проверени лица
Якоруда – 6 агенти от 177 проверени лица;
Струмяни – 5 агенти от 153 проверени лица;
Кресна – 2 агенти от 125 проверени лица.
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Информации за тях може да намерите в секция COMDOS, рубрика "Решения" на
сайта.

3/3

