РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА
ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ
КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ
НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ

--------------------------------------------------------------------------------------

Р Е Ш Е Н И Е № 20/ 19.12.2007 г.

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на
принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и
разузнавателните служби на Българската народна армия 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 извърши проверка
на лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за
общински съветници – местни избори 2007 г.
След като проучи и обсъди наличните материали Комисията за
разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия

РЕШИ :

установява и обявява принадлежност към органите по чл. 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 на следните лица:

2

Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Адем Адем Ваноглу
05.12.1959 г.
Гр. Глоджево
Лейт. Слави Петров Славов на
04.09.1985 г., регистриран на
07.09.1985 г.
Ръководил го служител
Лейт. Слави Петров Славов
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Разград, отдел ДС,
сътрудничеството
отделение териториално
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Емил
Документи, въз основа на които е Собственоръчно
написана
и
установена принадлежността към подписана
декларация
за
органите по чл. 1
сътрудничество;
документи
от
ръководилия го щатен служител; рег.
бланка; рег. дневник; картон обр. 4;
лично дело IА-34013; протокол рег.
№ 958/ 07.05.1990 г. с предложение
за унищожаване на работно дело IР1221; доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-2132/
07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1990 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Ветово, издигнат от ДПС
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Айдън Алиев Исмаилов
20.12.1952 г.
Гр. Плевен
Ст. лейт. Румен Георгиев Николов на
11.08.1985 г., регистриран на
19.08.1985 г.
Ръководил го служител
Ст. лейт. Румен Георгиев Николов
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Плевен, отдел ДС,
сътрудничеството
отделение 02
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Радков
Документи, въз основа на които е Собственоръчно
написана
и
Решение № 20/ 19.12.2007 г.
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установена принадлежността
органите по чл. 1

към подписана
декларация
за
сътрудничество;
документи
за
получени
възнаграждения;
собственоръчно написани агентурни
сведения; документи от ръководилия
го щатен служител; рег. бланка; рег.
дневник; картон обр. 4; лично дело
IА-2106 (Пл); работно дело IР-802
(Пл); доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-2132/
07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Плевен, издигнат от ДПС
Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08I-2132/ 07.12.2007 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Ръководил го служител

Акиф Саид Чакър
02.04.1934 г.
С. Три могили, обл. Пловдив
Полк. Петров на 05.10.1965 г.
Полк. Петров; майор Игнатов; подп.
Енев; полк. Бояджиев; полк. Каров;
полк. Христов; кап. Македонски;
майор Лалов
Структури, в които е осъществявано МНО-РУ
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано Секретен сътрудник
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Ердинч
Документи, въз основа на които е Собственоръчно
написана
и
установена принадлежността към подписана
декларация
за
органите по чл. 1
сътрудничество
/”обещание”/;
разходни документи, отчетени от
ръководили го щатни служители;
документи от ръководилите го
щатни служители; картони обр. 1 – 4
бр., обр. 2, обр. 9; рег. дневник; дело
№ 304; доклад на Сл. „Военна
информация”
изх.
№
2827/
05.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1991 г.
отчет
Решение № 20/ 19.12.2007 г.
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Кандидат за общински съветник в общ. Асеновград, издигнат от ДПС
Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на Сл. „Военна информация” изх. №
2827/ 05.12.2007 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал я служител

Албена Смиленова Пашова
31.07.1958 г.
С. Слащен, обл. Благоевград
Майор Огнян Илиев Гондов на
09.11.1985 г.
Ръководил я служител
Майор Огнян Илиев Гондов
Структури, в които е осъществявано ДС-управление ГВ, отдел РО,
сътрудничеството
отделение РО 16 ГО
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Бригита
Документи, въз основа на които е Документи от ръководилия я щатен
установена принадлежността към служител; рег. бланка; рег. дневник;
органите по чл. 1
картон обр. 4; лично дело IА-2849
(Бл); доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-2132/
07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1990 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Сатовча, издигната от БСП
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Ръководил го служител
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1
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Алберт Шишманов Буков
20.02.1953 г.
Гр. Белица
Георги Сачков на 20.05.1975 г.
Георги Сачков
ОУ на МВР-Благоевград-ДС
агент
Тошо
Рег. дневник; картон обр. 4;
протокол № 4/ 1990 г. за
унищожаване на лично дело IА-1760;
протокол № 2 за унищожаване на
работно дело IР-1370; доклад на
МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-
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I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1981 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Велинград, независим кандидат
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Александър Альошев Иванов
26.09.1955 г.
Гр. Ямбол
Ст. лейт. Тодор Фотев на 03.12.1986
г.
Ръководил го служител
Ст. лейт. Тодор Фотев
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Ямбол-ДС 04
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Денев
Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картон обр. 4;
установена принадлежността към протокол рег. № 16/ 28.03.1990 г. с
органите по чл. 1
предложение за унищожаване на
лично дело IА-49; протокол рег. №
14/ 28.03.1990 г. с предложение за
унищожаване на работно дело IР-46;
доклад на МВР рег. № RB202009001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1989 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Ямбол, издигнат от АТАКА
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Александър Димитров Коцов
18.03.1934 г.
С. Уровене, обл. Враца
О. р. Филип Тотляков на 15.04.1986
г.
Ръководил го служител
О. р. Филип Тотляков
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Пазарджик-ДС
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Буляка
Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картон обр. 4; доклад
Решение № 20/ 19.12.2007 г.
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установена принадлежността към на МВР рег. № RB202009-001-05/01органите по чл. 1
08-I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Септември, издигнат от ГЕРБ
За Александър Димитров Коцов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Качество
Структури, в които е работил
Документи, свързани с кариерното
му развитие

Александър Илиев Александров
01.06.1945 г.
С. Мененкьово, обл. Пазарджик
Щатен служител
ДС, секретариат, II отдел
Със заповед № 670/ 27.02.1974 г. е
преназначен за разузнавач II ст. във
II отдел; със заповед № 3976/
08.10.1976 г. е преназначен за
разузнавач I ст.; със заповед № 49/
29.04.1982 г. е преназначен за ст.
разузнавач; със заповед № 26/
28.02.1990 г. е преназначен за
инспектор; със заповед № 1050/
12.03.1990 г. е уволнен.
Кандидат за общински съветник в общ. Белово, издигнат от АТАКА
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Ръководил го служител
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството

Александър Петров Христов
16.02.1969 г.
Гр. Благоевград
Славчо Цонев на 23.10.1985 г.
Славчо Цонев
ОУ
на
МВР-Благоевград-ДС;
управление 03, 10, 03; управление
03, 01, 02
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Атанасов
Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картон обр. 4;
установена принадлежността към протокол № 4/ 1990 г. за
органите по чл. 1
унищожаване на лично дело IА-2431;
протокол № 2/ 1990 г. за
унищожаване на работно дело IР
1808; доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-2132/
Решение № 20/ 19.12.2007 г.
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07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1990 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Благоевград, издигнат от ПП
"НОВОТО ВРЕМЕ"
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Ръководил го служител
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

Александър Стаменов Ефимов
08.01.1951 г.
Гр. Златоград
Георги Ихтяров на 30.11.1977 г.
Георги Ихтяров; Цветков; Дойчинов
ОУ на МВР-Смолян-ДС; управление
06, напр. "Т"
агент
Сергей
Рег. дневник; картон обр. 4; писмо
вх. № 2017/ 24.04.1990 г., което
уведомява, че с протокол № 1 са
унищожени материалите в личното и
в работното дело
на "Сергей";
доклад на МВР рег. № RB202009001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.

Снемане от действащия оперативен
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Златоград, издигнат от ДПС
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Александър Томов Сурталов
29.09.1957 г.
Гр. Пловдив
Кап. Емил Тодоров Соколов на
07.01.1986 г., регистриран на
07.05.1986 г.
Ръководил го служител
Кап. Емил Тодоров Соколов
Структури, в които е осъществявано ДС-управление ЦИОУ, отдел межд.
сътрудничеството
връзки, отделение първо
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Иванов
Документи, въз основа на които е Документи от ръководилия го щатен
Решение № 20/ 19.12.2007 г.
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установена принадлежността
органите по чл. 1

към служител; рег. бланка; рег. дневник;
картон обр. 4; лично дело IА-33460;
доклад на МВР рег. № RB202009001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1990 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Шабла, издигнат от ДПС
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Ръководил го служител
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

Ален Емилов Палов
30.01.1961 г.
С. Годешево, обл. Благоевград
Славчо Протогеров на 05.04.1983 г.
Славчо Протогеров
СГУ-ДС, 06, 05
агент

Ради
Собственоръчно написани агентурни
сведения; документи от ръководилия
го щатен служител; рег. дневник;
картон обр. 4; работно дело IР15169; протокол № 4/ 1990 г. за
унищожаване на лично дело IА-2354;
протокол № 2/ 1990 г. за
унищожаване на работно дело IР1973; доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-2132/
07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1989 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Сатовча, издигнат от Обединен блок
на труда
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Алексей Ивков Чавдаров
30.08.1963 г.
С. Беслен, обл. Благоевград
Майор
Александър
Славев
Арабаджиев на 24.12.1982 г.
Ръководил го служител
Майор
Александър
Славев
Арабаджиев
Структури, в които е осъществявано ДС-управление
03,
отдел
11,
Решение № 20/ 19.12.2007 г.
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сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

отделение 01
агент

Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Ръководил го служител
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

Али Асанов Бурнусузов
03.02.1953 г.
Гр. Пещера
Йордан Стоилов на 08.11.1974 г.
Йордан Стоилов
ОУ на МВР-Пловдив-ДС

Три имена

Али Ахмедов Алиев

Горанов
Собственоръчно
написана
и
подписана
декларация
за
сътрудничество
("обещание");
документи от ръководилия го щатен
служител; рег. бланка; рег. дневник;
картон обр. 4; протокол № 2/ 1990 г.
за унищожаване на работно дело IР1541; лично дело IА-1932 (Бл);
доклад на МВР рег. № RB202009001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1984 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Хаджидимово, издигнат от партия
«БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ»

осведомител

Ахмед
Рег. дневник; картон обр. 4;
протокол рег. № 158/ 29.11.1990 г. с
предложение за унищожаване на
лично дело IА-116 (Пд); доклад на
МВР рег. № RB202009-001-05/01-08I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1989 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Пещера, издигнат от политическа
партия “Земеделски народен съюз”:

Решение № 20/ 19.12.2007 г.
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Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Ръководил го служител
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

10.06.1957 г.
С. Градище, обл. Габрово
Никола Велев на 17.03.1985 г.
Никола Велев; Валентин Йорданов
СГУ-ДС, РУ "Студ. град"; СГУ-ДС06-01
агент
Виктор
Рег. дневник; картон обр. 4;
протокол рег. № 56/ 19.03.1990 г. с
предложение за унищожаване на
лично дело IА-1722; протокол рег. №
55/ 19.03.1990 г. с предложение за
унищожаване на работно дело IР658; доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-2132/
07.12.2007 г.

Снемане от действащия оперативен
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Севлиево, издигнат от ДПС
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Ръководил го служител
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството

Али Халилов Болутов
12.02.1956 г.
С. Рохлева, обл. Пазарджик
Еленко Лазаров на 27.09.1977 г.
Еленко Лазаров; ст. лейт. В. Илиев
ОУ на МВР-Пловдив-ДС; ОУ на
МВР-Пазарджик-ДС; ОУ на МВРРусе-ДС; ОУ на МВР-Пазарджик-ДС
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Иван
Документи, въз основа на които е Собственоръчно написани агентурни
установена принадлежността към сведения; рег. дневник; картон обр.
органите по чл. 1
4; работно дело IР-9912; писмо вх. №
2653/ 22.06.1990 г. и протокол рег. №
КА 55/ 18.06.1990 г. за унищожаване
на личното дело на агент "Иван";
доклад на МВР рег. № RB202009001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1990 г.
Решение № 20/ 19.12.2007 г.
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отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Велинград, независим кандидат
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Альоша Бисеров Каптиев
15.10.1968 г.
С. Вълкосел, обл. Благоевград
Александър
Арабаджиев
на
25.12.1986 г.
Ръководил го служител
Александър Арабаджиев
Структури, в които е осъществявано ДС-03, 05, 01
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Сокол
Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картон обр. 4;
установена принадлежността към протокол № 4/ 1990 г. за
органите по чл. 1
унищожаване на лично дело IА-2380;
протокол № 2/ 1990 г. за
унищожаване на работно дело IР1996; доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-2132/
07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1989 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Сатовча, издигнат от ЕВРОРОМА
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Анастас Асенов Белев
29.03.1958 г.
Гр. Пловдив
Красимир Александров на 11.07.1986
г., регистриран на 28.07.1986 г.
Ръководил го служител
Красимир Александров
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Смолян-ДС по линия на
сътрудничеството
управление 04
Качеството, в което е осъществявано Съдържател на явочна квартира
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Рила
Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картон обр. 6; доклад
установена принадлежността към на МВР рег. № RB202009-001-05/01органите по чл. 1
08-I-2132/ 07.12.2007 г.
Решение № 20/ 19.12.2007 г.
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Снемане от действащия оперативен
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Пловдив, издигнат от ПП
„Гражданска сила”
За Анастас Асенов Белев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Три имена

Анатолий
Александров
Михайловски
Дата на раждане
13.12.1949 г.
Място на раждане
Гр. София
Вербувал го служител
Спас Спасов на 09.12.1981 г.
Ръководил го служител
Спас Спасов
Структури, в които е осъществявано ДС-06, 07, 01
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано Агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Явор
Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картон обр. 4;
установена принадлежността към протокол № 76/ 1990 г. за
органите по чл. 1
унищожаване на лично дело IА28539 и работно дело IР-14092;
доклад на МВР рег. № RB202009001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1986 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. София, издигнат от
ДЕМОКРАТИЧНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА - ДГИ
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Ръководил го служител
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1
Решение № 20/ 19.12.2007 г.

Ангел Атанасов Ангелов
04.08.1949 г.
Гр. Любимец
Георги Николов на 06.06.1989 г.
Георги Николов
ОУ на МВР-Хасково-ДС-Свиленград
агент
Асен
Рег. дневник; картон обр. 4;
формализирана карта на лично дело
IА-692 (Хс); протокол рег. № КА

13
499/ 13.04.1990 г. за унищожаване на
работно дело IР-716; доклад на МВР
рег. № RB202009-001-05/01-08-I2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1990 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Любимец, издигнат от КОАЛИЦИЯ
„НДСВ, СДС, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДСБ”
Три имена
Ангел Димитров Златанов
Дата на раждане
15.09.1953 г.
Място на раждане
Гр. Пазарджик
Вербувал го служител
Георги Горанов на 18.02.1972 г.
Ръководил го служител
Георги Горанов
Структури, в които е осъществявано ДС-управление III, ВКР за СВ-6
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано осведомител
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Погон
Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картон обр. 4; доклад
установена принадлежността към на МВР рег. № RB202009-001-05/01органите по чл. 1
08-I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1974 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Пазарджик, издигнат от „ПАРТИЯ
НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ”
За Ангел Димитров Златанов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Ръководил го служител
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
Решение № 20/ 19.12.2007 г.

Ангел Димчев Бучков
16.04.1957 г.
Гр. Сливен
Лукманов на 14.06.1980 г.
Лукманов
ОУ на МВР-Благоевград-ДС
агент
Яне
Рег. дневник; картон обр.
протокол № 4/ 1990 г.

4;
за
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органите по чл. 1

унищожаване на лично дело IА-2575;
доклад на МВР рег. № RB202009001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.

Снемане от действащия оперативен
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Гоце Делчев, издигнат от
Предизборна коалиция “ДСБ”, “БЗНС”, “ССД”, “ЗНС”
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Ръководил го служител
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

Ангел Иванов Казалиев
04.01.1954 г.
С. Коларово, обл. Благоевград
Здравко Петров на 27.09.1976 г.
Здравко Петров; Ангел Д. Ангелов
ДС-УГВ-РО-3 ГР.О.
агент
Александър
Рег. дневник; картон обр. 4;
протокол № 4/ 1990 г. за
унищожаване на лично дело IА-2691;
доклад на МВР рег. № RB202009001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.

Снемане от действащия оперативен
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Петрич, издигнат от "Български
земеделски народен съюз"
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Ангел Крумов Иванов
21.11.1943 г.
Гр. Чипровци
Кап. Ленчо Славчев Тошев на
30.07.1982 г.
Ръководил го служител
Кап. Ленчо Славчев Тошев
Структури, в които е осъществявано ДС, управление Гранични войски,
сътрудничеството
отдел
разузнавателен,
разузнавателно отделение на 1 ГрО
Качеството, в което е осъществявано Съдържател на явочна квартира
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Прага
Решение № 20/ 19.12.2007 г.
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Документи, въз основа на които е Документи от ръководилия го щатен
установена принадлежността към служител; рег. бланка; рег. дневник;
органите по чл. 1
картон обр. 4; лично дело IЯ-4276;
доклад на МВР рег. № RB202009001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Чипровци, издигнат от Партия
"
Земеделски съюз "Александър Стамболийски""
Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08I-2132/ 07.12.2007 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Ангел Петров Янков
21.11.1945 г.
Гр. Пазарджик
Ангел Ангелов на 05.12.1979 г.,
регистриран на 12.12.1979 г.
Ръководил го служител
Ангел Ангелов
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Пазарджик-ДС
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано Съдържател на явочна квартира
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Устрем
Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картон обр. 6; писмо
установена принадлежността към вх. № 821/ 04.05.1991 г. за
органите по чл. 1
унищожаване на дело на "Устрем";
доклад на МВР рег. № RB202009001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1991 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Пазарджик, издигнат от ПП „НОВА
ЗОРА”
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Качество
Структури, в които е работил
Документи, свързани с кариерното
му развитие
Решение № 20/ 19.12.2007 г.

Ангел Стоянов Момов
23.02.1947 г.
Гр. Преслав
Щатен служител
МВР-Шумен
Със заповед № К-1994/ 27.06.1979 г.
е преназначен от НМ за н-к отдел
"Следствен"
и
е
приет
на
действителна военна служба и му е
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присвоено звание капитан; със
заповед № К-362/ 01.02.1980 г. е
уволнен.
Кандидат за общински съветник в общ. Велики Преслав, издигнат от БСП
Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Андон Симеонов Милев
11.06.1969 г.
Гр. Петрич
Ст. лейт. Иван Георгиев Иванов на
03.02.1987 г.
Ръководил го служител
Ст. лейт. Иван Георгиев Иванов;
Александър Каменов Александров
Структури, в които е осъществявано ДС-управление
03,
отдел
07,
сътрудничеството
отделение 04
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Вихър
Документи, въз основа на които е Собственоръчно
написана
и
установена принадлежността към подписана
декларация
за
органите по чл. 1
сътрудничество
("обещание");
собственоръчно написани агентурни
сведения; документи от ръководилия
го щатен служител; рег. бланка; рег.
дневник; картон обр. 4; лично дело
IА-2836; работно дело IР-15647;
доклад на МВР рег. № RB202009001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1990 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Петрич, издигнат от "Български
Социалдемократи"
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Ръководил го служител
Решение № 20/ 19.12.2007 г.

Андрей Василев Печилков
01.11.1936 г.
Гр. Смолян
Ст. лейт. Александър Кръстев Савов
на 24.07.1975 г., регистриран на
28.07.1975 г.; майор П. Величков на
20.11.1980 г.
Ст. лейт. Александър Кръстев Савов;
ст. лейт. Дичо Станчев; майор Петър
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Ан. Величков; полк. Щ. Невенов;
полк. Д. Чолаков; майор Дим. Райков
Доспатов
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Смолян, отдел ДС,
сътрудничеството
отделение VI
Качеството, в което е осъществявано Съдържател на явочна квартира;
сътрудничеството-секретен
агент
сътрудник
Псевдоними
Каюта; Сашо
Документи, въз основа на които е Документи от ръководилите го
установена принадлежността към щатни служители; рег. бланка; рег.
органите по чл. 1
дневник; картон обр. 4; лично дело
IА-1891 (См); доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-2132/
07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Смолян, издигнат от БСП
Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/0108-I-2132/ 07.12.2007 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Анести Киряков Кокинов
15.01.1947 г.
Гр. Бургас
Ст. лейт. Стоян Иванов Митев на
12.05.1978 г., регистриран на
26.05.1978 г.
Ръководил го служител
Ст. лейт. Стоян Иванов Митев
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Бургас-ДС, отдел II,
сътрудничеството
отделение К/Р линейно
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Боян
Документи, въз основа на които е Документи от ръководилия го щатен
установена принадлежността към служител; рег. бланка, рег. дневник;
органите по чл. 1
лично дело IА-1065 (Бс); доклад на
МВР рег. № RB202009-001-05/01-08I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Бургас, издигнат от ПК “Ние искаме
Европа за Бургас”
Решение № 20/ 19.12.2007 г.
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Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08I-2132/ 07.12.2007 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Ани Петков Ангелов
17.06.1953 г.
Гр. Лом
Кап. Ангел Миланов Николов на
26.06.1979 г., регистриран на
06.07.1979 г.
Ръководил го служител
Кап. Ангел Миланов Николов; Д.
Балев
Структури, в които е осъществявано ДС-управление трето, отдел трети,
сътрудничеството
отделение първо
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Тодоров
Документи, въз основа на които е Собственоръчно написани агентурни
установена принадлежността към сведения; документи от ръководилия
органите по чл. 1
го щатен служител; рег. бланка;
картон обр. 4; лично и работно дело
ІА-248; доклад на Сл. "СигурностВП и ВКР" рег. № СС-7998/
05.11.2007 г.
Снемане от действащия оперативен
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Лом, издигнат от Политически клуб
“Екогласност”
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Апостол Димитров Шкипов
12.10.1960 г.
Гр. София
Ст. лейт. Станислав Кирилов Киров
на 10.03.1987 г.
Ръководил го служител
Ст. лейт. Станислав Кирилов Киров
Структури, в които е осъществявано СГУ-ДС, отдел 02, отделение 07
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Начков
Документи, въз основа на които е Документи от ръководилия го щатен
установена принадлежността към служител; рег. бланка; рег. дневник;
органите по чл. 1
картон обр. 4; лично дело IА-32731;
Решение № 20/ 19.12.2007 г.
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доклад на МВР рег. № RB202009001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1990 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. София, издигнат “Земеделски съюз
“Александър Стамболийски”"
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Качество
Структури, в които е работил
Документи, свързани с кариерното
му развитие

Аргир Леонидов Бояджиев
25.12.1947 г.
Гр. Каблешково
Щатен служител
МВР-Бургас-ДС; обл. Бургас
Със заповед № 761/ 19.10.1976 г. е
преназначен за разузнавач III ст.,
отд. туристич.; със заповед № 654/
07.09.1977 г. е преназначен за
разузнавач II ст.; със заповед № 109/
02.09.1981 г. е преназначен за ст.
разузнавач; със заповед № 25/
15.03.1982 г. е преназначен за зам. Нк отделение; със заповед № 3388/
22.08.1984 г. е преназначен за
началник отделение контраразузн.;
със заповед № 302/ 02.02.1989 г. е
преназначен за зам. н-к отдел
контраразузн.-обл.
Бургас;
със
заповед № 2630/ 16.08.1989 г. е
преназначен за зам. Началник отдел
турски.
Кандидат за общински съветник в общ. Бургас, издигнат от БСП
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Асен Димов Методиев
05.06.1961 г.
Гр. Пловдив
Майор Румен Добрев Недеков на
02.12.1986 г.
Ръководил го служител
Майор Румен Добрев Недеков
Структури, в които е осъществявано РДВР-Пловдив-ДС, отдел 02
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Методи
Решение № 20/ 19.12.2007 г.
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Документи, въз основа на които е Рег. бланка; рег. дневник; картон
установена принадлежността към обр. 4; лично дело IА-402; доклад на
органите по чл. 1
МВР рег. № RB202009-001-05/01-08I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Пловдив, издигнат от ПП „Ред,
законност, справедливост”
Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08I-2132/ 07.12.2007 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Ръководил го служител
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

Асен Колев Асенов
18.04.1949 г.
Гр. Асеновград
Йови Попов на 12.06.1979 г.
Йови Попов
ОУ на МВР-Пловдив-ДС

Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Ръководил го служител
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник

Атанас Ангелов Атанасов
20.10.1950 г.
С. Куфалча, обл. Силистра
Тодор Величков на 10.11.1986 г.
Тодор Величков
ДС-ЦИОУ "Международни връзки";
ОУ на МВР-Силистра-ДС
агент

агент

Пламен
Рег. дневник; картон обр. 4;
протокол рег. № 158/ 29.11.1990 г. с
предложение за унищожаване на
лично дело IА-4566; доклад на МВР
рег. № RB202009-001-05/01-08-I2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1983 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Асеновград, издигнат от Партия
“Движение за равноправен обществен модел /ДРОМ/”

Решение № 20/ 19.12.2007 г.
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Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

Адриан
Рег. дневник; картон обр. 4;
протокол рег. № 18/ 20.03.1990 г. –
отделено за унищожаване лично
дело на "Адриан"; протокол рег. №
20/ 20.03.1990 г. - отделено за
унищожаване работно дело на
"Адриан"; доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-2132/
07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1990 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Тутракан, издигнат от Коалиция
”Бъдеще за община Тутракан”
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Атанас Василев Вълков
26.09.1946 г.
Гр. София
Димитър Георгиев Димитров на
22.03.1973 г.
Ръководил го служител
Димитър Георгиев Димитров
Структури, в които е осъществявано СГУ-ДС
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано осведомител
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Боян
Документи, въз основа на които е Собственоръчно написани агентурни
установена принадлежността към сведения; рег. дневник; картон обр.
органите по чл. 1
4; работно дело IР-7036; доклад на
МВР рег. № RB202009-001-05/01-08I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1975 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. София, издигнат от
ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Ръководил го служител
Решение № 20/ 19.12.2007 г.

Атанас Георгиев Михалев
31.05.1962 г.
С. Студена, обл. Хасково
Васил
Георгиев
Христов
29.10.1981 г.
Васил Георгиев Христов

на
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Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

ДС-управление III-IV-4
агент

Валери
Рег. дневник; картон обр. 4;
протокол рег. № КА 552/ 27.05.1990
г. за унищожаване на лично дело IА1500; протокол рег. № КА 498/
13.04.1990 г. с предложение за
унищожаване на работно дело IР684; доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-2132/
07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1983 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Бургас, издигнат от ”Съюз на
свободните демократи”
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Атанас Петков Цанев
13.05.1946 г.
Гр. Средец
Георги Чайков на 04.05.1974 г. (по
рег. дневник – на 10.12.1967 г.)
Ръководил го служител
Георги Чайков; ст. лейт. Иван
Иванов; ст. лейт. Валентин Гутов
Структури, в които е осъществявано ДС-управление III-IХ-4
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано осведомител
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Кънчев
Документи, въз основа на които е Собственоръчно написани агентурни
установена принадлежността към сведения;
документи
от
органите по чл. 1
ръководилите го щатни служители;
рег. дневник; картон обр. 4; работно
дело IР-11198; протокол № 15/ 1990
г. за унищожаване на лично дело IА3164; протокол № 14/ 1990 г. с
предложение за унищожаване на
работно дело IР-313; доклад на МВР
рег. № RB202009-001-05/01-08-I2132/ 07.12.2007 г.
Решение № 20/ 19.12.2007 г.
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Снемане от действащия оперативен 1988 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Средец, издигнат от Партия
“ПОЛИТИЧИСКИ КЛУБ “ЕКОГЛАСНОСТ”"
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Ръководил го служител
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

Атанас Петров Ячков
01.06.1942 г.
С. Баня, обл. Благоевград
Иван Мадолев на 07.12.1971 г.
Иван Мадолев
ОУ на МВР-Благоевград-ДС
Съдържател на явочна квартира

Роза
Рег. дневник; картон обр. 4;
протокол № 3/ 1990 г. – определено
за унищожаване лично дело IЯ-250;
доклад на МВР рег. № RB202009001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1983 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Разлог, издигнат от Коалиция „БСП
и ПД „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”"
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Атанас Славчов Атанасов
08.08.1950 г.
Гр. Кюстендил
Подп. Драган Димитров Петров на
03.11.1986 г., регистриран на
26.11.1986 г.
Ръководил го служител
Подп. Драган Димитров Петров
Структури, в които е осъществявано ДС-управление
03,
отдел
05,
сътрудничеството
отделение 01
Качеството, в което е осъществявано Съдържател на явочна квартира
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Осогово
Документи, въз основа на които е Документи от ръководилия го щатен
установена принадлежността към служител; рег. бланка; картон обр. 6;
органите по чл. 1
лично дело ІА-308; доклад на Сл.
"Сигурност-ВП и ВКР" рег. № ССРешение № 20/ 19.12.2007 г.
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7998/ 05.11.2007 г.
Снемане от действащия оперативен
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Кюстендил, издигнат от ПП
“ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ “ЦЕЛОКУПНА
БЪЛГАРИЯ”"
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Ръководил го служител
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

Атанас Троянов Млечков
26.04.1935 г.
С. Розово, обл. Пазарджик
Ст. лейт. Бозаджиев на 06.02.1971 г.
Ст. лейт. Бозаджиев
ДС-управление III ВКР отдел СВ-3

Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Ръководил го служител
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

Атанаска Костадинова Георгиева
08.03.1953 г.
Гр. Пловдив
Димчо Димов на 19.03.1984 г.
Димчо Димов
ОУ на МВР-Пловдив-ДС

осведомител

Жоро
Рег. дневник; картон обр. 4;
протокол № 4/ 1990 г. за
унищожаване на лично дело IА-046;
доклад на МВР рег. № RB202009001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1973 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Панагюрище, издигнат от
“ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СОЛИДАРНОСТ”

Решение № 20/ 19.12.2007 г.

Съдържател на явочна квартира
Ела
Рег. дневник; картон обр. 4; доклад
на МВР рег. № RB202009-001-05/0108-I-2132/ 07.12.2007 г.
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Снемане от действащия оперативен
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Пловдив, издигната от НДСВ
За Атанаска Костадинова Георгиева липсват други данни по чл. 25, т. 3
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Ахмед Назиф Феим
16.04.1948 г.
С. Батишница, обл. Русе
Лейт. Никола Григоров Николов на
13.05.1977 г.
Ръководил го служител
Лейт. Никола Григоров Николов;
кап. Петър Донев
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Русе, отдел ДС,
сътрудничеството
отделение VI
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Пешо
Документи, въз основа на които е Документ
за
получено
установена принадлежността към възнаграждение;
документи
от
органите по чл. 1
ръководилите го щатни служители;
рег. бланка; рег. дневник; картон
обр. 4; лично дело IА-3038 (Русе);
протокол рег. № 128 29.03.1990 г. с
предложение за унищожаване на
работно дело IР-685; доклад на МВР
рег. № RB202009-001-05/01-08-I2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1986 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Две могили, издигнат от ДПС
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Ахмед Юсуф Караали
29.09.1937 г.
С. Веселец, обл. Разград
Кап. Венелин Рачев Рачев на
07.08.1984 г.
Ръководил го служител
Кап. Венелин Рачев Рачев; Веселин
Веселинов
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Разград, отдел ДС,
сътрудничеството
отделение териториално
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
Решение № 20/ 19.12.2007 г.
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сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

Веселин
Собственоръчно
написана
и
подписана
декларация
за
сътрудничество; рег. бланка; рег.
дневник; картон обр. 4; лично дело
IА- 447 (Рз); доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-2132/
07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1990 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Завет, издигнат от ЗНС
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Банко Иванов Банков
10.07.1948 г.
С. Староселци, обл. Плевен
Вербуван
на
01.11.1979
г.;
регистриран от Иван Костов на
31.08.1982 г.
Ръководил го служител
Иван Костов
Структури, в които е осъществявано ДС, управление 03, 10, 01
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Ангелов
Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картон обр. 4;
установена принадлежността към протокол № 74/ 1990 г. с
органите по чл. 1
предложение за унищожаване на
лично дело IА-27368 и работно дело
IР-10006-2 т.; доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-2132/
07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1984 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Варна, издигнат от Политическа
партия “ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ
“ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ”"
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Решение № 20/ 19.12.2007 г.

Бахтишен Ахмедова
Хюсеинова
16.10.1963 г.
Гр. Омуртаг

Ахмедова-
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Вербувал я служител

Ст. лейт. Тодор Александров
Христосков
на
10.12.1987
г.,
регистрирана на 17.12.1987 г.
Ръководил я служител
Ст. лейт. Тодор Александров
Христосков
Структури, в които е осъществявано ДС-управление
06,
отдел
04,
сътрудничеството
отделение 01
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Маргарита
Документи, въз основа на които е Документи от ръководилия я щатен
установена принадлежността към служител; рег. бланка; рег. дневник;
органите по чл. 1
картон обр. 4; лично дело IА-34826;
доклад на МВР рег. № RB202009001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Омуртаг, издигната от ДПС
Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08I-2132/ 07.12.2007 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Бейзат Садък Яхя
09.07.1961 г.
С. Венец, обл. Шумен
Ст. лейт. Валентин Иванов Иванов
на 27.10.1986 г., регистриран на
30.10.1986 г.
Ръководил го служител
Ст. лейт. Валентин Иванов Иванов
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Шумен, отдел ДС,
сътрудничеството
отделение териториално
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Митко
Документи, въз основа на които е Документи от ръководилия го щатен
установена принадлежността към служител; рег. бланка; рег. дневник;
органите по чл. 1
картон обр. 4; лично дело IА-503
(Шн); доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-2132/
07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1991 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Венец, издигнат от ДПС
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Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Бейхан Неджми Хасанов
18.01.1960 г.
С. Стожер, обл. Добрич
Георги Бялколев на 14.08.1987 г.,
регистриран на 25.08.1987 г.
Ръководил го служител
Георги Бялколев
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Варна-ДС
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Иво
Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картон обр. 6; доклад
установена принадлежността към на МВР рег. № RB202009-001-05/01органите по чл. 1
08-I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Варна, издигнат от ДПС
За Бейхан Неджми Хасанов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Бейхан Фикри Мехмед
19.08.1965 г.
С. Пристое, обл. Шумен
Лейт. Добромир Радев Стоянов на
10.12.1987 г., регистриран на
15.12.1987 г.
Ръководил го служител
Лейт. Добромир Радев Стоянов
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Шумен, отдел ДС,
сътрудничеството
отделение 02
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Андрей
Документи, въз основа на които е Собственоръчно
написана
и
установена принадлежността към подписана
декларация
за
органите по чл. 1
сътрудничество;
документи
от
ръководилия го щатен служител; рег.
бланка; рег. дневник; картон обр. 4;
лично дело IА-39 (Шн) МФ;
протокол рег. № КА 44/ 28.03.1990 г.
за унищожаване на работно дело IР44 1253); доклад на МВР рег. №
Решение № 20/ 19.12.2007 г.
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RB202009-001-05/01-08-I-2132/
07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1989 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Каолиново, издигнат от ДПС
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Бехчет Мустафа Хадживели
08.10.1959 г.
С. Острово, обл. Разград
Иван Иванов на 14.12.1977 г.,
регистриран на 19.12.1977 г.
Ръководил го служител
Иван Иванов
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Разград-ДС
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Борис
Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картон обр. 4;
установена принадлежността към протокол рег. № 959/ 07.05.1990 г. за
органите по чл. 1
унищожаване на лично дело IА-1144;
протокол рег. № 958/ 07.05.1990 г. за
унищожаване на работно дело IР910; доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-2132/
07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1982 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Завет, издигнат от ДПС
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Бисер Лозков Лозев
21.07.1954 г.
Гр. София
Лейт. Владимир Борисов Кузманов
на 06.12.1985 г.
Ръководил го служител
Лейт. Владимир Борисов Кузманов
Структури, в които е осъществявано СГУ-ДС, РУ-Студентски град
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Петров
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Документи, въз основа на които е Собственоръчно написани агентурни
установена принадлежността към сведения; документи от ръководилия
органите по чл. 1
го щатен служител; рег. бланка; рег.
дневник; картон обр. 4; лично дело
IА-29750; работно дело IР-15484;
доклад на МВР рег. № RB202009001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1988 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. София, издигнат от „Алианс за
София” (ДСБ и СДС)
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Ръководил го служител
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

Благо Атанасов Танков
01.11.1947 г.
С. Карабунар, обл. Пазарджик
Костадин Георгиев на 10.10.1977 г.
Костадин Георгиев
ОУ на МВР-Пазарджик-ДС
агент

Георги
Рег. дневник; картон обр. 4;
протокол № 1/ 1990 г. за отделяне за
унищожаване на лично дело IА-1267;
доклад на МВР рег. № RB202009001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1979 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Пазарджик, издигнат от БСП
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Благой Върбанов Илиев
31.03.1940 г.
С. Трайково, обл. Монтана
Теню
Маринов
Шиваров
на
30.01.1960 г.
Ръководил го служител
Теню Маринов Шиваров; Вълю
Дончев
Структури, в които е осъществявано ДС-управление V, отдел 7-6
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
Решение № 20/ 19.12.2007 г.

31
сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

Трайков
Рег. дневник; картон обр. 4;
протокол № 2419/ 12.10.1962 г. за
унищожаване на дело № 249; доклад
на МВР рег. № RB202009-001-05/0108-I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1961 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Лом, издигнат от
ДЕМОКРАТИЧНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Благой Захариев Търпев
04.09.1946 г.
Гр. Оряхово
Лейт. Володя Първанов Тодоров на
28.11.1978 г.
Ръководил го служител
Лейт. Володя Първанов Тодоров
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Враца-ДС, отделение
сътрудничеството
икономическо
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Сашо
Документи, въз основа на които е Собственоръчно написано агентурно
установена принадлежността към сведение; документи от ръководилия
органите по чл. 1
го щатен служител; рег. бланка; рег.
дневник; картон обр. 4; лично дело
IА-2759 (Вр); протокол рег. № 46/
04.04.1990 г. с предложение за
унищожаване на работно дело IР1180; доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-2132/
07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1989 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Оряхово, издигнат от АТАКА
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
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Благой Петров Дункин
27.04.1960 г.
Гр. Разлог
Ст. лейт. Атанас Иванов Кондев на
10.01.1989 г., регистриран на

32
01.02.1989 г.
Ръководил го служител
Ст. лейт. Атанас Иванов Кондев
Структури, в които е осъществявано РУ на МВР-Разлог, отделение ДС
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Василев
Документи, въз основа на които е Собственоръчно написани агентурни
установена принадлежността към сведения; документи от ръководилия
органите по чл. 1
го щатен служител; рег. бланка; рег.
дневник; картон обр. 4; лично дело
IА-2975 (Бл); работно дело IР-2085
(Бл); доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-2132/
07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Разлог, издигнат от Предизборна
коалиция
„ПАТРИОТИЧЕН
СЪЮЗ
ЗА
ОБЩИНА
РАЗЛОГ”
/СДС,ДСБ,ВМРО-БНД , ССД /
Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08I-2132/ 07.12.2007 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Благой Тодоров Димитров
05.04.1942 г.
С. Павелско, обл. Смолян
Ст. лейт. Андрей Георгиев Пичуров
на 01.10.1976 г., регистриран на
09.10.1976 г.
Ръководил го служител
Ст. лейт. Андрей Георгиев Пичуров;
о. р. Цветков; лейт. Таков
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Смолян, отдел ДС,
сътрудничеството
отделение териториално, отделение
06
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Богомил
Документи, въз основа на които е Собственоръчно
написана
и
установена принадлежността към подписана
декларация
за
органите по чл. 1
сътрудничество;
документи
от
ръководилите го щатни служители;
рег. бланка; рег. дневник; картон
Решение № 20/ 19.12.2007 г.
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обр. 4; лично дело IА-1928 (См);
доклад на МВР рег. № RB202009001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Чепеларе, издигнат от партия
“БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО”
Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08I-2132/ 07.12.2007 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Благомил Стоянов Благоев
21.12.1962 г.
Гр. Разград
Майор Ленко Стоянов Тодоров на
05.02.1986 г., регистриран на
17.02.1986 г.
Ръководил го служител
Майор Ленко Стоянов Тодоров; Н.
Йорданов
Структури, в които е осъществявано ДС-управление
03,
отдел
10,
сътрудничеството
отделение 02
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Захариев
Документи, въз основа на които е Документи от ръководилия го щатен
установена принадлежността към служител; рег. бланка; картон обр. 4;
органите по чл. 1
лично и работно дело ІА-1016;
доклад на Сл. "Сигурност-ВП и
ВКР" рег. № СС-7998/ 05.11.2007 г.
Снемане от действащия оперативен
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Русе, издигнат от Коалиция
Гражданско обединение за Русе /БСДП и ОППБ/
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Божидар Първанов Спасенов
20.09.1960 г.
С. Калотина, обл. Софийска
Лейт. Ангел Иванов Драгнев на
20.07.1984 г.
Ръководил го служител
Лейт. Ангел Иванов Драгнев
Структури, в които е осъществявано ДС-управление Гранични войски,
сътрудничеството
отдел разузнавателен, отделение 2
Граничен отряд
Решение № 20/ 19.12.2007 г.
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Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

агент

Петко
Документи от ръководилия го щатен
служител; рег. бланка; рег. дневник;
картон обр. 4; лично дело IА-33463;
доклад на МВР рег. № RB202009001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1990 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Драгоман, издигнат от Политическа
коалиция“ Демократи за община Драгоман”
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Божил Георгиев Башев
10.07.1944 г.
Гр. Сливен
Кап. Даньо Иванов Данев на
14.12.1981 г., регистриран на
22.12.1981 г.
Ръководил го служител
Кап. Даньо Иванов Данев; Красимир
Александров; Никола Д. Попов
Структури, в които е осъществявано ДС-управление
03,
отдел
11,
сътрудничеството
отделение 05
Качеството, в което е осъществявано Съдържател на явочна квартира
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Малина
Документи, въз основа на които е Документи от ръководилия го щатен
установена принадлежността към служител; рег. бланка; картон обр. 6;
органите по чл. 1
лично дело IА-422; доклад на Сл.
"Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС7998/ 05.11.2007 г.
Снемане от действащия оперативен
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Сливен, издигнат от
Комунистическа партия на България
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Решение № 20/ 19.12.2007 г.

Бойко Вълков Боев
30.12.1951 г.
Гр. Благоевград
Неделчо Петков на 14.02.1985 г.,
регистриран на 13.03.1985 г.
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Ръководил го служител
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

Неделчо Петков
ОУ на МВР-Пловдив-ДС
Съдържател на явочна квартира

Реката
Рег. дневник; картон обр. 6;
протокол рег. № 156/ 29.11.1990 г. с
предложение за унищожаване на
лично дело IЯ-452 Я/К "Реката";
доклад на МВР рег. № RB202009001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1987 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Пловдив, издигнат от ГЕРБ
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Качество
Структури, в които е работил
Документи, свързани с кариерното
му развитие

Бойко Кирилов Дойчинов
24.03.1955 г.
Гр. София
Щатен служител
СГУ-ДС; ДКМС-МВР; ДС-ВГУ
Със заповед № К-4330/ 20.11.1980 г.
е назначен за разузнавач по ДС към
СГУ; със заповед № 602/ 08.12.1980
г. е преназначен за разузнавач отдел
02-ДС; със заповед № 802/
15.02.1982 г. е преназначен за
разузнавач инструктор РК на ДКМСМВР; със заповед № 60/ 07.01.1985 г.
е
преназначен
за
инструктор
/инспектор/; със заповед № 294/
12.11.1985 г. е преназначен за
инспектор отдел 06 във ВГУ.
Кандидат за общински съветник в общ. София, издигнат от “Българско
Движение Национален идеал за единство” (БДНИЕ)
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Ръководил го служител
Структури, в които е осъществявано
Решение № 20/ 19.12.2007 г.

Бойко Тодоров Милев
23.07.1955 г.
Гр. Петрич
Георги Инджов на 24.04.1979 г.
Георги Инджов
ДС-управление III-IV-2
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сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

Резидент, агент

Иванов
Рег. дневник; картон обр. 4;
протокол № 72/ 1990 г. за
унищожаване на лично дело IА30982 и работно дело IР-16937;
доклад на МВР рег. № RB202009001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1989 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Петрич, издигнат от инициативен
комитет
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Качество
Структури, в които е работил
Документи, свързани с кариерното
му развитие

Бончо Маринов Бончев
11.11.1942 г.
С. Правец, обл. Софийска
Щатен служител
ДС-УБО
Със заповед № 5202/ 04.11.1968 г. е
назначен за началник група ІV ст.;
със заповед № 775/ 15.10.1970 г. е
преназначен за началник група ІІІ
ст.; със заповед № 7174/ 29.12.1970 г.
е
преназначен
за
началник
отделение; със заповед № І-2874/
31.08.1974 г. е преназначен за зам.
началник отдел; със заповед № К768/ 09.03.1979 г. е преназначен за
началник отделение; със заповед №
Щ-3298/ 30.07.1981 г. е преназначен
за зам. началник управление; със
заповед № 1474/ 01.04.1982 г. е
преназначен за първи зам. н-к
управление; със заповед № 2192/
19.05.1982 г. е изпратен на
двумесечен курс в КГБ-Москва; с
Ук. 141/ 30.01.1990 г. е уволнен.
Кандидат за общински съветник в общ. Правец, издигнат от ГЕРБ
Три имена
Решение № 20/ 19.12.2007 г.
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Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

15.09.1949 г.
Гр. Сливница
Майор Петър Маринов на 10.12.1968
г.
Ръководил го служител
Майор Петър Маринов; майор
Чобанов
Структури, в които е осъществявано ДС-управление III-IV-VIII
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Миланов
Документи, въз основа на които е Собственоръчно написани агентурни
установена принадлежността към сведения; рег. дневник; картон обр.
органите по чл. 1
4; работно дело IР-4823; протокол №
96/ 1990 г. с предложение за
унищожаване на лично дело IА-190 и
работно дело IР-4823 (налично);
доклад на МВР рег. № RB202009001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1972 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Сливница, издигнат от Либерална
инициатива за демократично европейско развитие”-ЛИДЕР
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Ръководил го служител
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

Борис Атанасов Златарев
19.03.1955 г.
Гр. Пловдив
Емил Коев на 15.12.1986 г.
Емил Коев
ОУ на МВР-Пловдив-ДС-03-04
агент

Димо
Рег. дневник; картон обр. 4; писмо
рег. № 83/ 1990 г. – с протокол № 15/
02.02.1990 г. унищожени делата на
агент "Димо"; доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-2132/
07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1990 г.
отчет
Решение № 20/ 19.12.2007 г.
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Кандидат за общински съветник в общ. Пловдив, издигнат от АТАКА
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Ръководил го служител
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

Борис Иванов Калибацев
12.09.1961 г.
Гр. Петрич
Тодор Малкоджев на 06.12.1988 г.
Тодор Малкоджев
ОУ на МВР-Пловдив-ДС
агент

Владо
Рег. дневник; картон обр. 4;
протокол рег. № 120/ 23.07.1990 г. за
унищожаване на делата на агент
"Владо"; доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-2132/
07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1990 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Пловдив, издигнат от ПП
"Движение експерти за региона”
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Борис Кирилов Николов
23.08.1947 г.
С. Полето, обл. Благоевград
Илия Атанасов Вутов на 01.02.1967
г.
Ръководил го служител
Илия Атанасов Вутов; Апостол
Мичков
Структури, в които е осъществявано ДС-управление III - 1 армия-4
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Янев
Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картон обр. 4; доклад
установена принадлежността към на МВР рег. № RB202009-001-05/01органите по чл. 1
08-I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1968 г.
отчет
Решение № 20/ 19.12.2007 г.
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Кандидат за общински съветник в общ. Благоевград, издигнат от ПП
"ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО
РАЗВИТИЕ – ЛИДЕР"
За Борис Кирилов Николов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Ръководил го служител
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

Борислав Николаев Борисов
24.04.1959 г.
Гр. Бяла Слатина
Ивайло Иванов на 06.03.1983 г.
Ивайло Иванов
ОУ на МВР-Враца-ДС-02
Съдържател на явочна квартира
Скът
Рег. дневник; картон обр. 6;
протокол рег. № 52/ 09.04.1990 г. за
унищожаване на материали на Я/К
"Скът"; доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-2132/
07.12.2007 г.

Снемане от действащия оперативен
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Бяла Слатина, издигнат от
Предизборна коалиция "ЗА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА"
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Борислав Николов Дойчинов
05.05.1936 г.
Гр. Рила
Лейт. Георги Евтимов Кръстев на
13.01.1959 г.
Ръководил го служител
Лейт. Георги Евтимов Кръстев
Структури, в които е осъществявано ДС-управление V, отдел V-7
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Узунов
Документи, въз основа на които е Собственоръчно
написана
установена принадлежността към декларация
за
сътрудничество;
органите по чл. 1
документи от ръководилия го щатен
служител; рег. бланка; картон обр. 4;
Решение № 20/ 19.12.2007 г.
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лично дело IА16591; доклад на МВР
рег. № RB202009-001-05/01-08-I2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1960 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Рила, издигнат от НДСВ
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Борислав Николов Йотов
18.04.1936 г.
С. Бутан, обл. Враца
Полк. Петър Иванов Хайтов на
03.03.1976 г., регистриран на
11.03.1976 г.
Ръководил го служител
Полк. Петър Иванов Хайтов
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Враца-ДС, отделение
сътрудничеството
териториално
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Бисер
Документи, въз основа на които е Собственоръчно написано агентурно
установена принадлежността към сведение; документи от ръководилия
органите по чл. 1
го щатен служител; рег. бланка; рег.
дневник; картон обр. 4; лично дело
IА-2689 (Вр); протокол рег. № 46/
04.04.1990 г. с предложение за
унищожаване на работно дело IР1109; доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-2132/
07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1987 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Козлодуй, издигнат от БСП
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Ръководил го служител
Решение № 20/ 19.12.2007 г.

Боян Борисов Бакалов
03.05.1949 г.
С. Вълково, обл. Благоевград
Лейт. Йерусалим Иванов Стоянов на
20.12.1973 г., регистриран на
25.12.1973 г.; възстановен от полк.
Петър Ид. Маринов на 06.01.1988 г.
Лейт. Йерусалим Иванов Стоянов;
лейт. Г. Инджов; полк. Петър Ид.
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Маринов
Структури, в които е осъществявано ДС-управление 03, 04-02
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано Резидент; агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Соколов
Документи, въз основа на които е Собственоръчно написани агентурни
установена принадлежността към сведения;
документи
от
органите по чл. 1
ръководилите го щатни служители;
картони обр. 4 и обр. 6; рег. дневник2 бр.; доклад на Сл. "Сигурност-ВП
и ВКР" рег. № СС-7998/ 05.11.2007
г.; доклад на МВР рег. № RB202009001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Сандански, издигнат от Българска
комунистическа партия
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Ръководил го служител
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

Боян Кирилов Йорданов
25.06.1942 г.
Гр. София
Стоян Танев на 16.09.1971 г.
Стоян Танев
Соф. окр. управление на МВР-ДС

Три имена

Боян Стоев Каров

сътрудник

Колев
Рег. дневник; картон обр. 4;
протокол № 86/ 1990 г. за
унищожаване на лично дело IА22805 и работно дело IР-7479;
доклад на МВР рег. № RB202009001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1975 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Костинброд, издигнат от
инициативен комитет
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Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

09.10.1949 г.
С. Баните, обл. Смолян
Майор Никола Згуров Чуртов на
23.05.1975 г., регистриран на
30.05.1975 г.
Ръководил го служител
Майор Никола Згуров Чуртов
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Смолян, отдел ДС,
сътрудничеството
отделение II
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Антон
Документи, въз основа на които е Документи от ръководилия го щатен
установена принадлежността към служител; рег. бланка; рег. дневник;
органите по чл. 1
картон обр. 4; лично дело IА-1193
(См); протокол рег. № с 33/
14.05.1990 г. за унищожаване на
работно дело IР-816; доклад на МВР
рег. № RB202009-001-05/01-08-I2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1976
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Чепеларе, издигнат от ДПС
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Ваид Аптула Арслан
13.08.1943 г.
Гр. Добрич
О. р. Желязко Николаев Желев на
23.01.1967 г., регистриран на
07.02.1967 г.
Ръководил го служител
О. р. Желязко Николаев Желев
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Варна-ДС; ОУ на МВРсътрудничеството
Толбухин-ДС
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Огнян
Документи, въз основа на които е Собственоръчно
написана
и
установена принадлежността към подписана
декларация
за
органите по чл. 1
сътрудничество;
документ
за
получено
възнаграждение;
документи от ръководилия го щатен
служител; рег. бланка; рег. дневник;
картон обр. 4; лично дело IА-699
Решение № 20/ 19.12.2007 г.
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(Дч); протокол рег. № КА 9/
27.03.1990 г. с предложение за
унищожаване на работно дело IР-45;
доклад на МВР рег. № RB202009001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1969 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Плевен, издигнат от ДПС
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Ваклин Лозанов Бошнаков
09.12.1954 г.
Гр. Смолян
Кап. Дичо Георгиев Станчев на
02.11.1979 г.
Ръководил го служител
Кап. Дичо Георгиев Станчев
Структури, в които е осъществявано Оу на МВР-Смолян, отдел ДС,
сътрудничеството
отделение шесто
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Пенев
Документи, въз основа на които е Документи от ръководилия го щатен
установена принадлежността към служител; рег. бланка; рег. дневник;
органите по чл. 1
картон обр. 4; лично дело IА-1479
(См); протокол рег. № С 33/
14.05.1991 г. за унищожаване на
работно дело IР-1120; доклад на
МВР рег. № RB202009-001-05/01-08I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1985 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Смолян, издигнат от ДПС
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Валентин Антонов Свраков
30.11.1933 г.
Гр. Варна
Никола Савов Николов на 17.02.1965
г.
Ръководил го служител
Никола Савов Николов
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Варна, отдел ДС,
сътрудничеството
отделение I
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
Решение № 20/ 19.12.2007 г.
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сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

Васко
Документи от ръководилия го щатен
служител; рег. бланка; рег. дневник;
картон обр. 4; лично дело IА-2472
МФ; протокол рег. № КА-94/
24.03.1990 г. с предложение за
унищожаване на работно дело IР590; доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-2132/
07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1967 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Варна, издигнат от Предизборна
коалиция “ПАТРИОТИ ЗА ВАРНА”
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Валентин Василев Върбанов
07.04.1963 г.
С. Дивдядово, обл. Шумен
Кап. Димитър Георгиев Геров на
28.09.1986 г.
Ръководил го служител
Кап. Димитър Георгиев Геров; ст.
лейт. Н. Йорданов
Структури, в които е осъществявано ДС-управление
ІІІ,
отдел
10,
сътрудничеството
отделение 2
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Гочев
Документи, въз основа на които е Документи от ръководилите го
установена принадлежността към щатни служители; рег. бланка;
органите по чл. 1
картон обр. 4; лично дело ІА-2187;
доклад на Сл. "Сигурност-ВП и
ВКР" рег. № СС-5529/ 31.07.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1991 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Шумен, издигнат от ГЕРБ
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Решение № 20/ 19.12.2007 г.

Валентин Владимиров Пантелеев
09.09.1955 г.
Гр. Варна
Венцеслав Киров на 18.10.1986 г.,
регистриран на 10.11.1986 г.
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Ръководил го служител
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

Венцеслав Киров
ДС-управление 03-02-01
агент
Русев
Рег. дневник; картон обр. 6; писмо
вх. № 3630/ 01.11.1990 г. за
унищожаване
на
личното
и
работното дело на агент "Русев";
доклад на МВР рег. № RB202009001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.

Снемане от действащия оперативен
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Варна, издигнат от Предизборна
коалиция “ПАТРИОТИ ЗА ВАРНА”
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Валентин Георгиев Гагов
12.08.1958 г.
Гр. Ракитово
Ст. лейт. Аспарух Костадинов Влаев
на 19.05.1980 г.
Ръководил го служител
Ст. лейт. Аспарух Костадинов Влаев
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Пловдив-ДС, отдел
сътрудничеството
трети, отделение първо
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Ангел
Документи, въз основа на които е Документи от ръководилия го щатен
установена принадлежността към служител; рег. бланка; рег. дневник;
органите по чл. 1
картон обр. 4; лично дело IА-5012
МФ; доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-2132/
07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1988 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Пазарджик, издигнат от ПП
„НОВОТО ВРЕМЕ”
Три имена
Дата на раждане
Решение № 20/ 19.12.2007 г.

Валентин Нейчев Василев
22.09.1962 г.

46
Място на раждане
Вербувал го служител

Гр. Балчик
Кап. Левтер Пан. Костадинов на
10.11.1980 г., регистриран на
24.11.1980 г.
Ръководил го служител
Кап. Левтер Пан. Костадинов
Структури, в които е осъществявано ДС-управление
трето,
отдел
сътрудничеството
четвърти, отделение девето
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Новански
Документи, въз основа на които е Собственоръчно
написана
и
установена принадлежността към подписана
декларация
за
органите по чл. 1
сътрудничество
("обещание");
документи от ръководилия го щатен
служител; рег. бланка; рег. дневник;
картон обр. 4; лично дело IА-1011
(Дч) МФ; протокол рег. № КА 9/
27.03.1990 г. с предложение за
унищожаване на работно дело IР322; доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-2132/
07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1982 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Шабла, издигнат от БНС
Три имена
Валентин Петров Харисков
Дата на раждане
17.11.1968 г.
Място на раждане
Гр. Сандански
Вербувал го служител
Румен Колегов на 29.11.1987 г.
Ръководил го служител
Румен Колегов
Структури, в които е осъществявано ДС-управление 03-04-05
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Дрингов
Документи, въз основа на които е Картон обр. 4; доклад на Сл.
установена принадлежността към "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № ССорганите по чл. 1
7998/ 05.11.2007 г.
Снемане от действащия оперативен
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Сандански, издигнат от ИСО- 2007
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За Валентин Петров Харисков липсват други данни по чл. 25, т. 3
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Валентин Славчев Тупаров
04.03.1950 г.
Гр. Гоце Делчев
Ст. лейт. Владимир Александров на
28.06.1982 г.
Ръководил го служител
Ст. лейт. Владимир Александров;
майор Тодор Даракчиев; Асен
Чимев;
полк.
Сотиров;
полк.
Алексиев
Структури, в които е осъществявано МНО-РУ
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано Секретен сътрудник
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Славов
Документи, въз основа на които е Собственоръчно
написана
установена принадлежността към декларация
за
сътрудничество;
органите по чл. 1
разходни документи, отчетени от
ръководилите го щатни служители;
документи от ръководилите го
щатни служители; рег. дневник;
картони обр. 1-2 бр., обр. 2; дело №
16226; доклад на Сл. „Военна
информация”
изх.
№
2827/
05.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Гоце Делчев, издигнат от
Предизборна коалиция “За Гоце Делчев”
Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на Сл. „Военна информация” изх. №
2827/ 05.12.2007 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал я служител
Ръководил я служител
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
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Валентина Стойчева Бонева
04.01.1960 г.
Гр. Стара Загора
Васил Вълов на 15.04.1988 г.
Васил Вълов
ОУ на МВР-Стара Загора-ДС
Съдържател на явочна квартира
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сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

Ком
Рег. дневник; картон обр. 4;
протокол № 37/ 21.03.1990 г. за
унищожаване на лично дело на Я/К
"Ком"; доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-2132/
07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1990 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Стара Загора, издигната от
Коалиция „БСП /БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ/, ПБС
/ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ /и ДСХ /ДВИЖЕНИЕ ЗА
СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ”
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Ръководил го служител
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

Валери Горанов Младенов
07.07.1953 г.
С. Черно поле, обл. Видин
Илия Вутов на 05.01.1977 г.
Илия Вутов; Павел Павлов
ДС-управление III-I-II

Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Ръководил го служител
Структури, в които е осъществявано

Валери Николов Митракиев
26.06.1949 г.
Гр. София
Иван Иванов на 22.12.1970 г.
Иван Иванов; Васил Василев
ДС-управление ІІІ-Х-І

агент

Румен
Рег. дневник; картон обр. 4;
протокол № 87/ 1990 г. с
предложение за унищожаване на
лично дело IА-25513 и работно дело
IР-10660; доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-2132/
07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1981 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. София, издигнат от ДПС
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сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Желев
Документи, въз основа на които е Картон обр. 4; доклад на Сл.
установена принадлежността към "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № ССорганите по чл. 1
7998/ 05.11.2007 г.
Снемане от действащия оперативен
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. София, издигнат от
КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ
За Валери Николов Митракиев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Качество
Структури, в които е работил
Документи, свързани с кариерното
му развитие

Валерий Василев Василев
18.06.1956 г.
Гр. Ловеч
Щатен служител
ОУ на МВР-Габрово-ДС
Със заповед № 4150/ 15.11.1979 г. е
назначен за разузнавач в отделение
04; със заповед № 251/ 15.08.1984 г.
е преназначен за старши разузнавач;
със заповед № 1374/ 09.04.1985 г. е
уволнен.
Кандидат за общински съветник в общ. Габрово, издигнат от ГЕРБ
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Ръководил го служител
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1
Решение № 20/ 19.12.2007 г.

Вангел Димитров Аврамов
26.08.1948 г.
Гр. Петрич
Здравко Петров на 01.06.1978 г.
Здравко Петров
ДС-УГВ-РО-3 ГРО
резидент
Крилов
Рег. дневник; картон обр. 4;
протокол № 4/ 1990 г. за
унищожаване на лично дело IА-2754;
доклад на МВР рег. № RB202009001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.
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Снемане от действащия оперативен 1990 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Благоевград, издигнат от БСП
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Ръководил го служител
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

Ваньо Николов Ковачев
26.08.1957 г.
Гр. Враца
Цанко Иванов на 28.12.1981 г.
Цанко Иванов
ДС-03, 02, 03; ДС-03, 10, 03
агент

Колев
Рег. дневник; картон обр. 4;
протокол № 72/ 1990 г. за
унищожаване на лично дело IА29479 и работно дело IР-15210;
доклад на МВР рег. № RB202009001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1988 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Враца, издигнат от Съюз на
демократичните сили
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Васил Благоев Яръмов
30.11.1960 г.
С. Кърналово, обл. Благоевград
Ст. лейт. Илия Ризов Ризов на
14.06.1988 г.
Ръководил го служител
Ст. лейт. Илия Ризов Ризов; о. р.
Ангел Тодоров; лейт. Г. Минев
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Благоевград-ДС
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Парис
Документи, въз основа на които е Документи от ръководилите го
установена принадлежността към щатни служители; рег. бланка; рег.
органите по чл. 1
дневник; картон обр. 4; лично дело
IА-2969 (Бл); работно дело IР-2078;
Решение № 20/ 19.12.2007 г.
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доклад на МВР рег. № RB202009001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Петрич, издигнат от Демократи за
силна България
Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08I-2132/ 07.12.2007 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Васил Василев Градинаров
12.08.1947 г.
Гр. Разград
Лейт. Пламен Йорданов Данев на
07.06.1983 г., регистриран на
10.06.1983 г.
Ръководил го служител
Лейт. Пламен Йорданов Данев
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Шумен, отдел ДС,
сътрудничеството
отделение 06
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Иванов
Документи, въз основа на които е Документи от ръководилия го щатен
установена принадлежността към служител; рег. бланка; рег. дневник;
органите по чл. 1
картон обр. 4; лично дело IА-603
(Шм); доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-2132/
07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Шумен, издигнат от Движение
”Народен юмрук” за защита на пенсионери, безработни и социално слаби
граждани
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Ръководил го служител
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
Решение № 20/ 19.12.2007 г.

Васил Венков Ангелов
23.08.1938 г.
Гр. Стражица
Христо Димитров на 23.12.1957 г.
Христо Димитров
КДС-В. Търново- V управление 8-6
агент
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сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

Паланков
Рег. дневник; картон обр. 4;
протокол № 24/ 21.03.1990 г. за
отделяне за унищожаване на лично
дело IА-672; доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-2132/
07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1960 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Стражица, издигнат от БСП
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Васил Георгиев Станев
21.02.1933 г.
Гр. Симеоновград
Тенчо Г. Манолов на 28.11.1980 г.,
регистриран на 19.12.1980 г.
Ръководил го служител
Тенчо Г. Манолов
Структури, в които е осъществявано ДС-04-04-05
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано Съдържател на явочна квартира
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Искра
Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картон обр. 6; писмо
установена принадлежността към вх. № 2205/ 10.05.1990 г. за
органите по чл. 1
изключване на "Искра"; доклад на
МВР рег. № RB202009-001-05/01-08I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1990 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Симеоновград, издигнат от
ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Васил Димитров Грозданов
05.07.1948 г.
С. Добри Лаки, обл. Благоевград
Александър
Александров
на
27.04.1978 г.
Ръководил го служител
Александър Александров; Ст. Зарков
Структури, в които е осъществявано ДС-РО-УГВ-3 ГРО
сътрудничеството
Решение № 20/ 19.12.2007 г.
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Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

агент

Страхил
Рег. дневник; картон обр. 4;
протокол № 4/ 1990 г. за
унищожаване на лично дело IА-1741;
протокол № 2/ 1990 г. за
унищожаване на работно дело IР1346; доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-2132/
07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1980 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Струмяни, издигнат от
"БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСДП)"
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Васил Иванов Зарев
26.05.1931 г.
С. Лобош, обл. Перник
Вербуван на 14.04.1953 г.; Стойо
Грозданов Костов на 18.03.1965 г.,
регистриран на 10.04.1965 г.
Ръководил го служител
Стойо Грозданов Костов
Структури, в които е осъществявано ДС-IХ отд., III отделение; ОУ на
сътрудничеството
МВР-Перник-ДС-V
управление,
отдел IХ (III)
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Страхил
Документи, въз основа на които е Собственоръчно
написана
и
установена принадлежността към подписана
декларация
за
органите по чл. 1
сътрудничество;
документи
от
ръководилия го щатен служител; рег.
бланка; рег. дневник; картон обр. 4-2
бр.; лично дело IА-665 (Пк) МФ;
протокол № 1078/ 1962 г. за
унищожаване на лично дело IИ15207; доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-2132/
07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1968 г.
отчет
Решение № 20/ 19.12.2007 г.
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Кандидат за общински съветник в общ. Радомир, издигнат от КПБ
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Ръководил го служител
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

Васил Иванов Попов
17.05.1950 г.
Гр. Кнежа
Стоян Велинов на 08.12.1980 г.
Стоян Велинов; Евтим Йорданов
Соф. окр. управление на МВР-ДССливница
агент

Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Ръководил го служител
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

Васил Илиев Салапатов
05.06.1936 г.
С. Покрован, обл. Хасково
Георги Гайдаров на 07.12.1987 г.
Георги Гайдаров
ОУ на МВР-Кърджали-ДС

Цветков
Рег. дневник; картон обр. 4;
протокол № 86/ 1990 г. за
унищожаване на лично дело IА26878 и работно дело IР-12203;
доклад на МВР рег. № RB202009001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1983 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Костинброд, издигнат от ПП
"БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"

Снемане от действащия оперативен
отчет
Решение № 20/ 19.12.2007 г.

агент
Костов
Рег. дневник; картон обр. 4;
протокол рег. № 72/ 23.03.1990 г. за
унищожаване на лично и работно
дело на "Костов"; доклад на МВР
рег. № RB202009-001-05/01-08-I2132/ 07.12.2007 г.
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Кандидат за общински съветник в общ. Ивайловград, издигнат от АТАКА
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Васил Петров Василев
23.05.1952 г.
Гр. Елхово
Лейт. Георги Дженков Георгиев на
07.08.1975 г., регистриран на
02.09.1975 г.
Ръководил го служител
Лейт. Георги Дженков Георгиев
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Ямбол-ДС
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Вадим
Документи, въз основа на които е Документи от ръководилия го щатен
установена принадлежността към служител; рег. бланка; рег. дневник;
органите по чл. 1
картон обр. 4; лично дело IА-2296
(Ям); доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-2132/
07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. София, издигнат от "Съюз на
свободните демократи"
Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08I-2132/ 07.12.2007 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Васил Тодоров Гюзелев
19.10.1936 г.
Гр. Димитровград
Полк. Трайко Григоров на 03.05.1972
г., регистриран на 25.07.1972 г.
Ръководил го служител
Подп. Ценко Цолов; ст. лейт. Павлин
Димитров Димитров; Тодор Костов;
Т. Рибаров
Структури, в които е осъществявано ПГУ-ДС, отдел 14
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано Секретен сътрудник
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Крумов; Вълчанов
Документи, въз основа на които е Собственоръчно написани агентурни
Решение № 20/ 19.12.2007 г.
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установена принадлежността
органите по чл. 1

към сведения; документи за получени
възнаграждения;
разходни
документи,
отчетени
от
ръководилите го щатни служители;
документи от ръководилите го
щатни служители; картони обр. 1 и
3; лично и работно дело Ф1, а.е.4223;
доклад на НРС рег. № RB102101001-04/11-19187/ 31.10.2007 г.
Снемане от действащия оперативен Утвърдено предложение за сваляне
отчет
от отчет – 1980 г.; личното дело
предадено в архив – 1987 г.
Кандидат за общински съветник в общ. София, издигнат от Коалиция
"ЕДИНЕН НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ"
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Качество
Структури, в които е работил
Документи, свързани с кариерното
му развитие

Велизар Пенков Енчев
07.01.1953 г.
Гр. Гълъбово, обл. Стара Загора
Щатен служител
ПГУ-ДС, ХVІІ отдел
Със заповед № 743/ 01.10.1985 г. е
назначен за разузнавач; със заповед
№ 1066/ 31.12.1989 г. е преназначен
за инспектор.
Кандидат за общински съветник в общ. София, издигнат от Коалиция
"СОЦИАЛЕН ПРОТЕСТ"
Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/1119188/ 31.10.2007 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Велико Вълчев Бухов
16.04.1933 г.
С. Мамарчево, обл. Ямбол
Лейт. Стоян Димов Гърненков на
20.03.1976 г.
Ръководил го служител
Лейт. Стоян Димов Гърненков;
Петър Пратев; Д. Стоянов; Данев
Структури, в които е осъществявано ДС-управление
ІІІ,
отдел
ІХ,
сътрудничеството
отделение 3
Качеството, в което е осъществявано Съдържател на явочна квартира
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Верея
Документи, въз основа на които е Документи от ръководилия го щатен
Решение № 20/ 19.12.2007 г.
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установена принадлежността
органите по чл. 1

към служител; рег. бланка; картон обр. 6;
лично дело Іа-1200; доклад на Сл.
"Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС7998/ 05.11.2007 г.
Снемане от действащия оперативен
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Ямбол, издигнат от Коалиция
„НАШИЯТ ГРАД” (ПП”ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД”, ПП „ДВИЖЕНИЕ
ЗА ЕДИНЕНИЕ НА НАЦИЯТА”, ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ
ЖЕНИ”)
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Велико Иванов Жеков
21.08.1943 г.
С. Морско, обл. Бургас
Ст. Лейт. Боян Господинов Бохоров
на 30.11.1979 г., регистриран на
14.12.1979 г.
Ръководил го служител
Ст. Лейт. Боян Господинов Бохоров
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Варна-ДС, отдел трети,
сътрудничеството
отделение 01
Качеството, в което е осъществявано резидент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Боев
Документи, въз основа на които е Документи от ръководилия го щатен
установена принадлежността към служител; рег. бланка; рег. дневник;
органите по чл. 1
картон обр. 4; лично дело IА-841
(Вн); доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-2132/
07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1990 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Варна, издигнат от Политическа
партия “КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ”
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Велико Маринов Великов
25.04.1943 г.
Гр. Ветово
Полк. Петров и кап. Марков на
06.05.1965 г.
Ръководил го служител
Полк. Петров; кап. Марков; ст. лейт.
Д. Стоянов;
Структури, в които е осъществявано МНО-РУ
Решение № 20/ 19.12.2007 г.
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сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

Секретен сътрудник

Румен
Собственоръчно
написана
и
подписана
декларация
за
сътрудничество
/”обещание”/;
документи от ръководилите го
щатни служители; рег. дневник;
картони обр. 1-2 бр.; обр. 2, обр. 9;
дело № 275; доклад на Сл. „Военна
информация”
изх.
№
2827/
05.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1990 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Ветово, издигнат от БСП
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Велин Павлов Илиев
04.04.1942 г.
Гр. Чипровци
Асен Андреев Тодоров на 20.11.1986
г., регистриран на 26.11.1986 г.
Ръководил го служител
Асен Андреев Тодоров
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Михайловград-ДС
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано Съдържател на явочна квартира
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Чипровец
Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картон обр. 6; писмо
установена принадлежността към рег. № 71/ 23.04.1990 г. за
органите по чл. 1
унищожаване с протокол № 54/
26.03.1990 г. делото на Я/К
"Чипровец"; доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-2132/
07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1990 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Чипровци, издигнат от Коалиция
„СДС –ДСБ – ССД „
Три имена
Решение № 20/ 19.12.2007 г.
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Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Ръководил го служител
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

29.05.1930 г.
С. Стоил войвода, обл. Сливен
Атанас Тонков на 19.05.1974 г.
Атанас Тонков
ОУ на МВР-Кърджали-ДС
Агент
Белчев
Рег. дневник; картон обр. 4;
протокол рег. № 346/ 06.09.1990 г. за
отделяне за унищожаване делата на
"Белчев"; доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-2132/
07.12.2007 г.

Снемане от действащия оперативен
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Кърджали, издигнат от НДСВ
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Ръководил го служител
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

Венелин Векилов Кафеджиев
06.03.1952 г.
Гр. Устово
Майор Христо Таков на 20.12.1982 г.
Майор Христо Таков
ОУ на МВР-Смолян, отдел ДС,
отделение 02
агент
Павлов
Документи от ръководилия го щатен
служител; рег. бланка; рег. дневник;
картон обр. 4; лично дело IА-1929
(См); доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-2132/
07.12.2007 г.

Снемане от действащия оперативен
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Смолян, издигнат от ПП
„БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ”
Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08I-2132/ 07.12.2007 г.
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Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Венцеслав Стефанов Кожухаров
14.12.1945 г.
Гр. София
Разузнавач
Чавдар
Димитров
Капитанов на 23.02.1977 г.
Ръководил го служител
Разузнавач
Чавдар
Димитров
Капитанов
Структури, в които е осъществявано ПГУ-ДС, VІІ отдел
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано Секретен сътрудник
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Натев
Документи, въз основа на които е Документи от ръководилия го щатен
установена принадлежността към служител; рег. бланка; картони обр.
органите по чл. 1
1 и 3; дело Ф1, а.е. 3790; доклад на
НРС рег. № RB102101-001-04/1119187/ 31.10.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1978 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Благоевград, издигнат от БСП
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Ръководил го служител
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

Венцислав Георгиев Гатев
01.02.1956 г.
С. Труд, обл. Пловдив
Ван Колев на 23.10.1986 г.
Ван Колев
ОУ на МВР-Пловдив-ДС-04-01
агент

Мишо
Рег. дневник; картон обр. 4; писмо
вх. № 2947/ 27.07.1990 г. за
унищожаване на делата на агент
"Мишо"; доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-2132/
07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1990 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Пловдив, издигнат от ПП „Съюз на
свободните демократи”
Решение № 20/ 19.12.2007 г.
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Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Венцислав Павлов Горанов
26.03.1962 г.
С. Хърлец, обл. Враца
Кап. Стефан Ангелов Илиев на
20.04.1984 г., регистриран на
27.04.1984 г.
Ръководил го служител
Кап. Стефан Ангелов Илиев; Симеон
Симеонов
Структури, в които е осъществявано ДС-управление
ІІІ,
отдел
ІІІ,
сътрудничеството
отделение 03
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Абел
Документи, въз основа на които е Документи от ръководилия го щатен
установена принадлежността към служител; рег. бланка; картон обр. 4;
органите по чл. 1
лично дело ІА-251; доклад на Сл.
"Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС7998/ 05.11.2007 г.
Снемане от действащия оперативен
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Козлодуй, издигнат от ПП
”ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО
РАЗВИТИЕ – ЛИДЕР
Три имена
Вергил Илиев Русев
Дата на раждане
28.12.1937 г.
Място на раждане
Гр. Тутракан
Вербувал го служител
С. Караджов на 17.04.1985 г.
Ръководил го служител
С. Караджов
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Силистра-ДС
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано Съдържател на явочна квартира
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Изгрев
Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картон обр. 4; доклад
установена принадлежността към на МВР рег. № RB202009-001-05/01органите по чл. 1
08-I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Тутракан, издигнат от БСП
Решение № 20/ 19.12.2007 г.

62
За Вергил Илиев Русев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Веселин Борисов Вакъвчиев
07.09.1952 г.
Гр. Сандански
Кап. Христо Стеф. Демерджиев на
05.11.1982 г., регистриран на
23.11.1982 г.
Ръководил го служител
Кап. Христо Стеф. Демерджиев
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Благоевград-ДС
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Георги
Документи, въз основа на които е Документи от ръководилия го щатен
установена принадлежността към служител; рег. бланка; рег. дневник;
органите по чл. 1
картон обр. 4; лично дело IА-2898
(Бл); доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-2132/
07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Сандански, издигнат от Партия
“Земеделски съюз “Александър Стамболийски””
Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08I-2132/ 07.12.2007 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Качество
Структури, в които е работил
Документи, свързани с кариерното
му развитие
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Веселин Василев Дачев
22.07.1945 г.
С. Телиш, обл. Плевен
Щатен служител
ГСУ
Със заповед № 2630/ 19.06.1981 г. е
назначен за следовател; със заповед
№ 90/ 28.07.1983 г. е преназначен за
старши следовател; със заповед №
42/ 27.01.1986 г. е преназначен за
зам. началник отделение; със заповед
№
К-3174/
22.08.1986
г.
е
преназначен за началник отделение;
със заповед № К-998/ 08.04.1988 г. е
изпратен на обучение за 1 месец в
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КГБ-Москва; със заповед № К-1070/
20.04.1988 г. е преназначен за
началник следствен отдел-София
град.
Кандидат за общински съветник в общ. София, издигнат от „ЗЕЛЕНА
ПАРТИЯ”
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Ръководил го служител
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

Веселин Стефанов Вълков
19.03.1955 г.
Гр. Ловеч
Богдан Братоев на 09.12.1987 г.
Богдан Братоев
ОУ на МВР-Ловеч-ДС
агент
Стоян
Рег. дневник; картон обр. 4; писмо
рег. № 61/ 16.11.1990 г. за
унищожаване
на
личното
и
работното дело на "Стоян"; доклад
на МВР рег. № RB202009-001-05/0108-I-2132/ 07.12.2007 г.

Снемане от действащия оперативен
отчет
Кандидат за общински съветник в
ПП”Комунистическа партия на България
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

общ.

Ловеч,

издигнат

от

Веселин Тодоров Терзиев
17.10.1964 г.
Гр. Бургас
Кап. Диньо Петков Динев на
16.11.1983 г.
Ръководил го служител
Кап. Диньо Петков Динев
Структури, в които е осъществявано ДС-управление
III,
отдел
IV,
сътрудничеството
отделение 08
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Дуганов
Документи, въз основа на които е Собственоръчно
написана
и
установена принадлежността към подписана
декларация
за
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органите по чл. 1

сътрудничество-2 бр.; документи от
ръководилия го щатен служител; рег.
бланка; рег. дневник; картон обр. 4;
лично дело IА-2948 МФ; протокол №
14/ 1990 г. с предложение за
унищожаване на работно дело IР1470; доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-2132/
07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1986 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Бургас, издигнат от ПП „Новото
време”
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Веселин Христов Цонев
27.02.1957 г.
С. Садина, обл. Търговище
Стоян Цонев на 26.03.1986 г.,
регистриран на 04.04.1986 г.
Ръководил го служител
Стоян Цонев
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Търговище-ДС-Попово
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано Съдържател на явочна квартира
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Лагуна
Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картон обр. 6; доклад
установена принадлежността към на МВР рег. № RB202009-001-05/01органите по чл. 1
08-I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Попово, издигнат от ГЕРБ
За Веселин Христов Цонев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал я служител
Ръководил я служител
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
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Веселина Тодорова Кръстева
22.08.1946 г.
Гр. Ботевград
Филип Филипов на 30.08.1985 г.
Филип Филипов
ДС-06, 05, 01
Съдържател на явочна квартира
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сътрудник
Псевдоними
Стряха
Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картон обр. 4; доклад
установена принадлежността към на МВР рег. № RB202009-001-05/01органите по чл. 1
08-I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Ботевград, издигната от БСП
За Веселина Тодорова Кръстева липсват други данни по чл. 25, т. 3
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Витан Димитров Възелов
21.09.1937 г.
Гр. София
Полк. Недялко Петков на 17.08.1976
г.
Ръководил го служител
Полк. Недялко Петков
Структури, в които е осъществявано Соф. гр. упр.-ДС-III-II
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Дончев
Документи, въз основа на които е Собственоръчно написани агентурни
установена принадлежността към сведения; рег. дневник; картон обр.
органите по чл. 1
4; работно дело IР-9791; протокол №
91/ 1990 г. с предложение за
унищожаване на лично дело IА24834 и работно дело IР-9791
(налично); доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-2132/
07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1980 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. София, издигнат от НДСВ
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Вичо Жечев Иванов
31.01.1929 г.
С. Илия Блъсково, обл. Шумен
Николай Григоров Захариев
17.02.1971 г.
Ръководил го служител
Николай Григоров Захариев
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВр-Шумен-ДС
сътрудничеството
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Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

Съдържател на явочна квартира

Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Ръководил го служител
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

Владимир Асенов Каролев
31.07.1961 г.
Гр. Варна
Милен Йовчев на 20.12.1979 г.
Милен Йовчев
ДС-управление 03-01-03

Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Владимир Илиев Неделчев
14.08.1964 г.
Гр. Хаджидимово
Кап. Иван Николов Баймаков на
24.10.1986 г., регистриран на
14.11.1986 г.
Кап. Иван Николов Баймаков; Дафин

Мадара
Рег. дневник; картон обр. 4;
протокол рег. № КА 45/ 28.03.1990 г.
за унищожаване на дело I-ПВ-206 на
Я/К "Мадара"; доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-2132/
07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1987 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Шумен, издигнат от Граждански
съюз за нова България

агент

Камен
Рег. дневник; картон обр. 4;
протокол
№ 87/ 1990 г. с
предложение за унищожаване на
лично дело ІА-25879; доклад на МВР
рег. № RB 202009-001-05/01-08-І1642/ 24.09.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1982 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. София, издигнат от НДСВ

Ръководил го служител
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Тодоров
Структури, в които е осъществявано ДС-управление
03,
отдел
04,
сътрудничеството
отделение 03
Качеството, в което е осъществявано резидент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Илиев
Документи, въз основа на които е Собственоръчно написано агентурно
установена принадлежността към сведение; документи от ръководилия
органите по чл. 1
го щатен служител; рег. бланка;
картон обр. 4; лично и работно дело
ІА-790; доклад на Сл. "СигурностВП и ВКР" рег. № СС-7998/
05.11.2007 г.
Снемане от действащия оперативен
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Хаджидимово, издигнат от АТАКА
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Владимир Милчов Брейчев
16.12.1958 г.
Гр. Самоков
Александър
Александров
на
14.03.1988 г.
Ръководил го служител
Александър Александров; ст. лейт.
Юрий Николов
Структури, в които е осъществявано ДС-03-01-02
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Стаматов
Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картон обр. 4; писмо
установена принадлежността към вх. № 2359/ 28.05.1990 г. за
органите по чл. 1
унищожаване с протокол рег. №
001278/ 18.05.1990 г. на лично дело
на агент "Стаматов"; доклад на МВР
рег. № RB202009-001-05/01-08-I2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Самоков, издигнат от коалиция
"ДВИЖЕНИЕ НАШАТА ОБЩИНА (ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
„ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ”, ПОЛИТИЧЕСКА
ПАРТИЯ „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА”)"
Решение № 20/ 19.12.2007 г.
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Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Въло Иванов Христов
05.03.1924
С. Горно Пещене, обл. Враца
Иван
Найденов
Йорданов
на
04.01.1951 г.
Ръководил го служител
Иван Найденов Йорданов; ст. лейт.
А. Спасов
Структури, в които е осъществявано КДС-Враца
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Валери
Документи, въз основа на които е Собственоръчно написано агентурно
установена принадлежността към сведение;
документи
от
органите по чл. 1
ръководилите го щатни служители;
рег. дневник; картон обр. 4; доклад
на МВР рег. № RB202009-001-05/0108-I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1990 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Враца, издигнат от коалиция
"ЕДИНЕН НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ"
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Ръководил го служител
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

Вълчо Спасов Божилов
08.02.1931 г.
С. Искра, обл. Пловдив
О. р. Тенев на 24.08.1951 г.
О. р. Тенев; о. р. Вълчев
ДС-5 управление, 4 отдел
информатор

Петров
Картон обр. 4; протокол № 1094/
1962 г. за унищожаване на лично
дело IИ-13232; доклад на МВР рег.
№
RB202009-001-05/01-08-I-2132/
07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1954 г.
отчет
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Кандидат за общински съветник в общ. Чепеларе, издигнат от “ПАРТИЯ
НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ”
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Качество
Структури, в които е работил

Вълчо Янакиев Колев
12.09.1937 г.
С. Тополово, обл. Хасково
Щатен служител
КДС-Харманли; ОУ на МВРХасково-ДС
Документи, свързани с кариерното Със заповед № 2482/ 29.06.1963 г. е
му развитие
назначен за мл. разузнавач-ДС; със
заповед № 4452/ 18.10.1965 г. е
преназначен за ст. разузнавач; със
заповед № І-3796/ 08.07.1970 г. е
преназначен
за
началник
на
отделение ДС; със заповед № 146/
22.05.1975 г. е преназначен за
инспектор ІІ ст.; със заповед № К480/ 06.02.1980 г. е преназначен за нк отделение разузнавателно; със
заповед № К-4016/ 13.12.1988 г. е
преназначен за началник отдел
"Разузнавателен"; със заповед №
427/ 01.07.1990 г. е преназначен за нк отдл в НРС; със заповед № 64/
01.03.1991 г. е уволнен.
Кандидат за общински съветник в общ. Харманли, издигнат от БСП, ПК
"Тракия", Българска социалдемокрация
Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/1119188/ 31.10.2007 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Върбан Николов Върбанов
02.04.1957 г.
С. Преселенци, обл. Добрич
Ст. лейт. Петър Игнатов Пенев на
29.04.1978 г., регистриран на
09.05.1978 г.
Ръководил го служител
Ст. лейт. Петър Игнатов Пенев
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Варна, отдел трети-ДС,
сътрудничеството
отделение първо
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
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Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

Стършел
Собственоръчно
написана
и
подписана
декларация
за
сътрудничество
("обещание");
документи от ръководилия го
щатенслужител; рег. дневник; картон
обр. 4; лично дело IА-3257 МФ;
протокол рег. № КА-95/ 27.03.1990 г.
с предложение за унищожаване на
работно дело IР-1733; доклад на
МВР рег. № RB202009-001-05/01-08I-2173/ 12.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1983 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Плевен, издигнат от “Либерална
инициатива за демократично европейско развитие” - ЛИДЕР
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Ганчо Димитров Караджов
30.07.1954 г.
С. Ръжево, обл. Пловдив
Ст. лейт. Иван Шивачев на
05.01.1984 г., регистриран на
07.02.1974 г.
Ръководил го служител
Ст. лейт. Иван Шивачев
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Пловдив-ДС
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано Съдържател на явочна квартира
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Запад
Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картон обр. 6; писмо
установена принадлежността към рег. № С 114/ 20.06.1990 г. за
органите по чл. 1
унищожаване с протокол № 37/
15.05.1990 г. на дело на Я/К "Запад";
доклад на МВР рег. № RB202009001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1990 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Карлово, издигнат от
ПК“ДЕМОКРАТИЧНА ЛЕВИЦА”
Три имена
Дата на раждане
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Място на раждане
Вербувал я служител
Ръководил я служител
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

С. Тенево, обл. Ямбол
Чанко Димитров на 17.01.1983 г.
Чанко Димитров
ОУ на МВР-Ямбол-ДС
Съдържател на явочна квартира

Светлина
Рег. дневник; картон обр. 4;
протокол рег. № С 10/ 27.02.1990 г. с
предложение за унищожаване на
лично дело IЯ-422; доклад на МВР
рег. № RB202009-001-05/01-08-I2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1989 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Ямбол, издигната от Коалиция
"БСП, ПБС, офицерите и сержантите от запаса и резерва" (БЪЛГАРСКА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА
ПАРТИЯ,
ПАРТИЯ
БЪЛГАРСКИ
СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Генчо Игнатов Василев
15.03.1953 г.
С. Литаково, обл. Софийска
Кап. Тодор Николов Каменов на
26.06.1985 г., регистриран на
11.07.1985 г.
Ръководил го служител
Кап. Тодор Николов Каменов; лейт.
Николай Стефанов
Структури, в които е осъществявано ДС-ВГУ, отдел 12, отделение 07
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Лазар
Документи, въз основа на които е Собственоръчно
написана
и
установена принадлежността към подписана
декларация
за
органите по чл. 1
сътрудничество;
собственоръчно
написани
агентурни
сведения;
документи от ръководилите го
щатни служители; рег. бланка; рег.
дневник; картон обр. 4; лично дело
IА-29787; работно дело IР-15524;
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доклад на МВР рег. № RB202009001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1988 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Ботевград, издигнат от ПК
“БЪДЕЩЕ ЗА БОТЕВГРАДСКА ОБЩИНА”
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Ръководил го служител
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

Георги Ангелов Съботанов
07.04.1954 г.
С. Голешово, обл. Благоевград
Малин Ангелов на 18.09.1981 г.
Малин Ангелов
ОУ на МВР-Благоевград-ДС
агент

Стефанов
Рег. дневник; картон обр. 4;
протокол № 2/ 1990 г. за
унищожаване на работно дело IР1992; протокол № 4/ 1990 г. за
унищожаване на лично дело IА-2374;
доклад на МВР рег. № RB202009001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1989 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Благоевград, издигнат от ПП
"БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Георги Атанасов Паунов
12.05.1956 г.
Гр. Асеновград
Кап. Иван Димитров Дулев
14.10.1975 г., регистриран
25.10.1975 г.
Ръководил го служител
Кап. Иван Димитров Дулев
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Пловдив-ДС
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Стоян
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Документи, въз основа на които е Документи от ръководилия го щатен
установена принадлежността към служител; рег. бланка; рег. дневник;
органите по чл. 1
картон обр. 4; лично дело IА-608
МФ; доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-2132/
07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1990 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Асеновград, издигнат от Партия
“Ред, законност и справедливост”
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Ръководил го служител
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

Георги Господинов Атанасов
27.03.1943 г.
Гр. Левски
регистриран на 10.04.1981 г.
Кр. Домусчиев ; Николай Дашалов
ПГУ-ДС, отдел 09
Секретен сътрудник

Апостолов
Документи от ръководилите го
щатни служители; картони обр. 2 и
3; дело Ф1, а.е. 5165; доклад на НРС
рег. № RB102101-001-04/11-19187/
31.10.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1986 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Пловдив, издигнат от „Коалиция за
Пловдив”
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Георги Димитров Андонов
30.03.1949 г.
С. Михалич, обл. Хасково
Ст. лейт. Симеон Колев Вутев на
25.07.1975 г., регистриран на
31.07.1975 г.
Ръководил го служител
Ст. лейт. Симеон Колев Вутев;
Патриков; майор Л. Тодоров
Структури, в които е осъществявано ДС-управление ІІІ, отдел VІІІ,
сътрудничеството
отделение 5-о
Качеството, в което е осъществявано агент
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сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

Колев
Собственоръчно написани агентурни
сведения;
документи
от
ръководилите го щатни служители;
рег. бланка; картон обр. 4; лично и
работно дело ІА-1590; доклад на Сл.
"Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС7998/ 05.11.2007 г.

Снемане от действащия оперативен
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Карлово, издигнат от ПП “ЗЕЛЕНА
БЪЛГАРИЯ”
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Георги Димитров Гущанов
31.03.1946 г.
Гр. Гоце Делчев
Полк. Трендафил Г. Трендафилов на
04.04.1972 г., регистриран на
09.05.1972 г.
Ръководил го служител
Полк. Трендафил Г. Трендафилов;
Панчо Христов
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Благоевград-ДС; СОУсътрудничеството
ДС
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Димитър
Документи, въз основа на които е Документи от ръководилия го щатен
установена принадлежността към служител; рег. бланка; рег. дневник;
органите по чл. 1
картон обр. 4; лично дело IА-2909
(Бл); доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-2132/
07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Гоце Делчев, издигнат от Партия
“Българско Движение Национален Идеал за Единство”
Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08I-2132/ 07.12.2007 г.
Три имена
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Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

12.02.1924 г.
С. Срем, обл. Хасково
Лейт. Станко Кралев Калудов на
27.08.1952 г.
Ръководил го служител
Лейт. Станко Кралев Калудов
Структури, в които е осъществявано ДС-УГВ-6 ГО
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано информатор
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Мусев
Документи, въз основа на които е Собственоръчно
написана
и
установена принадлежността към подписана
декларация
за
органите по чл. 1
сътрудничество;
документи
от
ръководилия го щатен служител;
картон обр. 4; лично дело IА-814 (Ст.
З.) МФ; доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-2132/
07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1961 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Тополовград, издигнат от Коалиция
„Заедно за община Тополовград”
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Георги Иванов Величков
01.02.1965 г.
С. Брежани, обл. Благоевград
Ст. лейт. Илко Филев на 11.12.1984
г.
Ръководил го служител
Ст. лейт. Илко Филев
Структури, в които е осъществявано ДС-03-05-01
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Даме
Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картон обр. 4;
установена принадлежността към протокол № 4/ 1990 г. за
органите по чл. 1
унищожаване на лично дело IА-2107;
протокол № 2/ 1990 г. за
унищожаване на работно дело IР1723; доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-2132/
07.12.2007 г.
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Снемане от действащия оперативен 1986 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Симитли, издигнат от АТАКА
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Ръководил го служител
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

Георги Иванов Томов
08.11.1963 г.
Гр. Нова Загора
Стоян Русев на 12.11.1981 г.
Стоян Русев; Борислав Мановски
ДС-03-04-06
агент

Зарев
Рег. дневник; картон обр. 4;
протокол рег. № 77/ 16.05.1990 г. с
предложение за унищожаване на
лично дело IА-1049; доклад на МВР
рег. № RB202009-001-05/01-08-I2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1983 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Нова Загора, издигнат от Партия
"СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Георги Колев Памуков
03.11.1952 г.
Гр. Тополовград
Майор Марин Славчев Черкезов на
05.11.1987 г.
Ръководил го служител
Майор Марин Славчев Черкезов
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Варна-ДС, отдел 04,
сътрудничеството
отделение 02
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Максимов
Документи, въз основа на които е Собственоръчно
написана
и
установена принадлежността към подписана
декларация
за
органите по чл. 1
сътрудничество;
документи
от
ръководилия го щатен служител; рег.
бланка; рег. дневник; картон обр. 4;
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лично дело IА-777; доклад на МВР
рег. № RB202009-001-05/01-08-I2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1990 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Варна, издигнат от Политическа
партия
“ЛИБЕРАЛНА
ИНИЦИАТИВА
ЗА
ДЕМОКРАТИЧНО
ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ “ЛИДЕР””
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Георги Кръстев Василев
04.11.1938 г.
Гр. Велинград
Георги Гушевилов на 27.02.1975 г.,
регистриран на 05.03.1975 г.
Ръководил го служител
Георги Гушевилов
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Пазарджик-ДС
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано Съдържател на явочна квартира
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Ясен
Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картон обр. 4;
установена принадлежността към протокол № 3/ 1990 г. с решение за
органите по чл. 1
унищожаване на дело IЯ-143 "Ясен";
доклад на МВР рег. № RB202009001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1988 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Велинград, издигнат от БСП
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Ръководил го служител
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
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Георги Лазаров Панов
16.03.1949 г.
Гр. Пазарджик
Георги Гушевилов на 20.08.1976 г.
Георги Гушевилов
ОУ на МВР-Пазарджик-ДС
агент
Боян
Рег. дневник;

картон

обр.
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установена принадлежността
органите по чл. 1

към протокол № 1/ 1990 г. за отделяне за
унищожаване на лично дело IА-1316;
доклад на МВР рег. № RB202009001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1981 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Велинград, издигнат от ПП
"БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Качество
Структури, в които е работил
Документи, свързани с кариерното
му развитие

Георги Любенов Топалов
14.12.1953 г.
Гр. София
Щатен служител
ДС-УБО; СО-НС; НСО
Със заповед № 4720/ 01.11.1982 г. е
назначен за разузнавач; със заповед
№ 396/ 14.03.1990 г. е преназначен за
началник група; със заповед № 738/
07.09.1990 г. е преназначен за
инспектор.
Кандидат за общински съветник в общ. Костинброд, издигнат от БСП
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Ръководил го служител
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

Георги Николов Николов
21.11.1958 г.
Гр. Велико Търново
Атанас Чавдаров на 22.03.1985 г.
Атанас Чавдаров
ДС-II отдел
агент

Коко
Рег. дневник; картон обр. 4;
протокол № 88/ 1990 г. за
унищожаване на лично дело IА30903; доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-2132/
07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1989 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Самоков, издигнат от ГЕРБ
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Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Георги Николов Сяров
15.09.1946 г.
Гр. Стара Загора
Вербуван на 20.11.1969 г.; Веселин
Петков на 09.03.1982 г.
Ръководил го служител
Веселин Петков; Александър Спиров
Структури, в които е осъществявано ДС-VI-VI-III; ДС-06, IХ, 02
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Гриша
Документи, въз основа на които е Рег. дневник-2 бр.; картон обр. 4;
установена принадлежността към писмо вх. № 1015/ 27.02.1990 г. за
органите по чл. 1
унищожаване с протокол № 130/
02.1990 г. и с протокол № 171/
02.1990 г. на личното дело на
"Гриша"; доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-2132/
07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Стара Загора, издигнат от
ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ”
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Ръководил го служител
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

Георги Петров Аршинков
03.11.1944 г.
С. Елешница, обл. Благоевград
Славчо Асиов на 24.04.1978 г.
Славчо Асиов
ОУ на МВР-Благоевград
резидент

Боян
Рег. дневник; картон обр. 4;
протокол № 4/ 1990 г. за
унищожаване на лично дело IА2081; доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-2132/
07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1986 г.
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отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Разлог, издигнат от Коалиция „БСП
и ПД „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”"
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Георги Симеонов Големинов
03.05.1946 г.
Гр. Самоков
Полк. Димитър Николов Янков на
17.06.1972 г.
Ръководил го служител
Полк. Димитър Николов Янков
Структури, в които е осъществявано СОУ на МВР-ДС-Самоков
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано осведомител
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Валентин
Документи, въз основа на които е Собственоръчно написани агентурни
установена принадлежността към сведения; документи от ръководилия
органите по чл. 1
го щатен служител; рег. дневник;
картон обр. 4; работно дело IР-7487;
протокол № 95/ 1990 г. с
предложение за унищожаване на
лично дело IО-1965; доклад на МВР
рег. № RB202009-001-05/01-08-I2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1975 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Самоков, издигнат от БСП
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Георги Стефанов Николов
24.09.1942 г.
С. Добруша, обл. Враца
Александър
Кр.
Ангелов
на
29.07.1964 г.
Ръководил го служител
Александър Кр. Ангелов
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Михайловград-ДС
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Цено
Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картон обр. 4;
установена принадлежността към протокол рег. № 73/ 23.04.1990 г. за
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органите по чл. 1

унищожаване на лично дело IА-543;
доклад на МВР рег. № RB202009001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1965 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Криводол, издигнат от НДСВ
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Георги Стефанов Таранджийски
01.04.1940 г.
Гр. Дупница
Сталин Тенев на 19.09.1984 г.,
регистриран на 05.10.1984 г.
Ръководил го служител
Сталин Тенев
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Кюстендил-ДС
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано Съдържател на явочна квартира
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Бор
Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картон обр. 6;
установена принадлежността към протокол рег. № КА 19/ 04.06.1990 г.
органите по чл. 1
за унищожаване на лично дело IЯ308; доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-2132/
07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1990 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Рила, издигнат от БСП
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Георги Стойнев Петров
19.05.1957 г.
Гр. Кюстендил
Иван Андонов на 16.10.1986 г.,
регистриран на 30.10.1986 г.
Ръководил го служител
Иван Андонов
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Кюстендил-ДС-06
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано Съдържател на явочна квартира
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Чайка
Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картон обр. 6;
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установена принадлежността
органите по чл. 1

към протокол рег. № КА-19/ 04.06.1990 г.
за унищожаване на лично дело IЯ247; доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-2132/
07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1990 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Кюстендил, издигнат от Коалиция
“Обединени за община Кюстендил” /ПП “НДСВ”, ПП “ВМРО-БНД”
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Ръководил го служител

Георги Стоянов Митев
21.03.1931 г.
С. Горна Василица, обл. Софийска
Господин Н. Зашев на 01.09.1969 г.
Господин Н. Зашев; Владимир
Стойнев; Олег Манев; Стоян
Трошанов
Структури, в които е осъществявано СОУ на МВР-ДС-Ихтиман
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Стоян
Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картон обр. 4;
установена принадлежността към протокол № 86/ 1990 г. за
органите по чл. 1
унищожаване на лично дело IА29937 и на работно дело IР-7079-2 т.;
доклад на МВР рег. № RB202009001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1988 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Костенец, издигнат от АТАКА
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Ръководил го служител
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
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Георги Цветков Маринов
02.10.1941 г.
С. Куделин, обл. Видин
Делчо Владимиров на 25.04.1972 г.
Делчо Владимиров; Петър Желязков
ДС-отдел ВКР-София-1
агент
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Псевдоними
Виктор
Документи, въз основа на които е Картон бр. 4; доклад на Сл.
установена принадлежността към "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № ССорганите по чл. 1
7998/ 05.11.2007 г.
Снемане от действащия оперативен
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Брегово, издигнат от БЗНС
За Георги Цветков Маринов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Ръководил го служител
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

Георги Янош Менес
25.11.1950 г.
С. Ситово, обл. Силистра
Сергей Колев на 03.06.1980 г.
Сергей Колев
ОУ на МВР-Силистра-ДС
агент

Олег
Рег. дневник; картон обр. 4; писмо
вх. № 2312/ 23.05.1990 г. за
изключване на агент "Олег"; доклад
на МВР рег. № RB202009-001-05/0108-I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1990 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Варна, издигнат от Коалиция
“СЪЮЗ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАБОТНИЦИ (НДСД-ПЛАМ)”
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Горан Ценов Горанов
20.06.1948 г.
С. Доктор Йосифово, обл. Монтана
Митко Йошев на 03.05.1979 г.,
регистриран на 14.05.1979 г.
Ръководил го служител
Митко Йошев
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Михайловград-ДС
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано Съдържател на явочна квартира
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Лале
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Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картон обр. 6;
установена принадлежността към протокол рег. № 75/ 23.04.1990 г. за
органите по чл. 1
унищожаване на дело IЯ-243; доклад
на МВР рег. № RB202009-001-05/0108-I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1986 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Монтана, издигнат от ПП
"БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО"
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Качество
Структури, в които е работил
Документи, свързани с кариерното
му развитие

Господин Христов Иванов
05.08.1945 г.
С. Красен дол, обл. Шумен
Щатен служител
ДС-окр. Варна, обл. Варна
Със заповед № 4224/ 31.07.1971 г. е
назначен за разузнавач VI ст.; със
заповед № 169/ 27.05.1972 г. е
преназначен за разузнавач III ст.; със
заповед № 387/ 30.08.1973 г. е
преназначен за сътрудник III ст.ГКПП-Варна; със заповед № 29/
26.001.1974 г. е преназначен за
разузнавач
III
ст.
отделен.
„Чужденци”-Златни пясъци; със
заповед № 478/ 10.10.1975 г. е
преназначен за разузнавач II ст.; със
заповед № 24/ 15.03.1982 г. е
преназначен за ст. разузнавач; със
заповед № 45/ 15.02.1989 г. е
преназначен за ст. разузнавач в
отделение туристическо на отдел
контраразузнав.-обл. Варна.
Кандидат за общински съветник в общ. Варна, издигнат от Политическа
партия “БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ”
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал я служител
Ръководил я служител
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
Решение № 20/ 19.12.2007 г.

Господинка Димитрова Ламбрева
14.02.1950 г.
Гр. Варна
Коста Унгаров на 30.10.1978 г.
Коста Унгаров
ОУ на МВР-Варна-ДС
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Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

Съдържател на явочна квартира

Мак
Рег. дневник; картон обр. 4;
протокол рег. № КА-88/ 27.03.1990 г.
с предложение за унищожаване на
лично дело IЯ-459 "Мак"; доклад на
МВР рег. № RB202009-001-05/01-08I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1987 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Варна, издигната от Политическа
партия
“ЛИБЕРАЛНА
ИНИЦИАТИВА
ЗА
ДЕМОКРАТИЧНО
ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ “ЛИДЕР””
Три имена
Гочо Лозев Желев
Дата на раждане
09.11.1943 г.
Място на раждане
Гр. Симеоновград
Вербувал го служител
Иван Иванов на 14.06.1977 г.
Ръководил го служител
Иван Иванов
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Хасково-ДС
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано Съдържател на явочна квартира
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Бреза
Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картон обр. 4; доклад
установена принадлежността към на МВР рег. № RB202009-001-05/01органите по чл. 1
08-I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1982 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Димитровград, издигнат от БСП
За Гочо Лозев Желев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Григор Михайлов Сидов
06.12.1948 г.
Гр. Търговище
Петко Петков на 14.11.1979
регистриран на 19.12.1979 г.
Ръководил го служител
Петко Петков
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Търговище-ДС
сътрудничеството
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г.,
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Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

Съдържател на явочна квартира

Волга
Рег. дневник; картон обр. 6;
протокол рег. № КА 9/ 13.03.1990 г.
за унищожаване на лично дело IЯ110; доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-2132/
07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1986 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Търговище, издигнат от
„ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА”
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Григорий Димитров Манолов
29.07.1956 г.
Гр. Бургас
Асен Тишев на 19.11.1981 г.,
регистриран на 08.12.1981 г.
Ръководил го служител
Асен Тишев
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Бургас-ДС
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано Съдържател на явочна квартира
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Теменуга
Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картон обр. 6;
установена принадлежността към протокол № 12/ 1990 г. с
органите по чл. 1
предложение за унищожаване на
лично дело IЯ-91; доклад на МВР
рег. № RB202009-001-05/01-08-I2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1990 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Бургас, издигнат от ПП „Българска
християнска коалиция”
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал я служител
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Гюрга Станева Ревова
07.03.1955 г.
С. Красново, обл. Пловдив
Подп. Атанас Атанасов на 23.09.1982
г.
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Ръководил я служител

Подп. Атанас Атанасов; майор П.
Петков; майор Руси Методиев Тодев;
ст. лейт. Иван Василев Бочуков
Структури, в които е осъществявано СОУ на МВР-ДС-Средногорие
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Сашка
Документи, въз основа на които е Собственоръчно написани агентурни
установена принадлежността към сведения;
документи
от
органите по чл. 1
ръководилите я щатни служители;
рег. дневник; картон обр. 4; работно
дело IР-14383; писмо вх. № 2544/
14.08.1990 г. за унищожаване с
протокол № 31/ 29.01.1990 г. на
лично дело на агент "Сашка"; доклад
на МВР рег. № RB202009-001-05/0108-I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1990 г.
отчет
Кандидат за общински съветник в общ. Копривщица, издигната от партия
“Българско Движение Национален Идеал за Единство”
Забележка: Обявените лица са по азбучен ред. Продължава
проверката на регистрираните кандидати за общински съветници.
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Председател:
Евтим Костадинов Костадинов

................................

Зам. председател:
Орхан Ахмедов Исмаилов

.....…………………

Секретар:
Румен Йорданов Борисов

..................................

Членове:
1. Апостол Иванов Димитров

……………………

2. Валери Георгиев Кацунов

....………………….

3. Георги Матеев Георгиев

...………………….

4. Екатерина Петкова Бончева

…………………….

5. Татяна Колева Кирякова

…………………….

6. Тодор Илиев Трифонов

……………………..
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