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 № 25/ 12.02.2008 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. 2 и т. 3 от Закона за достъп и разкриване на документите и за
обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
извърши проверка на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 3 - министър-председатели,
заместник министър-председатели, министри и заместник-министри.
Извършена е проверка за лицата, за които главният секретар на
Министерския съвет е изпратил информация с писмо изх. № 01-01-58/
15.09.2007 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:
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Ръководил го служител

Александър Асенов Александров
15.04.1934 г.
Гр. София
Лейт. Стоян М. Мишев на 19.04.1972
г., регистриран на 17.05.1972 г.
Лейт. Стоян М. Мишев; лейт.
Михаил П. Бозаров; Божидар
Антонов
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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, ПГУ, отдел VII
агент

Влайков
Собственоръчно написано агентурно
сведение;
документи
от
ръководилите го щатни служители;
картон обр. 1 и 3; дело 8859/ 102968-I; доклад на НРС рег. №
RB102101-001-04/
11-21404/
30.11.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1974 г.
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър на науката и
дейност
висшето образование
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Ангел Николов Манчев
05.11.1941 г.
Гр. Пловдив
Цвятко
Иванов
Маринов,
регистриран на 23.09.1968 г.
Ръководил го служител
Цвятко Иванов Маринов; Продан
Калъчев; ст. лейт. Николай Колев;
Николай Йончев; Гьончо Горчев
Гьоков; Христо Желев Дренчев;
Структури, в които е осъществявано ДС, ПГУ, отдел IХ, отдел IV
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано Секретен сътрудник
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Тенев
Документи, въз основа на които е Разходни документи, отчетени от
установена принадлежността към ръководили го щатни служители;
органите по чл. 1
документи от ръководилите го
щатни служители; картон обр. 1 и 3;
дело № 10-2263; доклад на НРС рег.
№
RB102101-001-04/
11-21404/
30.11.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1978 г.
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър на отбраната
дейност
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Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Апик Едуард Гарабедян
12.10.1949 г.
Гр. София
Лейт. Завен Киркор Задикян на
12.08.1981 г., регистриран на
13.08.1981 г.
Ръководил го служител
Лейт. Завен Киркор Задикян; майор
Г. Благоев
Структури, в които е осъществявано ДС, управление 06, отдел 03,
сътрудничеството
отделение 02; ДС, ВГУ-01
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Александър
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-34182; доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-195/
24.01.2008 г.
Снемане от действащия оперативен 1990 г.
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър на транспорта
дейност
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Атанас Георгиев Семерджиев
21.05.1924 г.
с. Лъджене, обл. Пазарджик
О. р. Иван Петков Иванов на
22.10.1953 г.
Ръководил го служител
О. р. Иван Петков Иванов
Структури, в които е осъществявано ІІІ управление-ДС, отдел І
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано Съдържател на явка
сътрудничеството
Псевдоними
Славейчето
Документи, въз основа на които е Картон обр. 4; рег. дневник;
установена принадлежността към протокол за унищожаване № 1428/
органите по чл. 1
04.09.1962 г. на лично дело 1А
28259.
Снемане от действащия оперативен На 17.06.1958 г. поради изместване в
отчет
нова квартира, оказала се неудобна
Решение № 25/ 12.02.2007 г.
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за ползване.
Публична длъжност или публична Министър на вътрешните работи дейност
1986 г. - 1990 г.; 08.02.1990 г. 02.08.1990 г.
Обявен с решения № 7/ 19.07.2007 г. и № 14/ 04.09.2007 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Баки Хасанов Хюсеинов
13.07.1964 г.
С. Хърсово, обл. Шумен
Майор Стайчо Любенов Стайков на
24.02.1984 г., регистриран на
09.03.1984 г.
Ръководил го служител
Майор Стайчо Любенов Стайков; ст.
лейт. В. Павлов
Структури, в които е осъществявано ДС, управление 03, отдел 05,
сътрудничеството
отделение 04
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Трънчев
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
ръководилите го щатни служители;
рег. бланка; рег. дневник; картон
обр. 4; лично дело IА-605 (Шумен);
работно дело IР-13520; доклад на
МВР рег. № RB202009-001-05/01-08I-195/ 24.01.2008 г.
Снемане от действащия оперативен
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър на труда и
дейност
социалната политика
Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB202009-001-05/01-08I-195/ 24.01.2008 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Решение № 25/ 12.02.2007 г.

Бойко Христов Мирчев
04.05.1958 г.
Гр. София
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Вербувал го служител

Кап. Валентин Венков Вълков на
03.10.1988 г., регистриран на
12.10.1988 г.
Ръководил го служител
Кап. Валентин Венков Вълков
Структури, в които е осъществявано ДС, управление 02, отдел 06,
сътрудничеството
отделение 01
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Матеев
Документи, въз основа на които е Рег. дневник; рег. бланка; лично дело
установена принадлежността към IА-36354; доклад на МВР рег. №
органите по чл. 1
RB202009-001-05/01-08-I-195/
24.01.2008 г.
Снемане от действащия оперативен
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър на външните
дейност
работи
Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB202009-001-05/01-08I-195/ 24.01.2008 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

Борис Димитров Радев
05.10.1931 г.
Гр. Пловдив
Вербуван на 16.10.1951 г.
О. р. Пешев
ДС, управление III, управление V,
отдел 3, отделение 3
информатор

Радилов
Картон
обр.
4;
протокол
с
предложение за унищожаване на
лично и работно дело IИ-5042;
доклад на МВР рег. № RB202009001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г.
Снемане от действащия оперативен 1954 г.
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър на отбраната
дейност

Решение № 25/ 12.02.2007 г.

6
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Борис Огнянов Данаилов
19.09.1951 г.
Гр. София
Ненко Ананиев на 27.10.1983 г.,
регистриран на 16.11.1983 г.
Ръководил го служител
Ненко Ананиев; Румен Ив. Енчев
Структури, в които е осъществявано ДС, управление VI-I-I
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Ван
Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картон обр. 4; писмо
установена принадлежността към вх. № 839/ 16.02.1990 г. за
органите по чл. 1
унищожаване с протокол №110/
29.01.1990 г. на делата на "Ван";
доклад на МВР рег. № RB202009001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г.
Снемане от действащия оперативен 1990 г.
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър на културата
дейност
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Качество
Структури, в които е работил
Документи, свързани с кариерното
му развитие

Борислав Живков Георгиев
23.07.1950 г.
Гр. София
Щатен служител
ДС, ПГУ, отдел VII
Със заповед № 361/ 18.07.1975 г. е
назначен за разузнавач III степен;
със заповед № 194/ 29.04.1979 г. е
преназначен за разузнавач II степен;
със заповед № 5/ 01.01.1985 г. е
преназначен за инспектор; със
заповед № 79/ 01.02.1988 г. е
преназначен за зам. н-к отделение в
УНТР.
Публична длъжност или публична Заместник-министър на търговията и
дейност
външноикономическото
сътрудничество
Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 НРС рег. № RB102101-001-04/
11-21405/ 30.11.2007 г.
Решение № 25/ 12.02.2007 г.
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Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Боян Иванов Пенков
04.09.1927 г.
Гр. София
Полк.
Стоян
Караславов
на
13.01.1962 г., регистриран на
03.02.1962 г., пререгистриран на
31.03.1964 г.
Ръководил го служител
Полк. Стоян Караславов; Петър
Генов Костов; полк. Петър Косичев;
полк. Тодор Гаврилов Козловски;
кап. Васил Кинов; ст. лейт. Йордан
Николов Гайдаров; лейт. Петър
Йовков Лулчев
Структури, в които е осъществявано ДС, управление II, отдел III; ДС,
сътрудничеството
управление 04-01-02
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Бойко
Документи, въз основа на които е Собственоръчно написани агентурни
установена принадлежността към сведения;
разходни
документи,
органите по чл. 1
отчетени от ръководили го щатни
служители;
документи
от
ръководилите го щатни служители;
рег. бланка; рег. дневник; картон
обр. 4; лично дело IА-29710; работно
дело IР-9727-2 тома; доклад на МВР
рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/
24.01.2008 г.
Снемане от действащия оперативен 1988 г.
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър на науката и
дейност
висшето образование
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Ръководил го служител
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Боян Славчев Скопаков
31.12.1927 г.
Гр. София
Майор Петър Пенев Гечев на
24.06.1964 г., регистриран на
28.06.1964 г.
Майор Петър Пенев Гечев; Иван
Терзиянов; кап. Здравец Михайлов
Милчев; Добри Божилов
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Структури, в които е осъществявано ДС, управление II-КДС, отдел VI,
сътрудничеството
отделение III; управление II, отдел
Х; управление II, отдел 08
Качеството, в което е осъществявано Агент; осведомител
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Добромир
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-30621 МФ; работно дело IР12971-3 тома; доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-195/
24.01.2008 г.
Снемане от действащия оперативен 1989 г.
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър на културата
дейност
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Валентин Георгиев Александров
23.09.1946 г.
Гр. София
З.
Зарков
на 15.04.1976
г.,
регистриран на 20.04.1976 г.
Ръководил го служител
З. Зарков
Структури, в които е осъществявано ДС, ВГУ-III-I
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Дипломат; Александров
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 IР14704-3 тома; писмо вх. № 1184/
10.09.1990 г. с искане всички
налични
материали
за
аг.
"Александров" да бъдат унищожени;
доклад на МВР рег. № RB202009Решение № 25/ 12.02.2007 г.
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001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г.
Снемане от действащия оперативен 1987 г.
отчет
Публична длъжност или публична Министър на отбраната - 30.12.1992
дейност
г. - 17.10.1994 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Валентин Добрев Петров
21.11.1955 г.
Гр. Варна
Лейт.
Алаксандър
Савов
на
22.12.1988 г.
Ръководил го служител
Лейт. Александър Савов, о. р. Евг.
Иванов
Структури, в които е осъществявано Първо главно управление-ДС, отдел
сътрудничеството
10
Качеството, в което е осъществявано Секретен сътрудник
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Козма
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 8; дело Ф1 а.е. 7554.
Снемане от действащия оперативен На 09.05.1991 г.
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър на външните
дейност
работи
Обявен с решение № 8/ 19.07.2007 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Валентин Мирчев Босевски
10.12.1940 г.
Гр. Свищов
Илко Керчев на 26.02.1988
регистриран на 10.03.1988 г.
Ръководил го служител
Илко Керчев
Структури, в които е осъществявано ДС, управление 03-01-02
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Вихър
Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картон обр.
установена принадлежността към протокол № 72/ 1990 г.
Решение № 25/ 12.02.2007 г.
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4;
за
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органите по чл. 1

унищожаване на лично дело IА31150 и работно дело IР-17089;
доклад на МВР рег. № RB202009001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г.
Снемане от действащия оперативен 1990 г.
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър на околната
дейност
среда
министър на околната среда 30.12.1992 г. - 17.10.1994 г.
Министър на околната среда 17.10.1994 г. - 26.01.1995 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Качество
Структури, в които е работил
Документи, свързани с кариерното
му развитие

Валентин Петков Гацински
24.09.1950 г.
Казанлък
Щатен служител
РУ-ГЩ
Със заповед № Р-07/ 09.04.1976 г. е
назначен за н-к отдел ХV; със
заповед № Р-028/ 20.09.1986 г. е
преназначен за разузнавач VI степен
в отдел ХV; със заповед № Р-08/
25.04..1991 г. е уволнен.
Публична длъжност или публична Първи
заместник-министър
на
дейност
външните работи
Заместник-министър на външните
работи
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Васил Димитров Чичибаба
26.01.1935 г.
Гр. София
Подп. Методи Миланов Георгиев на
14.06.1972 г., регистриран на
22.06.1972 г.
Ръководил го служител
Подп. Методи Миланов Георгиев;
Ефтим Йорданов; Любомир Неделев
Структури, в които е осъществявано СОУ на МВР-ДС, РУ-Сливница; ДС,
сътрудничеството
управление II; ДС, управление 04-0103
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Решение № 25/ 12.02.2007 г.
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Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

Х-2; Митко
Собственоръчно написани агентурни
сведения;
документи
от
ръководилите го щатни служители;
рег. бланка; рег. дневник; картон
обр. 4; лично дело IА-33002; работно
дело IР-11760; доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-195/
24.01.2008 г.
Снемане от действащия оперативен 1990 г.
отчет
Публична длъжност или публична Министър
на
земеделието
и
дейност
хранителната
промишленост
26.01.1995 г. - 23.01.1996 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Васил Иванов Байчев
15.09.1948 г.
Гр. Силистра
Подп. Цвятко Ив. Маринов на
17.09.1979 г., регистриран на
26.09.1979 г.
Ръководил го служител
Подп. Цвятко Ив. Маринов; полк.
Иван Георг. Дудушки
Структури, в които е осъществявано ДС, ПГУ, отд. IV
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано Секретен сътрудник
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Стефан
Документи, въз основа на които е Документи от ръководилите го
установена принадлежността към щатни служители; рег. бланка;
органите по чл. 1
картон обр. 1 и 3; дело Ф1, а. е. 5040;
доклад на НРС рег. № RB102101001-04/ 11-21404/ 30.11.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1986 г.
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър на външните
дейност
работи
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Решение № 25/ 12.02.2007 г.

Васил Иванов Милков
14.01.1942 г.
С. Ставерци, обл. Плевен
Иван Начев на 15.03.1973 г.
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Ръководил го служител
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1
Снемане от действащия оперативен
отчет
Публична длъжност или публична
дейност

Иван Начев; Димитър Енев Атанасов
Второ главно управление-ДС, ІХ, ІІ,
ІV, 03, 04
Съдържател на явочна квартира
Черни връх
Картон обр. 4; рег. дневник;
протокол за унищожаване № 79/
1990 г. на дело ІЯ-3860
1988 г.
Заместник-министър на икономиката
и планирането

Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Венко Николаев Бешков
06.12.1946 г.
Гр. София
Кр. Крумов на 25.10.1981 г.,
регистриран на 12.10.1981 г.
Ръководил го служител
Кр. Крумов; Румен Митев; Любомир
Иванов; Николай Николов; Петър
Георгиев; Краснодор Беломорски;
Цвятко Димитров; лейт. Чавдар
Начев; Владимир Райчев
Структури, в които е осъществявано ДС, ПГУ, УНТР
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано Секретен сътрудник
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Хаджията
Документи, въз основа на които е Документи от ръководилите го
установена принадлежността към щатни служители; рег. бланка;
органите по чл. 1
картон обр. 1 и 3; дело Ф1, а. е. 6190;
доклад на НРС рег. № RB102101001-04/ 11-21404/ 30.11.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1990 г.
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър на околната
дейност
среда
Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 НРС рег. № RB102101-001-04/
11-21405/ 30.11.2007 г.
Решение № 25/ 12.02.2007 г.
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Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Витко Илиев Еленков
14.04.1940 г.
Гр. София
Радослав Владимиров Станев на
06.02.1967 г., регистриран от
24.02.1967 г.
Ръководил го служител
Радослав Владимиров Станев; Иван
Шинков; Страхил Балов; Владимир
Тодоров
Структури, в които е осъществявано ДС, управление второ, отдел втори,
сътрудничеството
отделение първо; ДС, управление IIХ-III; управление "И" Х; ДС,
управление
"И"-А-01;
ДС,
управление 04-02-02
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Лъчезар
Документи, въз основа на които е Собственоръчно написани агентурни
установена принадлежността към сведения; документ за получено
органите по чл. 1
възнаграждение;
разходни
документи, отчетени от ръководили
го щатни служители; документи от
ръководилите го щатни служители;
рег. бланка; рег. дневник; картон
обр. 4; лично дело IА-30757 МФ;
работно дело IР-9634-3 тома; доклад
на МВР рег. № RB202009-001-05/0108-I-195/ 24.01.2008 г.
Снемане от действащия оперативен 1989 г.
отчет
Публична длъжност или публична Министър на промишлеността дейност
17.10.1994 г. - 26.01.1995 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Ръководил го служител
Решение № 25/ 12.02.2007 г.

Владимир Марков Кърпачев
14.09.1939 г.
СССР
Полк. Иван Великов Иванов на
20.02.1976 г.; възстановен от
Веселин С. Павлов на 29.10.1985 г.,
регистриран на 23.12.1985 г.
Полк. Иван Великов Иванов; полк.
Йото Пашов; Кръстьо Кръстев;
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Веселин С. Павлов; подп. Марин Н.
Маринов; ст. лейт. Пламен Г.
Гиргинов; кап. Кирил Желязков
Структури, в които е осъществявано ДС, ПГУ, отдел 04
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано Секретен сътрудник
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Борил
Документи, въз основа на които е Собственоръчно написани агентурни
установена принадлежността към сведения;
документи
от
органите по чл. 1
ръководилите го щатни служители;
рег. бланка; картон обр. 1 и 3; дело
Ф1, а. е. 4203-2 тома; дело Ф1, а. е.
6836; доклад на НРС рег. №
RB102101-001-04/
11-21404/
30.11.2007 г.
Снемане от действащия оперативен
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър на търговията и
дейност
външноикономическото
сътрудничество
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Владимир Трифонов Пенчев
14.03.1949 г.
Гр. Трявна
Веселин Монев на 16.06.1977 г.,
регистриран на 01.07.1977 г.
Ръководил го служител
Веселин Монев; Васил Пеев; Хр.
Драганов; Христо Илиев; Георги
Мурджев
Структури, в които е осъществявано ДС, управление II-Х-I; управление
сътрудничеството
04-01-01
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Войнов
Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картон обр. 4; писмо
установена принадлежността към вх. № 2089/ 02.05.1990 г. за
органите по чл. 1
заличаване
данните
за
агент
"Войнов"; доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-195/
24.01.2008 г.
Снемане от действащия оперативен
Решение № 25/ 12.02.2007 г.
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отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър на финансите
дейност
Заместник-министър на отбраната
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Ръководил го служител

Воля Димитров Русев
07.01.1946 г.
Гр. Сливен
Регистриран на 08.02.1967 г.
Подп. Ганьо Господинов Ганев; Енчо
Тодоров; подп. Иван Ранг. Григоров;
Стоян
Чернев;
полк.
Ганьо
Господинов; Слави Ризов
Структури, в които е осъществявано ДС, ПГУ, отдел III, отдел ХI
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано Секретен сътрудник
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Ерик
Документи, въз основа на които е Собственоръчно написани агентурни
установена принадлежността към сведения; документи за получени
органите по чл. 1
възнаграждения;
разходни
документи, отчетени от ръководил го
щатен служител; документи от
ръководилите го щатни служители;
картон обр. 1 и 3; дело Ф1, а. е. 24782 тома;
доклад на
НРС рег. № RB102101-001-04/ 1121404/ 30.11.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1972 г.
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър на културата
дейност
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Георги Димов Стоилов
23.08.1944 г.
Гр. Свиленград
Георги Пенев на 23.09.1986
регистриран на 16.10.1986 г.
Ръководил го служител
Георги Пенев
Структури, в които е осъществявано ДС, управление 04-02-03
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
Решение № 25/ 12.02.2007 г.
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сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

Георгиев
Рег. дневник; картон обр. 6; писмо
вх. № 3745/ 14.11.1990 г. за
унищожаване с протокол № 2768
личните и работните дела на
"Георгиев"; доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-195/
24.01.2008 г.

Снемане от действащия оперативен
отчет
Публична длъжност или публична Министър
на
енергетиката
и
дейност
енергийните ресурси - 12.02.1997 г. 21.05.1997 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Георги Иванов Танев
17.11.1935 г.
Гр. Стара Загора
Кап. Георги Тодоров Петров на
23.12.1980 г., регистриран на
25.12.1980 г.; ст. лейт. Владимир
Иванов Галчев на 20.04.1985 г.;
регистриран на 14.05.1985 г.
Ръководил го служител
Кап. Георги Тодоров Петров; ст.
лейт. Владимир Иванов Галчев;
подп. Александър Асенов Христов;
Пламен Петров; ст. лейт. Пламен
Борисов
Структури, в които е осъществявано ДС, управление 05, отделение
сътрудничеството
оперативно; ДС, ПГУ, УНТР-03
Качеството, в което е осъществявано Агент; секретен сътрудник
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Христов; Милков
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; рег. бланка;
картон обр. 1, 3 и 4; лично дело IА33370; дело Ф1, а. е. 6483; доклад на
НРС рег. № RB102101-001-04/ 11Решение № 25/ 12.02.2007 г.
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21404/ 30.11.2007 г.; доклад на МВР
рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/
24.01.2008 г.
Снемане от действащия оперативен
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър на земеделието
дейност
и хранителната промишленост
Министър
на
земеделието
30.12.1992 г. - 17.10.1994 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Георги Костов Георгиев
21.01.1941 г.
Гр. София
Подп. Ефремов на 15.01.1959 г.,
регистриран на 27.01.1959 г.
Ръководил го служител
Емил Маринов Раленков; Вл.
Владимиров; Стойне Иванов
Структури, в които е осъществявано ДС, управление V, отдел VI,
сътрудничеството
отделение 1
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Иванов
Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картон обр. 4;
установена принадлежността към протокол № 1359/ 1962 г. с
органите по чл. 1
предложение за унищожаване на
лично и работно дело IА-36618;
доклад на МВР рег. № RB202009001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г.
Снемане от действащия оперативен 1960 г.
отчет
Публична длъжност или публична Министър на културата - 26.01.1995
дейност
г. - 10.06.1996 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Георги Крумов Георгиев
17.11.1939 г.
Гр. Плевен
Йордан Цанев Дяков на 18.04.1964
г., регистриран на 23.04.1964 г.
Ръководил го служител
Йордан Цанев Дяков
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Русе-ДС
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано агент
Решение № 25/ 12.02.2007 г.
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сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

Орлов
Рег. дневник; картон обр. 4;
протокол рег. № С 11/ 29.03.1990 г. с
предложение за унищожаване на
лично дело IА-1029; доклад на МВР
рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/
24.01.2008 г.
Снемане от действащия оперативен 1966 г.
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър на транспорта
дейност
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Качество
Структури, в които е работил
Документи, свързани с кариерното
му развитие

Георги Манолов Хаджиков
14.03.1936 г.
С. Скребатно, обл. Благоевград
Щатен служител
ДС, ВГУ; ДС, ПГУ
1960-1964 г. – оперативен работник
във ВГУ; 1967-1969 г. – оперативен
работник в ПГУ
Публична длъжност или публична Заместник-министър
на
дейност
външноикономическите връзки
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Георги Манолов Хаджиков
14.03.1936 г.
С. Скребатно, обл. Благоевград
Христо Илиев Христов на 06.08.1966
г.
Ръководил го служител
Христо Илиев Христов; Димитър
Атанасов Романов; Ганьо Г. Ганев;
Свещарски; Стоян Бакалов; Иван
Георгиев Неделев; лейт. Кирил
Камбуров; ст. лейт. Пеньо Пенев
Структури, в които е осъществявано ДС, ПГУ, отдел 03, отдел 07, отдел
сътрудничеството
02, отдел ХIII
Качеството, в което е осъществявано Секретен сътрудник
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Сергей
Документи, въз основа на които е Собственоръчно написано агентурно
установена принадлежността към сведение;
разходни
документи,
Решение № 25/ 12.02.2007 г.
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органите по чл. 1

отчетени от ръководил го щатен
служител;
документи
от
ръководилите го щатни служители;
картон обр. 1 и 3; дело Ф1, а. е. 19322 тома; доклад на НРС рег. №
RB102101-001-04/
11-21404/
30.11.2007 г.

Снемане от действащия оперативен
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър
дейност
външноикономическите връзки

на

Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 НРС рег. № RB102101-001-04/
11-21405/ 30.11.2007 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Георги Николов Менов
27.11.1933 г.
Гр. София
Георги Тойчев на 15.12.1970 г.,
регистриран на 28.12.1970 г.
Ръководил го служител
Георги Тойчев
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Благоевград-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;
установена принадлежността към протокол № 3/ 1990 г. за определяне
органите по чл. 1
за унищожаване на лично дело IЯ198; доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-195/
24.01.2008 г.
Снемане от действащия оперативен 1981 г.
отчет
Публична длъжност или публична Министър на земеделието и горите дейност
1986 г. - 1990 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Решение № 25/ 12.02.2007 г.

Георги Фотев Георгиев
24.08.1941 г.
Гр. Димитровград
Недялков
на
03.09.1987
регистриран на 18.09.1987 г.

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

Недялков
ДС, управление 06-02-02
агент
Йолов
Рег. дневник; картон обр. 4; писмо
вх. № 1035/ 28.02.1990 г. с
предложение
за
унищожаване
материалите на "Йолов"; доклад на
МВР рег. № RB202009-001-05/01-08I-195/ 24.01.2008 г.

Снемане от действащия оперативен
отчет
Публична длъжност или публична Министър на науката и висшето
дейност
образование - 20.12.1990 г. 08.11.1991 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Димитър Георгиев Калчев
21.11.1945 г.
Гр. Русе
Игнат Иванов на 01.06.1978 г.,
регистриран на 14.06.1978 г.
Ръководил го служител
Игнат Иванов
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Русе-ДС
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано Агент; съдържател на явочна
сътрудничеството-секретен
квартира
сътрудник
Псевдоними
Колев; Клуба
Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картон обр. 6; писмо
установена принадлежността към вх. № 1875/ 12.04.1990 г. за
органите по чл. 1
унищожаване на Я/К "Клуба";
доклад на МВР рег. № RB202009001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г.
Снемане от действащия оперативен
отчет
Публична длъжност или публична Министър
на
държавната
дейност
администрация - 24.07.2001 г. 16.08.2005 г.
Три имена
Решение № 25/ 12.02.2007 г.

Димитър Илиев Митков
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Дата на раждане
Място на раждане
Качество
Структури, в които е работил
Документи, свързани с кариерното
му развитие

22.03.1943 г.
Гр. София
Щатен служител
РУ-ГЩ
Със заповед № Р-024/ 26.09.1970 г. е
назначен за младши оперативен
работник; през 1973 г. изпратен на
10 месечен курс в ГРУ-СССР.
Публична длъжност или публична Заместник-министър на отбраната
дейност
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Димитър Константинов Икономов
25.02.1955 г.
Гр. София
Асен Цанков на 14.05.1982 г.,
регистриран на 20.05.1982 г.
Ръководил го служител
Асен Цанков
Структури, в които е осъществявано ДС, ВГУ-"Ч.Ж."
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Георгиев
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-195/ 24.01.2008 г.
Снемане от действащия оперативен
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър на външните
дейност
работи
За Димитър Константинов Икономов 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

Решение № 25/ 12.02.2007 г.

Димитър Константинов Икономов
25.02.1955 г.
Гр. София
Щатен служител
ДС, ВГУ
Със заповед № К-2282/ 09.09.1988 г.
е назначен за разузнавач в отдел 09;
със заповед № 77/ 12.05.1989 г. е
преназначен
за
разузнавач
в
отделение 02 на отдел 09.
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Публична длъжност или публична Заместник-министър на външните
дейност
работи
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Димитър Николов Павлов
07.09.1937 г.
Гр. Варна
Майор Георги Христов Петров на
01.08.1963 г., регистриран на
16.08.1963 г.
Ръководил го служител
Майор Георги Христов Петров
Структури, в които е осъществявано ДС, отдел ВКР, ВМФ I
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано Агент; резидент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Стойков
Документи, въз основа на които е Документи от ръководилия го щатен
установена принадлежността към служител; рег. бланка; рег. дневникорганите по чл. 1
2 бр.; картон обр. 4; лично дело IА14930; работно дело IР-2763; доклад
на МВР рег. № RB202009-001-05/0108-I-195/ 24.01.2008 г.
Снемане от действащия оперативен 1965 г.
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър на отбраната
дейност
Министър на отбраната - 26.01.1995
г. - 12.02.1997 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Димитър Цветанов Цанев
13.01.1942 г.
Гр. София
Майор
Георги
Караманов,
регистриран на 13.03.1985 г.
Ръководил го служител
Майор Георги Караманов; кап.
Алипи Георгиев Алипиев; ст. лейт.
Цветко Динков Цветков
Структури, в които е осъществявано ДС, ПГУ, отдел 14, отдел 08, отдел
сътрудничеството
06
Качеството, в което е осъществявано Секретен сътрудник
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Цолов
Документи, въз основа на които е Разходни документи, отчетени от
Решение № 25/ 12.02.2007 г.
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установена принадлежността
органите по чл. 1

към ръководил го щатен служител;
документи от ръководилите го
щатни служители; рег. бланка;
картон обр. 1 и 3; доклад на НРС рег.
№
RB102101-001-04/
11-21404/
30.11.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1990 г.
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър на външните
дейност
работи
Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 НРС рег. № RB102101-001-04/
11-21405/ 30.11.2007 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
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1
Снемане от действащия оперативен
отчет
Публична длъжност или публична
дейност

Димо Василев Димов
10.02.1938 г.
Гр. Любимец
Павел Патриков на 25.03.1982 г.
Павел Патриков
Отдел "Задгранични паспорти", ІІ
отделение
Агент
Дангов
Картон обр. 4; рег. дневник;
протокол за унищожаване № 88/
12.07.1990 г.
1986 г.
Министър на културата - 20.12.1990
г. - 08.11.1991 г.

Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал я служител

Едит Петрова Гетова
16.10.1955 г.
Гр. Дупница
Кап. Димитър Ангелов Диков на
16.06.1989 г., регистрирана на
20.06.1989 г.
Ръководил я служител
Кап. Димитър Ангелов Диков
Структури, в които е осъществявано СГУ на МВР, VIII РУ, отделение ДС
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано агент
Решение № 25/ 12.02.2007 г.
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сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

Иванова
Документи от ръководилия я щатен
служител; рег. бланка; рег. дневник;
картон обр. 4; лично дело IА-35191;
доклад на МВР рег. № RB202009001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г.

Снемане от действащия оперативен
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър
дейност
промишлеността

на

Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB202009-001-05/01-08I-195/ 24.01.2008 г.
Три имена

Екатерина
Лука
ДрагановаЧорбанова
Дата на раждане
11.02.1950 г.
Място на раждане
Гр. София
Вербувал я служител
Ст. лейт. Чавдар Минчев
на
04.02.1981 г., регистрирана на
13.03.1981 г.
Ръководил я служител
Ст. лейт. Чавдар Минчев; М.
Атанасов
Структури, в които е осъществявано ДС, ПГУ, отд. 03
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано Секретен сътрудник
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Жана
Документи, въз основа на които е Разходен документи, отчетен от
установена принадлежността към ръководил я щатен служител;
органите по чл. 1
документи от ръководилите я щатни
служители; рег. бланка; картон обр.
1 и 3; дело Ф1, а. е. 4837; доклад на
НРС рег. № RB102101-001-04/ 1121404/ 30.11.2007 г.
Снемане от действащия оперативен
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър
на
дейност
образованието и науката
Три имена
Решение № 25/ 12.02.2007 г.

Енчо Недялков Герганов
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Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

18.03.1939 г.
С. Димитриево, обл. Стара Загора
Детелин Томов на 02.12.1982 г.,
регистриран на 10.12.1982 г.
Ръководил го служител
Детелин Томов
Структури, в които е осъществявано СГУ, 06, 06-ДС
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Герасимов
Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картон обр. 6; писмо
установена принадлежността към изх. № 1930/ 17.04.1990 г. с искане
органите по чл. 1
да бъдат унищожени картоните на
аг. "Герасимов"; доклад на МВР рег.
№
RB202009-001-05/01-08-I-195/
24.01.2008 г.
Снемане от действащия оперативен
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър на народната
дейност
просвета
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
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

Жан Василев Виденов
22.03.1959 г.
Гр. Пловдив
Петър Ганчев на 22.09.1988 г.
Петър Ганчев
ОУ на МВР-Пловдив-ДС
Съдържател на явочна квартира

Дунав
Картон обр. 4; рег. дневник;
уведомително писмо вх. № 2342/
28.05.1990 г. за унищожаване с
протокол № 20/ 30.01.1990 г. на ЯК
„Дунав”
Снемане от действащия оперативен 1990 г.
отчет
Публична длъжност или публична Министър-председател - 26.01.1995
дейност
г. - 12.02.1997 г.
Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г.
Решение № 25/ 12.02.2007 г.
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Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Иван Асенов Филипов
04.04.1951 г.
Гр. София
Тодоров и Георги Вълчев на
18.05.1973 г.; възстановен от Станой
Владимиров Тошев на 06.03.1989 г.
Ръководил го служител
Георги Вълчев; ст. лейт. Аристотел
Демостенов Димов; ст. лейт. Георги
Вълчев Палазов; Александър А.
Христов; лейт. Димитър Георгиев
Тарашманов;
лейт.
Александър
Василев Терзиев; подп. Станой
Владимиров Тошев; полк. Ангел
Йосифов Ангелов
Структури, в които е осъществявано ДС, ПГУ, отдел VII
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано Агент; секретен сътрудник
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Винер
Документи, въз основа на които е Собственоръчно
написана
и
установена принадлежността към подписана
декларация
за
органите по чл. 1
сътрудничество;
разходни
документи, отчетени от ръководили
го щатни служители; документи от
ръководилите го щатни служители;
рег. бланка; картон обр. 1 и 3; дело Ф
1, а.е. 3042 - 2 тома и 1 том
възстановено дело; доклад на НРС
рег. № RB102101-001-04/ 11-21404/
30.11.2007 г.
Снемане от действащия оперативен
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър на търговията и
дейност
туризма
Заместник-министър на околната
среда
Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 НРС рег. № RB102101-001-04/
11-21405/ 30.11.2007 г.
Три имена
Дата на раждане
Решение № 25/ 12.02.2007 г.

Иван Василев Йорданов
26.08.1934 г.
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Място на раждане
Вербувал го служител

Гр. София
Ст. лейт. Николай Мирчев Филипов
на 30.07.1958 г., регистриран на
14.08.1958 г.
Ръководил го служител
Ст. лейт. Николай Мирчев Филипов;
Йордан Гешаков
Структури, в които е осъществявано ДС, управление V, отдел V-I
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Димитров
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
обр. 4; лично дело IА-14502; работно
дело IР-2564; доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-195/
24.01.2008 г.
Снемане от действащия оперативен 1963 г.
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър
на
дейност
образованието,
науката
и
технологиите
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Иван Георгиев Гарвалов
17.11.1930 г.
Гр. София
Кап. Иван Александров Иванов на
22.06.1964 г.
Ръководил го служител
Кап. Иван Александров Иванов;
Илия Христов Динев; майор Антон
Янев Антонов; майор Любен
Йорданов Предов; ст. лейт. Георги
Кузов Деничин; Неделчо Пенев; М.
Генковски; Серафим Софрониев;
полк. Д. Доксев; Александър Жулев;
ст. лейт. Петко Недков Колев
Структури, в които е осъществявано ДС, ПГУ, отдел III, отдел ХI
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано Секретен сътрудник
сътрудничеството-секретен
Решение № 25/ 12.02.2007 г.
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сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

Добролюбов; Ников
Собственоръчно написани агентурни
сведения;
разходни
документи,
отчетени от ръководили го щатни
служители;
документи
от
ръководилите го щатни служители;
рег. бланка; картон обр. 1 и 3; лично
и работно дело Ф1, а. е. 1921-8 тома;
доклад на НРС рег. № RB102101001-04/ 11-21404/ 30.11.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1991 г.
отчет
Публична длъжност или публична Първи
заместник-министър
на
дейност
външните работи
Заместник-министър на външните
работи
Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 НРС рег. № RB102101-001-04/
11-21405/ 30.11.2007 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Иван Данев Токаджиев
07.07.1952 г.
Гр. Разград
Ст. лейт. Красимир Бориславов
Корнажев
на
11.05.1989
г.,
регистриран на 31.05.1989 г.
Ръководил го служител
Ст. лейт. Красимир Бориславов
Корнажев
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Разград-ДС, отдел 06,
сътрудничеството
отделение 06
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Колев
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-3930;
доклад на МВР рег. № RB202009001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г.
Снемане от действащия оперативен 1991 г.
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър на културата
дейност
Решение № 25/ 12.02.2007 г.
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Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Иван Манев Белчев
11.08.1945 г.
Гр. Пловдив
Васил Василев на 08.04.1976 г.,
регистриран на 21.04.1976 г.
Ръководил го служител
Васил Василев
Структури, в които е осъществявано ДС, управление II-Х-I
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Петър
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-8242;
доклад на МВР рег. № RB202009001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г.
Снемане от действащия оперативен 1977 г.
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър на търговията,
дейност
зам.-министър на търговията и
външноикономическото
сътрудничество
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Иван Петров Гаджев
20.03.1937 г.
Гр. Кърджали
Румен Стоянов на 11.12.1984 г.,
регистриран на 21.01.1985 г.
Ръководил го служител
Румен Стоянов
Структури, в които е осъществявано СГУ-ДС, 03, 03 по линия на ВГУ
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано Съдържател на явочна квартира
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Миньора
Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картон обр. 6; писмо
установена принадлежността към вх. № 938/ 22.02.1990 г. за
органите по чл. 1
унищожаване
материалите
на
"Миньора"; доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-195/
Решение № 25/ 12.02.2007 г.
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24.01.2008 г.
Снемане от действащия оперативен
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър
дейност
териториалното
развитие
строителството

на
и

Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Иван Русев Маразов
15.03.1942 г.
С. Пирне, обл. Бургас
Павел Трачев на 09.07.1974 г.,
регистриран на 10.07.1974 г.
Ръководил го служител
Павел Трачев; Тодор Сайков
Структури, в които е осъществявано ДС, управление VI, отдел V,
сътрудничеството
отделение I
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Библиотекара
Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картон обр. 4;
установена принадлежността към протокол № 73/ 1990 г. за
органите по чл. 1
унищожаване на лично дело IА29493 и работно дело IР-15235;
доклад на МВР рег. № RB202009001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г.
Снемане от действащия оперативен 1988 г.
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър на културата
дейност
Министър на културата - 10.05.1996
г. - 12.02.1997 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Качество
Структури, в които е работил
Документи, свързани с кариерното
му развитие

Решение № 25/ 12.02.2007 г.

Иван Янков Христов
19.11.1948 г.
Гр. София
Щатен служител
РУ-ГЩ
Със заповед № Р-06/ 18.04.1974 г. е
назначен за младши оперативен
работник; със заповед № Р-036/
30.09.1975 г. е преназначен за пом. нк отдел VII; със заповед № Р-019/
19.09.1980 г. е преназначен за ст.
пом. н-к отдел VII; със заповед № Р-
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02/ 05.01.1984 г. е уволнен.
Публична длъжност или публична Заместник-министър на външните
дейност
работи
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Качество
Структури, в които е работил
Документи, свързани с кариерното
му развитие

Иво Йорданов Иванов
05.06.1953 г.
Гр. София
Щатен служител
РУ-ГЩ
Със заповед № Р-025/ 16.09.1981 г. е
назначен за щатен служител; от
01.10.1981 г. до 31.08.1982 г.
разузнавач VI степен в отдел VII; от
01.09.1982 г. до 30.06.1983 г.
слушател във ВДА-СССР; от
01.07.1983 г. разузнавач VI степен в
отдел Х; със заповед № Р-031/
10.12.1990 г. е уволнен.
Публична длъжност или публична Заместник-министър на отбраната
дейност
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
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

Илия Харалампиев Конeв
06.02.1928 г.
Гр. Петрич
Цветан Петков на 28.11.1975 г.
Цветан Петков; Младен Младенов
Шесто управление-ДС
агент

Кирил
Картон обр. 4; рег. дневник.
протокол за унищожаване № 73/
03.05.1990 г. лично дело ІА-30504 и
работно дело ІР-16288
Снемане от действащия оперативен 1989 г.
отчет
Публична длъжност или публична Министър на науката и висшето
дейност
образование - 22.09.1990 г. 20.12.1990 г.
Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г.
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Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Йончо Георгиев Пеловски
01.01.1945 г.
С. Лик, обл. Враца
Кап. Станой Владимиров Тошев на
20.09.1979 г., регистриран на
28.09.1979 г.
Ръководил го служител
Кап. Станой Владимиров Тошев;
Костадин Емилов Трайков; Лъчезар
Терзиянов; Ангел Григоров
Структури, в които е осъществявано ДС, ПГУ, отдел 07, отделение Х;
сътрудничеството
УНТР, 01
Качеството, в което е осъществявано Секретен сътрудник
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Ликов
Документи, въз основа на които е Разходни документи, отчетени от
установена принадлежността към ръководили го щатни служители;
органите по чл. 1
документи от ръководили го щатни
служители; рег. бланка; картон обр.
1 и 3; дело Ф1, а. е. 5416-2 тома;
доклад на НРС рег. № RB102101001-04/ 11-21404/ 30.11.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1987 г.
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър на околната
дейност
среда
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Калчо Николаев Хинов
21.06.1940 г.
Гр. София
Дамянов
на
25.03.1976
г.,
регистриран на 26.03.1976 г.
Ръководил го служител
Дамянов; Александър Г.; В. Петков
Структури, в които е осъществявано ДС, управление VI-II; управление
сътрудничеството
IХ-2
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; писмо
установена принадлежността към вх. № 1013/ 27.02.1990 г. за
органите по чл. 1
унищожаване
материалите
на
"Рила"; доклад на МВР рег. №
Решение № 25/ 12.02.2007 г.
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RB202009-001-05/01-08-I-195/
24.01.2008 г.
Снемане от действащия оперативен 1990 г.
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър на транспорта
дейност
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Кирил Върбанов Садонков
21.12.1948 г.
Гр. София
Ст. лейт. Пламен Миланов Гълъбов
на 12.09.1984 г., регистриран на
18.09.1984 г.
Ръководил го служител
Ст. лейт. Пламен Миланов Гълъбов
Структури, в които е осъществявано ДС, управление "И"-ВГУ, отдел 11,
сътрудничеството
отделение 01; ДС, управление 04-0401
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Игнат
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-35717;
работно дело IР-17384; доклад на
МВР рег. № RB202009-001-05/01-08I-195/ 24.01.2008 г.
Снемане от действащия оперативен
отчет
Публична длъжност или публична Първи
заместник-министър
на
дейност
транспорта
Заместник-министър на транспорта
Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB202009-001-05/01-08I-195/ 24.01.2008 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Решение № 25/ 12.02.2007 г.

Константин Димитров Косев
15.08.1937 г.
Гр. Ст. Димитрово
1961 г.
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Ръководил го служител
Структури, в които е осъществявано
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано
сътрудничеството
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1
Снемане от действащия оперативен
отчет
Публична длъжност или публична
дейност

Второ главно управление-ДС; VІ-о
управление-ДС
Агент
Найденов
Лично кадрово дело 38972

Заместник-председател на МС и
министър на народната просветата 08.02.1990 г. - 22.09.1990 г.

Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Качество
Структури, в които е работил
Документи, свързани с кариерното
му развитие

Константин Димитров Косев
15.08.1937 г.
Гр. Ст. Димитрово
Щатен служител
Първо главно управление-ДС
Със заповед № 292/ 03.06.1972 г. е
назначен за инспектор ІV степен и
му е присвоено звание ст. лейтенант;
със заповед № 58/ 31.01.1976 г. е
уволнен.
Публична длъжност или публична Заместник-председател на МС и
дейност
министър на народната просветата 08.02.1990 г. - 22.09.1990 г.
Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г.

Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Константин Стефанов Главанаков
03.06.1936 г.
Гр. София
Полк. Кривлев на 03.08.1968 г.;
майор Радослав Станев на 31.10.1975
г., регистриран на 04.11.1975 г.
Ръководил го служител
Полк. Кривлев; полк. Ганчев; майор
Радослав Станев
Структури, в които е осъществявано РУ-ГЩ; ДС, ВГУ-I-I
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано Секретен сътрудник; агент
Решение № 25/ 12.02.2007 г.
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сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

Войнов
Подписани агентурни сведения;
документи от ръководилите го
щатни служители; рег. дневник;
картон обр. 1-2 бр., обр. 2, обр. 9;
лично и работно дело № 627; рег.
бланка; рег. дневник; картон обр. 4;
лично дело IА-25141 МФ; работно
дело IР-10175-2 тома; доклад на Сл.
"Военна информация" изх. № 2994/
28.12.2007 г.; доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-195/
24.01.2008 г.
Снемане от действащия оперативен 1975 г.; 1980 г.
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър
на
дейност
външноикономическите връзки
Заместник-министър на външните
работи
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Константин Тодоров Русинов
06.04.1937 г.
Гр. Пазарджик
Иван
Стефанов
Христов
на
25.02.1967 г., регистриран на
01.03.1967 г.; ст. лейт. Антон
Стоянов Костадинов, регистриран на
04.09.1969 г.; Иван Христов на
28.05.1974 г., регистриран на
04.06.1974 г.
Ръководил го служител
Иван Стефанов Христов; ст. лейт.
Антон Стоянов Костадинов; ст. лейт.
Андрей Кирилов; ст. лейт. Костадин
Танков; Иван Христов
Структури, в които е осъществявано ДС, управление II, отдел VI,
сътрудничеството
отделение II; ДС, ПГУ, отдел VII;
ДС, управление II-Х-II
Качеството, в което е осъществявано Агент; осведомител
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Андрей
Документи, въз основа на които е Собственоръчно написани агентурни
Решение № 25/ 12.02.2007 г.
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установена принадлежността
органите по чл. 1

към сведения;
разходен
документ,
отчетен от ръководил го щатен
служител;
документи
от
ръководилите го щатни служители;
рег. бланка; картон обр. 1 и 3; рег.
дневник; картон обр. 4; протокол №
57/ 1986 г. с решение за
унищожаване на лично дело IА25537 и работно дело IР-10690;
доклад на НРС рег. № RB102101001-04/ 11-21404/ 30.11.2007 г.;
доклад на МВР рег. № RB202009001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г.
Снемане от действащия оперативен
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър
на
дейност
външноикономическите връзки
Три имена

Кристиян Костов Голд (Стоян
Костов Овчаров)
Дата на раждане
15.11.1942 г.
Място на раждане
Гр. Пловдив
Вербувал го служител
Полк. Иван Джамбов, полк. Коста
Тодоров, полк. Николай Павлов на
19.04.1984 г.
Ръководил го служител
Полк. Иван Дойчински;
Структури, в които е осъществявано РУ-ГЩ
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано Секретен сътрудник
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Петков
Документи, въз основа на които е Разходен документ, отчетен от
установена принадлежността към ръководил го щатен служител;
органите по чл. 1
документи от ръководилия го щатен
служител; рег. дневник; картон обр.
1-2, обр. 2, обр. 9; дело № 18871;
доклад на Сл. "Военна информация"
изх. № 2994/ 28.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1986 г.
отчет
Публична длъжност или публична Министър
на
икономиката
и
дейност
планирането - 1986 г. - 1990 г.
Решение № 25/ 12.02.2007 г.
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Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Качество
Структури, в които е работил
Документи, свързани с кариерното
му развитие

Любен Стоянов Гоцев
03.03.1930 г.
Гр. София
Щатен служител
Първо главно управление
Със заповед № 1446/ 16.06.1961 г. е
назначен за разузнавач и му е
присвоено звание лейтенант; със
заповед № К-756/ 09.11.1961 г. е
изпратен на едногодишно обучение в
СССР; със заповед № 171/ 01.12.1965
г. е преназначен за инспектор; със
заповед № І-512/ 29.01.1969 г. е
преназначен за н-к ІІІ отдел; със
заповед № 230/ 07.05.1974 г. е
преназначен за зам. н-к на ПГУ; със
заповед № 410а/ 01.06.1983 г. е
уволнен.
Публична длъжност или публична Първи
заместник-министър
на
дейност
вътрешните работи
Министър на външните работи 22.09.1990 г. - 20.12.1990 г.
Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Качество
Структури, в които е работил
Документи, свързани с кариерното
му развитие

Любомир Ерменчев Иванов
21.10.1956 г.
Гр. София
Щатен служител
ДС, ПГУ, отдел ХVII
Със заповед № 474/ 17.06.1985 г. е
назначен за разузнавач; със заповед
№ 636/ 01.10.1990 г. е уволнен.
Публична длъжност или публична Заместник-министър на външните
дейност
работи
Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 НРС рег. № RB102101-001-04/
11-21405/ 30.11.2007 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
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Вербувал го служител

Георги Вапирев на 05.07.1965 г.,
регистриран на 19.07.1965 г.
Ръководил го служител
Георги Вапирев
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Плевен-ДС
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано Агент
сътрудничеството
Псевдоними
Ваньо
Документи, въз основа на които е Собственоръчно
написано
и
установена принадлежността към подписано
обещание
за
органите по чл. 1
сътрудничество; рег. бланка; картон
обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА1254 (Пл) МФ
Снемане от действащия оперативен 1969 г.
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър на земеделието
дейност
и хранителната промишленост
Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Любомир Недков Кючуков
14.06.1955 г.
Гр. София
Лейт. Илко Климентов Шивачев на
18.08.1983 г.
Ръководил го служител
Лейт. Илко Климентов Шивачев
Структури, в които е осъществявано РУ-ГЩ
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано Секретен сътрудник
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Николай
Документи, въз основа на които е Собственоръчно
написана
и
установена принадлежността към подписана
декларация
за
органите по чл. 1
сътрудничество;
собственоръчно
написано
агентурно
сведение;
документи от ръководилия го щатен
служител; разходни документи,
отчетени от ръководилия го щатен
служител; рег. дневник; картон обр.
1-2 бр., обр. 2, обр. 9; дело № 18647;
доклад на Сл. "Военна информация"
изх. № 2994/ 28.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1987 г.
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отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър на външните
дейност
работи
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Качество
Структури, в които е работил

Людмил Асенов Маринчевски
03.03.1941 г.
Гр. София
Щатен служител
ІV отдел-КДС;
Второ
главно
управление-ДС
Документи, свързани с кариерното Със заповед № І-810/ 31.03.1966 г. е
му развитие
назначен за разузнавач и му е
присвоено звание лейтенант; със
заповед № 47/ 15.07.1967 г. е
преназначен за ст. разузнавач; със
заповед № 70/ 16.11.1967 г. е
преназначен за н-к група; със
заповед № 64/ 21.10.1968 г. е
преназначен за н-к група ІV степен;
със заповед № 47/ 17.07.1969 г. е
преназначен за зам. н-к отделение; ;
със заповед № К-1250/ 12.04.1978 г. е
преназначен за началник на Х
отделение; със заповед № К-1896/
30.04.1981 г. е преназначен за зам. нк на 04 отдел; със заповед № К-2192/
19.05.1982 г. е изпратен на
двумесечен курс за квалификация на
началници и зам. началници на
управления по ДС към Висшата
краснознаменна школа на КГБСССР; със заповед № К-2342/
21.05.1983 г. е преназначен за
началник на 04 отдел; със заповед
рег. № К-14/ 04.01.1987 г. е
преназначен за зам. н-к на Второ
главно управление; със заповед № К170/ 16.01.1987 г. е изпратен на
двумесечен курс за ръководни кадри
във ВКШ при КГБ-СССР; ; със
заповед № К-598/ 13.02.1990 г. е
назначен за заместник министър на
вътрешните работи.
Публична длъжност или публична Заместник-министър на вътрешните
Решение № 25/ 12.02.2007 г.
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дейност

работи

Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Мариана Манова Тодорова
08.04.1947 г.
Гр. София
Ст. лейт. Иван Стоянов Танов на
13.12.1974 г.
Ръководил го служител
Ст. лейт. Иван Стоянов Танов
Структури, в които е осъществявано ВГУ-ДС, отдел 8
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството
Псевдоними
Ана
Документи, въз основа на които е Собственоръчно написани агентурни
установена принадлежността към сведения; документи от ръководилия
органите по чл. 1
я щатен служител; рег. бланка;
картон обр. 4; рег. дневник; лично
дело 1А 25137; работно дело 1Р
10159.
Снемане от действащия оперативен На 10.03.1980 г. поради изчерпани
отчет
възможности.
Публична длъжност или публична Заместник-министър
на
дейност
външноикономическите връзки
Обявена с решение № 8/ 19.07.2007 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Матей Атанасов Матеев
28.05.1948 г.
Гр. Асеновград
Николай Коджейков на 10.07.1979 г.,
регистриран на 23.07.1979 г.
Ръководил го служител
Николай
Коджейков;
Емил
Веселинов Цветанов
Структури, в които е осъществявано ДС, управление II-V-I
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Янко
Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картон обр. 4; писмо
установена принадлежността към вх. № 4045/ 01.12.1990 г. за
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органите по чл. 1

унищожаване
материалите
на
"Янко"; доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-195/
24.01.2008 г.

Снемане от действащия оперативен
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър
дейност
здравеопазването

на

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

Матей Драгомиров Матеев
10.04.1940 г.
Гр. София
Полк. Динов на 20.09.1966 г.
Полк. Динов; полк. Иван Дойчински
РУ-ГЩ

Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Милчо Димитров Ковачев
08.05.1950 г.
Гр. София
Любен Левичаров на 23.04.1984 г.,
регистриран на 16.05.1984 г.
Любен Левичаров

Секретен сътрудник

Камен
Разходен документ, отчетен от
ръководили го щатен служител;
документи от ръководилите го
щатни служители; рег. дневник-2
бр.; картон обр. 1-2 бр., обр. 2; дело
№ 8016; документи от дело № 2429;
доклад на Сл. "Военна информация"
изх. № 2994/ 28.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1979 г.
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър на народната
дейност
просвета
Министър на народната просвета 22.09.1990 г. - 20.12.1990 г.
Министър на народната просвета 20.12.1990 г. - 08.11.1991 г.

Ръководил го служител
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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

СГУ-02, 02-ДС по линия на ВГУ-05
Съдържател на явочна квартира

Боабаб
Рег. дневник; картон обр. 6; писмо
вх. № 1663/ 28.03.1990 г. за
унищожаване
материалите
на
"Боабаб"; доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-195/
24.01.2008 г.
Снемане от действащия оперативен 1990 г.
отчет
Публична длъжност или публична Министър на транспорта - 17.10.1994
дейност
г. - 26.01.1995 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Качество
Структури, в които е работил
Документи, свързани с кариерното
му развитие

Минко Христов Герджиков
02.05.1955 г.
Гр. Троян
Щатен служител
ДС, ПГУ, отдел II
Със заповед № 392/ 26.05.1983 г. е
назначен за разузнавач; със заповед
№ 580/ 29.07.1985 г. е изпратен за 10
месеца в разузнавателната школа на
КГБ-СССР; със заповед № 256/
01.04.1988 г. е преназначен за
старши разузнавач.
Публична длъжност или публична Заместник-министър на търговията и
дейност
външноикономическите връзки
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Мирослав Иванов Попов
19.12.1928 г.
Гр. София
Полк. Куцар Петров Иванов на
23.10.1980 г., регистриран на
10.11.1980 г.
Ръководил го служител
Полк. Куцар Петров Иванов; Юли
Георгиев; Сашо Илиев; Хр. Христов
Структури, в които е осъществявано ДС, управление 06, отдел 04, отдел
сътрудничеството
03
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

Медика
Собственоръчно написани агентурни
сведения;
документи
от
ръководилите го щатни сътрудници;
рег. бланка; рег. дневник; картон
обр. 4; лично дело IА-36353; работно
дело IР-16162 - 2 тома; доклад на
МВР рег. № RB202009-001-05/01-08I-195/ 24.01.2008 г.

Снемане от действащия оперативен
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър
дейност
здравеопазването

на

Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB202009-001-05/01-08I-195/ 24.01.2008 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Митьо Петров Виделов
16.11.1944 г.
Гр. София
Ст. лейт. Минко Георгиев Сладкаров
на 27.05.1967 г., регистриран на
19.06.1967 г.
Ръководил го служител
Ст.
лейт.
Минко
Георгиев
Сладкаров;
майор
Ангел
К.
Червеняшки; Кольо Вълев Конов;
Цветанка Дамянова; Кирил Тодоров;
ст. лейт. Иван Михайлов Карамучев;
полк. Слави Ризов; подп. Кирил
Тодоров
Структури, в които е осъществявано ДС, ПГУ, отдел I, отдел V, отдел ХI
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано Секретен сътрудник
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Артур
Документи, въз основа на които е Собственоръчно написани агентурни
установена принадлежността към сведения; документи за получено
органите по чл. 1
възнаграждение;
разходни
документи, отчетени от ръководили
го щатни служители; документи от
ръководилите го щатни служители;
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картон обр. 1 и 3; лично и работно
дело Ф1, а. е. 10-2127-3 тома; доклад
на НРС рег. № RB102101-001-04/ 1121404/ 30.11.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1974 г.
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър
на
дейност
териториалното
развитие
и
строителството
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Михаил Иванов Трифонов
13.11.1944 г.
Гр. Плевен
Ст.
лейт.
Любомир
Андреев
Джурков
на
19.03.1974
г.,
регистриран на 25.03.1974 г.
Ръководил го служител
Ст.
лейт.
Любомир
Андреев
Джурков; ст. лейт. Л. Неделев
Структури, в които е осъществявано СОУ на МВР-ДС; ДС, управление IIсътрудничеството
Х-III
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Василев
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-27589 МФ; работно дело IР-93492 тома; доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-195/
24.01.2008 г.
Снемане от действащия оперативен 1985 г.
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър на земеделието
дейност
и хранителната промишленост
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
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Нейчо Христов Неев
10.02.1948 г.
С. Присадец
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Вербувал го служител

Любомир
Янков
Борисов
на
09.02.1978 г.
Ръководил го служител
Любомир Янков Борисов
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Шумен-ДС
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано Съдържател на явочна квартира
сътрудничеството
Псевдоними
Ива
Документи, въз основа на които е Картон обр. 6; рег. дневник; писмо
установена принадлежността към вх. № 2467/ 08.06.1990 г. за
органите по чл. 1
унищожени документи с протокол №
342/ 23.05.1990 г. за ЯК "Ива"
Снемане от действащия оперативен 1990 г.
отчет
Публична длъжност или публична Заместник министър-председател и
дейност
министър на транспорта - 30.12.1992
г. - 08.09.1993 г.
Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Никола Димитров Даскалов
08.09.1934 г.
Гр. София
Мл. лейт. Б. Стойчев на 26.04.1953
г.; възстановен от лейт. Гриша
Асенов Георгиев на 28.06.1982 г.,
регистриран на 09.07.1982 г.
Ръководил го служител
Ст. лейт. Вълков; кап. Василев; кап.
Аланджийски; Иван Натов; ст. лейт.
Цоло Георгиев; Стойчев; Борис
Митев; Р. Ламбов; лейт. Гриша
Асенов Георгиев; Караколев
Структури, в които е осъществявано ДС, управление III; РУ на МВРсътрудничеството
Тетевен-Д; СГУ на МВР, II РУ-ДС
Качеството, в което е осъществявано Информатор; агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Пламък; Савов
Документи, въз основа на които е Собственоръчно написани агентурни
установена принадлежността към сведения; документи за получени
органите по чл. 1
възнаграждения;
разходни
документи, отчетени от ръководили
го щатни служители; документи от
ръководилите го щатни служители;
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рег. дневник-2 бр.; рег. бланка;
картон обр. 4; лично дело IА-8238-2
тома; лично дело IА-31438; доклад
на МВР рег. № RB202009-001-05/0108-I-195/ 24.01.2008 г.
Снемане от действащия оперативен 1990 г.
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър на отбраната
дейност
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Никола Иванов Карадимов
25.10.1942 г.
Гр. Пловдив
О. р. Асен Димитров Асенов на
18.06.1987 г.
Ръководил го служител
О. р. Асен Димитров Асенов
Структури, в които е осъществявано ІV управление-ДС, отдел 02
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството
Псевдоними
Андрей
Документи, въз основа на които е Картон обр. 4; рег. дневник
установена принадлежността към
органите по чл. 1
Снемане от действащия оперативен
отчет
Публична длъжност или публична Министър
на
териториалното
дейност
развитие, жилищната политика и
строителството - 08.11.1991 г. 30.12.1992 г.
Министър
на
териториалното
развитие
и
строителството
12.02.1997 г. - 21.05.1997 г.
За Никола Иванов Карадимов липсват други данни по чл. 25, т. 3 от
закона.
Обявен с решение № 8/ 19.07.2007 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
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Николай Василев Богданов
16.10.1946 г.
Гр. Видин
Ст.
лейт.
Теню
Караславов,
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регистриран на 13.04.1977 г.
Ръководил го служител
Ст. лейт. Теню Караславов; Симеон
Ив. Симеонов; Хр. Стронгелов; М.
Коларов; Станчо Кр. Иванов; Румен
Сотиров; Борислав Геновски
Структури, в които е осъществявано ДС, ПГУ, отдел IV, отдел 03
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано Секретен сътрудник
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Бонков
Документи, въз основа на които е Собственоръчно написани агентурни
установена принадлежността към сведения;
разходни
документи,
органите по чл. 1
отчетени от ръководили го щатни
служители;
документи
от
ръководилите го щатни служители;
рег. бланка; картон обр. 1 и 3; дело
Ф1, а. е. 7118-2 тома; доклад на НРС
рег. № RB102101-001-04/ 11-21404/
30.11.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1990 г.
отчет
Публична длъжност или публична Главен секретар на МВнР с ранг на
дейност
заместник-министър;
заместникминистър на МВнР и главен
секретар
Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 НРС рег. № RB102101-001-04/
11-21405/ 30.11.2007 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Николай Цветанов Ангелов
01.12.1956 г.
С. Попица, обл. Враца
Майор Антон Иванов Антонов на
12.12.1985 г., регистриран на
17.12.1985 г.
Ръководил го служител
Майор Антон Иванов Антонов
Структури, в които е осъществявано ДС, управление 03, отдел 05
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Жечев
Документи, въз основа на които е Собственоръчно
написана
и
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установена принадлежността
органите по чл. 1

към подписана
декларация
за
сътрудничество
–
обещание;
документи от ръководилия го щатен
служител; рег. бланка; рег. дневник2 бр.; картон обр. 4 и обр. 6; лично и
работно дело № 76222; доклад на Сл.
"Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС8795/ 29.11.2007 г.; доклад на МВР
рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/
24.01.2008 г.
Снемане от действащия оперативен
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър на труда и
дейност
социалната политика
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Петко Димитров Узунов
03.03.1932 г.
Гр. Айтос
Капитан Любчо Димитров Михайлов
на 07.12.1969 г.
Ръководил го служител
Капитан
Любчо
Димитров
Михайлов; ст. лейт. Антон Стоянов
Костадинов; майор Илия Илиев; ст.
лейт. Стефан Косев; лейт. Станой
Владимиров Тошев; ст. лейт.
Исталиан
Сиджимков;
Свилен
Стефанов;
подп.
Александър
Борисов Иванов
Структури, в които е осъществявано ДС, ПГУ, отдел VII
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано Секретен сътрудник
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Пастьор
Документи, въз основа на които е Разходни документи, отчетени от
установена принадлежността към ръководили го щатен служител;
органите по чл. 1
документи от ръководилите го
щатни служители; картон обр. 1 и 3;
дело Ф1, а.е. 3582-3 тома; дело Ф4,
оп. 10, а. е. 108; доклад на НРС рег.
№
RB102101-001-04/
11-21404/
30.11.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1977 г.
отчет
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Публична длъжност или публична Заместник-министър
дейност
здравеопазването

на

Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Качество
Структури, в които е работил
Документи, свързани с кариерното
му развитие

Петър Василев Стефанов
29.08.1958 г.
Гр. София
Щатен служител
ДС, ПГУ, отдел III
Със заповед № 55/ 25.01.1988 г. е
назначен за разузнавач; със заповед
№ 605/ 03.08.1989 г. е изпратен за 5
месеца в разузнавателната школа на
КГБ-СССР.
Публична длъжност или публична Заместник-министър на търговията и
дейност
външноикономическото
сътрудничество
Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 НРС рег. № RB102101-001-04/
11-21405/ 30.11.2007 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Качество
Структури, в които е работил
Документи, свързани с кариерното
му развитие

Петър Георгиев Башикаров
30.11.1939 г.
Гр. Москва-СССР
Щатен служител
Първо главно управление-ДС
Със заповед 3898/ 30.10.1964 г. е
назначен за разузнавач в ІV отдел;
със заповед 1724/ 13.04.1965 г. е
изпратен
на
8-месечен
разузнавателен курс в СССР; със
заповед 150/ 04.08.1967 г. е
преназначен за старши разузнавач в
ІV отдел; със заповед 268/ 12.10.1968
г. е преназначен за разузнавач V
степен в ІV отдел; със заповед 479/
04.09.1974 г. е преназначен за зам. нк отделение в ІV отдел; със заповед
96/ 25.02.1976 г. е преназначен за н-к
отделение в ІV отдел; със заповед
301-а/ 01.06.1978 г. е преназначен за
зам. н-к ІV отдел; със заповед 692/
31.12.1979 г. е уволнен.
Публична длъжност или публична Министър
на
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дейност

външноикономическите връзки
08.02.1990 г. - 22.09.1990 г.

-

Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Петър Димитров Тенчев
18.07.1947 г.
Гр. София
Кап.
Иван
Стоянов
Щърков,
регистриран на 13.02.1978 г.
Ръководил го служител
Кап. Иван Стоянов Щърков; Иван
Бакърджиев
Структури, в които е осъществявано ДС, ПГУ, отдел VII
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано Секретен сътрудник
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Великов
Документи, въз основа на които е Документи от ръководилите го
установена принадлежността към щатни служители; рег. бланка;
органите по чл. 1
картон обр. 1 и 3; дело Ф1, а. е. 3896;
доклад на НРС рег. № RB102101001-04/ 11-21404/ 30.11.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1979 г.
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър
на
дейност
здравеопазването
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Петър Русинов Цибрански
07.05.1936 г.
Гр. Лом
Кап. Лачо Нинов на 18.10.1963 г.,
регистриран на 12.03.1964 г.
Ръководил го служител
Кап. Лачо Нинов
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Стара Загора-ДС
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Владимиров
Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картон обр. 4;
установена принадлежността към протокол рег. № 14/ 19.04.1990 г. с
органите по чл. 1
предложение за унищожаване на
Решение № 25/ 12.02.2007 г.
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лично дело IА-1; протокол рег. № 13/
19.04.1990 г. с предложение за
унищожаване на работно дело IР-2;
доклад на МВР рег. № RB202009001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г.
Снемане от действащия оперативен 1969 г.
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър на индустрията,
дейност
търговията и услугите
Заместник-министър на индустрията
и технологиите
Три имена

Петър Юриев Чаушев (Феим
Юсеинов Чаушев)
Дата на раждане
01.03.1944 г.
Място на раждане
С. Рибино, обл. Кърджали
Вербувал го служител
Кънчо Тодоров на 17.11.1966 г.,
регистриран на 28.11.1966 г.
Ръководил го служител
Кънчо Тодоров
Структури, в които е осъществявано КДС-Крумовград
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Бисер
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-1145
(Кж) МФ; протокол рег. № КА 15/
26.03.1990 г. с предложение за
унищожаване на работно дело IР555; доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-195/
24.01.2008 г.
Снемане от действащия оперативен 1968 г.
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър на младежта и
дейност
спорта
Заместник-министър на външните
работи
Три имена
Дата на раждане
Решение № 25/ 12.02.2007 г.
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Място на раждане
Вербувал го служител

Гр. Мездра
Пламен Димитров на 03.07.1985 г.,
регистриран на 05.12.1985 г.
Ръководил го служител
Пламен Димитров
Структури, в които е осъществявано ДС, управление II-I-III
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано Съдържател на явочна квартира
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Лотос
Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картон обр. 6; писмо
установена принадлежността към вх. № 2088/ 02.05.1990 г. за
органите по чл. 1
заличаване данните за "Лотос";
доклад на МВР рег. № RB202009001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г.
Снемане от действащия оперативен
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър
на
дейност
промишлеността
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Качество
Структури, в които е работил
Документи, свързани с кариерното
му развитие

Пламен Стоянов Димитров
16.09.1952 г.
Гр. Мездра
Щатен служител
ДС, ВГУ
Със заповед № 4050/ 23.10.1980 г. е
назначен за разузнавач в отдел 01;
със заповед № 147/ 16.05.1984 г. е
преназначен за старши разузнавач в
отделение 03 на отдел 01; със
заповед № 119/ 27.07.1987 г. е
преназначен за инспектор; със
заповед № 122/ 06.07.1989 г. е
преназначен за зам. н-к отдел. 03-01.
Публична длъжност или публична Заместник-министър
на
дейност
промишлеността
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Качество
Структури, в които е работил
Документи, свързани с кариерното
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Раиф Шабан Мустафа
01.09.1954 г.
С. Сватбаре, обл. Кърджали
Щатен служител
ОУ на МВР-Кърджали-ДС
Със заповед № 3028/ 14.08.1985 г. е
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му развитие

назначен за разузнавач в отделение
териториално; със заповед № 33/
19.03.1986 г. е преназначен за
разузнавач в РУ-Кърджали; със
заповед № 47/ 28.02.1989 г. е
преназначен
за
разузнавач
в
отделение контраразузнавателно.
Публична длъжност или публична Заместник-министър на вътрешните
дейност
работи
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал я служител

Райна Димитрова Гаврилова
22.06.1957 г.
Гр. София
Подп.
Цветан
Станимиров,
регистрирана на 21.06.1984 г.
Ръководил я служител
Подп. Цветан Станимиров; кап. Г.
Илиев; Владимир Кънчев; ст. лейт.
Цветко Цветков
Структури, в които е осъществявано ДС, ПГУ, отд. ХIV
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано Секретен сътрудник
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Рада
Документи, въз основа на които е Документи от ръководилите я щатни
установена принадлежността към служители; рег. бланка; картон обр.
органите по чл. 1
1 и 3; лично и работно дело Ф1, а. е.
6524; доклад на НРС рег. №
RB102101-001-04/
11-21404/
30.11.2007 г.
Снемане от действащия оперативен
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър на културата
дейност
Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 НРС рег. № RB102101-001-04/
11-21405/ 30.11.2007 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Ръководил го служител
Решение № 25/ 12.02.2007 г.

Румен Василев Гечев
04.10.1956 г.
Гр. Червен бряг
Ст. лейт. А. Василев на 20.04.1987 г.
Ст. лейт. А. Василев
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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

Първо главно управление-ДС, отдел
10
Секретен сътрудник

Економов
Собственоръчно написани агентурни
сведения;
разходни
документи,
отчетени от оперативния работник;
документи от ръководилия го щатен
служител; рег. бланка; картони обр.
1 и 3; лично и работно дело Ф.1, а. е.
715.
Снемане от действащия оперативен На 03.05.1991 г.
отчет
Публична длъжност или публична Заместник министър-председател и
дейност
министър
на
икономическото
развитие - 26.01.1995 г. - 12.02.1997
г.
Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 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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Румен Генов Андреев
21.02.1951 г.
Гр. София
Щатен служител
Главно следствено управление-МВР
Със заповед № К-1968/ 23.06.1977 г.
е назначен за следовател ІІІ степен в
отдел
І-ДС-Главно
следствено
управление-МВР и му е присвоено
звание лейтенант от ДС; със заповед
№ 90/ 28.07.1983 г. е преназначен за
старши
следовател
в
Главно
следствено управление-МВР; със
заповед № 2132/ 01.07.1987 г. е
преназначен за главен следовател в
отдел
02
Главно
следствено
управление-МВР; със заповед №
624/ 26.02.1988 г. е изпратен на
двумесечен курс в КГБ-СССР; със
заповед № 861/ 30.10.1992 г. е
преназначен
за
н-к
отдел
"Престъпления срещу националната
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сигурност"Главно
следствено
управление-МВР; със заповед №
835/ 22.12.1994 г. е преназначен за
зам. директор на Главно следствено
управление-МВР; със заповед №
1133/ 04.06.1997 г. е преназначен с
функции по ръководство на ЦСО;
със заповед № 1923/ 10.12.1998 г. е
преназначен за зам. директор на
Специализирана следствена служба;
със заповед № 1611/ 15.09.2005 г. е
освободен поради подаване на
оставка; със заповед № КВ-350/
16.09.2005 г. е назначен за зам.
министър на вътрешните работи.
Публична длъжност или публична Заместник-министър на вътрешните
дейност
работи
Обявен с решение № 6/ 05.07.2007 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Румен Георгиев Денчев
01.03.1960 г.
Гр. Елхово
Лейт. Добри Георгиев Бинев на
13.02.1979 г., регистриран на
21.02.1979 г.
Ръководил го служител
Лейт. Добри Георгиев Бинев; ст.
лейт. В. Савов
Структури, в които е осъществявано ДС, управление трето, отдел девети,
сътрудничеството
отделение трето; ДС, управление VIII
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Първомайски
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
ръководилите го щатни служители;
рег. бланка; рег. дневник; картон
обр. 4; лично дело IА-25750; работно
дело IР-10473 - 2 тома; доклад на
Решение № 25/ 12.02.2007 г.
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МВР рег. № RB202009-001-05/01-08I-195/ 24.01.2008 г.
Снемане от действащия оперативен 1982 г.
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър на търговията и
дейност
външноикономическите връзки
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Румен Иванов Драганов
02.08.1952 г.
Гр. София
Подп. Иван Трифонов Марценков на
06.02.1974 г., регистриран на
19.02.1974 г. г.; ст. лейт. Христо
Стефанов Тутеков, регистриран
повторно на 01.07.1980 г.
Ръководил го служител
Подп. Иван Трифонов Марценков;
Любен Левичаров; ст. лейт. Христо
Стефанов Тутеков; Маргарит Цеков
Лишков; Венцислав Дешев
Структури, в които е осъществявано СГУ-на МВР-ДС, отдел I, отделение
сътрудничеството
V; ДС, управление II-VIII-II
Качеството, в което е осъществявано Осведомител; агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Владимир
Документи, въз основа на които е Собственоръчно написани агентурни
установена принадлежността към сведения;
документи
от
органите по чл. 1
ръководилите го щатни служители;
рег. бланка-2 бр.; рег. дневник-2 бр.;
картон обр. 4; лично дело IА-29675;
работно дело IР-9024-2 тома; доклад
на МВР рег. № RB202009-001-05/0108-I-195/ 24.01.2008 г.
Снемане от действащия оперативен 1978 г.; 1988 г.
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър на търговията и
дейност
туризма
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Решение № 25/ 12.02.2007 г.

Румен Михайлов Митов
06.06.1944 г.
Гр. Хисаря
Лейт. Николай Писанчев и и подп.
А. Костадинов на 15.09.1986 г.,
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регистриран на 24.11.1986 г.
Ръководил го служител
Лейт. Николай Писанчев; Дебърски
Структури, в които е осъществявано ДС, ПГУ, 04
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано Секретен сътрудник
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Узунчев; Узунов
Документи, въз основа на които е Собственоръчно написани агентурни
установена принадлежността към сведения;
разходни
документи,
органите по чл. 1
отчетен от ръководил го щатен
служител;
документи
от
ръководилите го щатни служители;
рег. бланка; картон обр. 1 и 3; дело
Ф1, а. е. 6836; доклад на НРС рег. №
RB102101-001-04/
11-21404/
30.11.2007 г.
Снемане от действащия оперативен
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър
на
дейност
регионалното
развитие
и
благоустройството
Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 НРС рег. № RB102101-001-04/
11-21405/ 30.11.2007 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Качество
Структури, в които е работил
Документи, свързани с кариерното
му развитие

Решение № 25/ 12.02.2007 г.

Серафим Благоев Софрониев
23.09.1943 г.
С. Равна, обл. Монтана
Щатен служител
ДС, ПГУ
Със заповед № I-5984/ 16.10.1970 г. е
назначен за разузнавач VI степен;
със заповед № 214/ 27.04.1974 г. е
преназначен за разузнавач II степен;
със заповед № 240/ 29.04.1978 г. е
преназначен за разузнавач I степен;
със заповед № 96/ 01.03.1981 г. е
преназначен за инспектор; със
заповед № 75/ 15.02.1982 г. е
изпратен на 2,5 месечен курс за
преподготовка в Краснознаменния
институт на КГБ-СССР; със заповед
№ 673/ 01.09.1983 г. е преназначен за
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зам. н-к отделение; със заповед №
1024/ 30.12.1985 г. е преназначен за
н-к на отделение.
Публична длъжност или публична Заместник-министър
и
главен
дейност
секретар
на
търговията
и
външноикономическото
сътрудничество
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
Снемане от действащия оперативен
отчет
Публична длъжност или публична
дейност

Симеон Георгиев Петковски
21.01.1935 г.
Гр. Костенец
Йордан Йорданов на 19.02.1958 г.
Йордан Йорданов; Цв. Първанов
ДС, управление III-I-II
агент
Пешев
Рег. дневник; картон обр. 4; доклад
на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. №
СС-8795/ 29.11.2007 г.
Заместник-министър на отбраната

За Симеон Георгиев Петковски 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

Симеон Танев Николов
18.09.1947 г.
Гр. София
Щатен служител
РУ-ГЩ
Със заповед № Р-022/06.10.1973 г. е
назначен за щатен служител; от 1982
г. е н-к отделение в отдел VII; до
14.09.1987 г. е зам. н-к отдел V; със
заповед № Р-012/ 14.09.1987 г. е
преназначен за н-к отдел V.
Публична длъжност или публична Заместник-министър на отбраната
дейност
Решение № 25/ 12.02.2007 г.
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Доклад на Сл. "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2 изх. №
2994/ 28.12.2007 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Станислав Пенков Даскалов
04.04.1952 г.
С. Бежаново, обл. Ловеч
Румен Палийски на 01.11.1985 г.,
регистриран на 25.11.1985 г.; ст.
лейт. Борислав Стратев Геновски,
регистриран на 10.10.1988 г.
Ръководил го служител
Румен Палийски; ст. лейт. Борислав
Стратев
Геновски;
Валентин
Самсаров; Георги Димитров
Структури, в които е осъществявано ДС, управление 02-09-01; ДС, ПГУ,
сътрудничеството
отдел 03
Качеството, в което е осъществявано Агент; секретен сътрудник
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Явор; Гастона
Документи, въз основа на които е Собственоръчно написани агентурни
установена принадлежността към сведения;
разходен
документ,
органите по чл. 1
отчетен от ръководилия го щатен
служител;
документи
от
ръководилите го щатни служители;
рег. дневник; картон обр. 4; работно
дело IР-16861; протокол № 85/ 1990
г. за унищожаване на лично дело IА30900 и работно дело IР-16861
(налично); рег. бланка; картон обр. 1
и 3; дело Ф1, а. е. 7555; доклад на
НРС рег. № RB102101-001-04/ 1121404/ 30.11.2007 г.
Снемане от действащия оперативен
отчет
Публична длъжност или публична Заместник.-министър на индустрията
дейност
и търговията
Заместник-министър на търговията
Заместник-министър
на
външноикономическите връзки
Министър на външните работи 30.12.1992 г. - 17.10.1994 г.
Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 НРС рег. № RB102101-001-04/
11-21405/ 30.11.2007 г.
Решение № 25/ 12.02.2007 г.
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Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Ръководил го служител

Стефан Христов Полендаков
03.02.1940 г.
Гр. София
Полк. Петков на 04.12.1965 г.
Полк. Петков; ст. лейт. Борисов;
полк. Чукарски; полк. Николов;
Найден Ил. Пешев; Георги Ничев
Структури, в които е осъществявано РУ-ГЩ; ДС, ПГУ, отд. IV
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано Секретен сътрудник
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Дохчев
Документи, въз основа на които е Собственоръчно
написани
и
установена принадлежността към подписани
агентурни
сведения;
органите по чл. 1
разходни документи, отчетени от
ръководили го щатни служители;
документи от ръководилите го
щатни служители; рег. дневник;
картон обр. 1-2 бр., обр. 2; дело №
2161; картон обр. 1 и 3; дело Ф1, а. е.
2372; доклад на НРС рег. №
RB102101-001-04/
11-21404/
30.11.2007 г.
Снемане от действащия оперативен
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър
на
дейност
външноикономическите връзки
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Качество
Структури, в които е работил
Документи, свързани с кариерното
му развитие

Стефан Христов Полендаков
03.02.1940 г.
Гр. София
Щатен служител
РУ-ГЩ
Със заповед № Р-012/ 24.06.1981 г. е
назначен за разузнавач III степен в
отдел ХV.
Публична длъжност или публична Заместник-министър
на
дейност
външноикономическите връзки
Доклад на Сл. "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2 изх. №
2994/ 28.12.2007 г.
Решение № 25/ 12.02.2007 г.
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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
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

Стою Дулев Стоев
02.12.1933 г.
Гр. Троян
Георги Н. Палмов на 15.12.1972 г.;
кап. Иван Б. Алексиев на
28.01.1977 г., регистриран на
16.03.1977 г.
Георги Н. Палмов; кап. Иван Б.
Алексиев; Иван Коцев; Борис
Гюров; Чавдар Георгиев; Димитър
Марков; Боян Тричков; Асен
Левчев; Димитър Янчев; Григор
Григоров
Второ главно управление-ДС, Х, ІІ;
ДС, ПГУ, отдел IV, отдел 07
Съдържател на явочна квартира;
секретен сътрудник
Електроника; Стоянов; Банчевски
Картон обр. 4; рег. дневник;
уведомително писмо вх. № 1312/
1990
г.
за
изключване;
собственоръчно написани агентурни
сведения;
документи
от
ръководилите
го
щатни
служители; рег. бланка; картон
обр. 1 и 3; лично и работно дело
Ф1, а. е. 5604-2 тома; доклад на
НРС рег. № RB102101-001-04/ 1121404/ 30.11.2007 г.
1990 г.

Снемане от действащия оперативен
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър на икономиката
дейност
и планирането

При условията на чл. 28 от Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската
народна армия
Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г.
Три имена
Дата на раждане
Решение № 25/ 12.02.2007 г.

Стоян Живков Сталев
05.12.1952 г.
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Място на раждане
Вербувал го служител

Гр. София
Кап. Пламен Ст. Димитров на
27.09.1988 г., регистриран на
03.10.1988 г.
Ръководил го служител
Кап. Пламен Ст. Димитров
Структури, в които е осъществявано ДС, управление II, отдел I, отделение
сътрудничеството
III
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Маринов
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-32892;
доклад на МВР рег. № RB202009001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г.
Снемане от действащия оперативен 1990 г.
отчет
Публична длъжност или публична Министър на външните работи дейност
12.02.1997 г. - 21.05.1997 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Тодор Георгиев Вачков
05.01.1945 г.
Гр. Пазарджик
Лейт. Пламен Георгиев Димов на
14.06.1977 г., регистриран на
21.06.1977 г.
Ръководил го служител
Лейт. Пламен Георгиев Димов
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Пловдив-ДС, отдел II,
сътрудничеството
отделение IV
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Милко
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-5189;
доклад на МВР рег. № RB202009001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г.
Снемане от действащия оперативен 1989 г.
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър
на
дейност
териториалното
развитие
и
строителството
Решение № 25/ 12.02.2007 г.
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Заместник-министър
регионалното
развитие
благоустройството

на
и

Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Тодор Кръстев Василев
24.02.1940 г.
Гр. Бургас
Николай Пенков на 20.06.1974 г.,
регистриран на 26.07.1974 г.
Ръководил го служител
Николай Пенков
Структури, в които е осъществявано ДС, отдел "Задгранични паспорти"
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано осведомител
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Иванов
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-7333;
протокол № 95/ 1990 г. с
предложение за унищожаване на
лично дело IА-1742 и работно дело
IР-7333 (налично); доклад на МВР
рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/
24.01.2008 г.
Снемане от действащия оперативен 1975 г.
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър на културата
дейност
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Хараламби Борисов Анчев
02.06.1953 г.
Гр. Бургас
Кап. Стоян Йорданов Романов на
03.11.1982 г., регистриран на
07.12.1982 г.
Ръководил го служител
Кап. Стоян Йорданов Романов
Структури, в които е осъществявано ДС, управление VI, отдел VII,
сътрудничеството
отделение I
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Решение № 25/ 12.02.2007 г.
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Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

Чавдар
Документи от ръководилия го щатен
служител; рег. бланка; рег. дневник;
картон обр. 4; лично дело IА-31240;
доклад на МВР рег. № RB202009001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г.
Снемане от действащия оперативен 1990 г.
отчет
Публична длъжност или публична Заместник министър-председател и
дейност
министър
на
правосъдието
12.02.1997 г. - 21.05.1997 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Хасан Али Хасан
03.03.1942 г.
С. Постник, обл. Кърджали
Никола Димитров Динчев на
19.09.1961 г., регистриран на
23.09.1961 г.
Ръководил го служител
Никола Димитров Динчев
Структури, в които е осъществявано Пето управление-ДС, VІІ-2
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано Агент
сътрудничеството
Псевдоними
Сабахаттинов
Документи, въз основа на които е Собственоръчно
написана
и
установена принадлежността към подписана
декларация
за
органите по чл. 1
сътрудничество; рег. бланка; картон
обр. 4; рег. дневник; протокол рег. №
15/ 26.03.1990 г. (Кж) за работно
дело ІР-452; лично дело ІА-1018
(Кж) МФ
Снемане от действащия оперативен 1963 г.
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър на земеделието
дейност
и хранителната промишленост
Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител
Решение № 25/ 12.02.2007 г.

Хасан Марем Хасан
16.04.1958 г.
С. Зафирово, обл. Силистра
Лейт. Радослав Кирилов Димитров,
регистриран на 20.06.1983 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

Лейт. Радослав Кирилов Димитров
ОУ на МВР-Силистра, отдел ДС,
отделение 02
агент
Клос
Собственоръчно
написана
и
подписана
декларация
за
сътрудничество
–
обещание;
документи от ръководилия го щатен
служител; рег. бланка; рег. дневник;
картон обр. 4; лично дело IА-1012
(Сс); доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-195/
24.01.2008 г.

Снемане от действащия оперативен
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър
дейност
регионалното
развитие
благоустройството

на
и

Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB202009-001-05/01-08I-195/ 24.01.2008 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Христо Атанасов Далчев
29.03.1943 г.
Гр. София
Ивайло Павлов на 17.12.1985 г.,
регистриран на 20.12.1985 г.
Ръководил го служител
Ивайло Павлов; Георги Сандев
Структури, в които е осъществявано ДС, управление 06-01-01
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Тони
Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картон обр. 4;
установена принадлежността към протокол № 73/ 1990 г. за
органите по чл. 1
унищожаване на лично дело IА31119; доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-195/
24.01.2008 г.
Снемане от действащия оперативен 1990 г.
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отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър
дейност
среда
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

на

околната

Христо Илиев Христов
11.12.1931 г.
С. Яворец, обл. Габрово
Въло Вълев на 20.10.1953 г.
Въло Вълев; Начо Вълков
ДС, УБО
резидент

Найденов
Рег. дневник; картон обр. 4;
протокол № 247/ 1962 г. за
унищожаване на лично и работно
дело IР-1171; доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-195/
24.01.2008 г.
Снемане от действащия оперативен 1955 г.
отчет
Публична длъжност или публична Министър
на
дейност
външноикономическите връзки 1986
г. - 1990 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Качество
Структури, в които е работил
Документи, свързани с кариерното
му развитие

Христо Илиев Христов
11.12.1931 г.
С. Яворец, обл. Габрово
Щатен служител
ДС, ПГУ
Назначен на 31.03.1965 г. в ПГУ
съгласно доклад на НРС рег. №
RB102101-001-04/
11-21404/
30.11.2007 г. Със заповед № С-098/
01.04.1977 г. е назначен за н-к отдел
в ПГУ; със заповед № 692/
31.12.1979 г. е уволнен.
Публична длъжност или публична Министър
на
дейност
външноикономическите връзки 1986
г. - 1990 г.
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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

Христо Колев Миладинов
28.11.1938 г.
Гр. Стара Загора
Полк. Тосков на 07.06.1977 г.
Полк. Тосков
РУ-ГЩ
Секретен сътрудник
Минков
Разходен документ, отчетен от
ръководил го щатен служител;
документи от ръководилите го
щатни служители; рег. дневник;
картон обр. 1-2 бр., обр. 2, обр. 9;
дело № 12415; доклад на Сл.
"Военна информация" изх. № 2994/
28.12.2007 г.

Снемане от действащия оперативен
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър на външните
дейност
работи
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Христо Тодоров Гергински
12.06.1948 г.
Гр. София
Лейт. Ивайло Захариев Филипов на
17.06.1983 г., регистриран на
20.06.1983 г.
Ръководил го служител
Лейт. Ивайло Захариев Филипов; М.
Банов; Янчо Грозев
Структури, в които е осъществявано СГУ на МВР-ДС, отдел 06,
сътрудничеството
отделение 04
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Калин
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 ръководили го щатни
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служители;
рег.
бланка;
рег.
дневник; картон обр. 4; лично дело
IА-28966 МФ; работно дело IР12733; доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-195/
24.01.2008 г.
Снемане от действащия оперативен 1987 г.
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър
на
дейност
здравеопазването
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Христо Христов Друмев
07.08.1932 г.
Гр. София
Стоян
Василев
Плачков
на
15.04.1959 г., регистриран на
29.04.1959 г.; подп. Бъчваров на
02.03.1965 г.; полк. Мичо Георгиев
Генковски,
регистриран
на
13.09.1966 г.
Ръководил го служител
Стоян Василев Плачков; полк. Мичо
Георгиев
Генковски;
Димитър
Куцев; Иван Превалски; Иван Чолов;
Любен Точев; Петко Ст. Стефанов;
Герхарт Райчев; Иван Алексиев;
Божидар Антонов; Михаил Миланов;
Теню Стоянов Караславов; Андрей
Кирилов;
кап.
майор
Никола
Николов; Милуш Манолов; лейт.
Минко Минков; Огнян Езекиев;
Методи Николов; Димитър Недев;
Петър Тиков; Атанас Кременлиев;
Методи Николов
Структури, в които е осъществявано СГУ на МВР-ДС, отдел II, отделение
сътрудничеството
IV; РУ-ГЩ; ДС, ПГУ, отдел IV,
отдел ХIII, отдел III
Качеството, в което е осъществявано секретен сътрудник; агент; секретен
сътрудничеството-секретен
сътрудник
сътрудник
Псевдоними
Драганов; Борил
Документи, въз основа на които е Собственоръчно
написана
и
установена принадлежността към подписана
декларация
за
органите по чл. 1
сътрудничество-2
бр.;
собственоръчно написани агентурни
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сведения; документи за получени
възнаграждения;
разходни
документи, отчетени от ръководили
го щатни служители; документи от
ръководилите го щатни служители;
рег. бланка; рег. дневник-4 бр.;
картон обр. 4; лично дело IА-14855;
работно дело IР-2722; картон обр. 12 бр., обр. 2, обр. 9; картон обр. 1 и 3;
лично дело № 5392; лично и работно
дело Ф1, а. е. 6296-5 тома и
приложение; доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-I-195/
24.01.2008 г.; доклад на НРС рег. №
RB102101-001-04/
11-21404/
30.11.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1990 г.
отчет
Публична длъжност или публична Заместник-министър на културата
дейност
Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 НРС рег. № RB102101-001-04/
11-21405/ 30.11.2007 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Качество
Структури, в които е работил
Документи, свързани с кариерното
му развитие

Чавдар Вельов Червенков
31.05.1941 г.
Гр. София
Щатен служител
РУ-ГЩ
Със заповед № 014/ 28.09.1971 г. е
назначен за младши оперативен
работник; със заповед № 0315/
20.08.1982 г. е изпратен за слушател
във ВА-ГЩ на ВС на СССР; със
заповед № Р-050/ 20.09.1984 г. е
преназначен за зам. н-к отдел; със
заповед № Р-012/ 14.09.1987 г. е
преназначен за н-к отдел.
Публична длъжност или публична Министър на вътрешните работи дейност
17.10.1994 г. - 26.01.1995 г.
Доклад на Сл. "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2 изх. №
2994/ 28.12.2007 г.
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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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