


СЪТРУДНИЦИТЕ В ПАРЛАМЕНТА (1990-2015) 

164 – ДЕПУТАТИ

Във всеки парламент от 7-то Велико Народно
събрание до 43-то Народно събрание без
изключение комунистическите служби има
представители, като във всяко НС при сбора им
от различните партии може да съставят винаги
една парламентарна група, изискваща
минимум 10 депутати.



СЪТРУДНИЦИ В 7-ТО ВНС (1990-1991)

Само в 7-то Велико Народно събрание 
(1990-1991) общият брой на сътрудниците 
е 66 души като по партии той се 
разпределя така:

• БСП – 32;
• СДС – 19;
• ДПС – 10;
• БЗНС (казионен) – 5.



СЪТРУДНИЦИ В 43-ТО НС (2014 - )

В последното 43-то НС (2014 – ) има общо 12 
сътрудниците.
Разпределение по партии:

• ДПС – 4;
• ГЕРБ – 3;
• БСП – 2;
• Патриотичен фронт – 2;
• „Атака” – 1.



АГЕНТИТЕ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ (1990-2013)

Общо 139 сътрудници са били 

членове на Министерския съвет от 
зам.-министър до премиер.



КАБИНЕТЪТ НА БСП „ВИДЕНОВ“ (1995-1997)

Най голяма концентрация на сътрудници на 
комунистическите служби е при 
самостоятелния кабинет на БСП начело с 
лидера на БСП Жан Виденов (1995-1997) –

общо 18 членове.

Премиерът Виденов има двама съветници от 
Държавна сигурност, пресслужбата на МС се 
оглавява от кадрови служител на ДС, а 
Центърът за масова приватизация се ръководи 
също от агент на ДС.



РЕЗУЛТАТИ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА КАБИНЕТА „ВИДЕНОВ“ 

• Срив на банковата система 
и последвали банкови 
фалити;

• Хиперинфлация;
• Стопяване на спестяванията 

на гражданите;
• Хлебна криза.



Освен Виденов след промените още един 
премиер е сътрудник на ДС – Любен
Беров (1992-1994), избран с мандат на 
ДПС (разкрит от бившия председател на 
Комисията по досиетата Методи
Андреев).

Кабинетът на Беров остава в историята
като правителството на групировката
„Мултигруп”.



Първото правителство без 
агенти е на ГЕРБ с премиер 
Бойко Борисов, но от 
средата на мандата януари 
2011 г. 

След него без агенти са 
редовните кабинети на 
Орешарски (2013-2014) и 
вторият кабинет на Борисов 
(2014 – ).



ЛИДЕРИ НА ПАРТИИ – СЪТРУДНИЦИ

ДПС 
От създаването си до момента се 
ръководи от агенти на ДС
• Ахмед Доган – лидер (1990-2013), 

днес почетен председател;
• Лютви Местан (2013 – ) 

председател.



ЛИДЕРИ НА ПАРТИИ – СЪТРУДНИЦИ В БСП И СДС

Георги Първанов председател 
на БСП (1996-2001)

Жан Виденов председател 
на БСП (1991-1996)

Петър Берон председател 
на СДС (1990)



ЛИДЕРИ НА ПАРТИИ – СЪТРУДНИЦИ

БЗНС (казионен)
Виктор Вълков председател (1990)

Български бизнес блок
Жорж Ганчев председател (1990-1996)



ЛИДЕРИ НА ПАРТИИ – СЪТРУДНИЦИ

Съюз на патриотичните сили „Защита”

Йордан Величков председател (1998 – ).

През 2005 г. е част от коалицията „Атака”, 
която печели близо 300 000 гласа и вкарва 
21 депутати, 3-ма от които са от „Защита” с 
нейния председател.



ЛИДЕРИ НА ПАРТИИ – СЪТРУДНИЦИ

ВМРО-БНД
Красимир Каракачанов председател (1997 – ).

АБВ
Георги Първанов председател (2014 – ).



АГЕНТИ НА РЪКОВОДНИ ПОСТОВЕ В МИНИСТЕРСТВАТА

Хиляди са агентите на ръководни постове в 
министерствата.
Най-много са назначени в:

• МВР – 1346 сътрудници (1990-2010).

• МВнР – 196 сътрудници, от които 40 са 

действащи посланици към 2010 г. Други 
36 сътрудници заема ръководни постове 
в самото МВнР.

• Министерството на отбраната –

150 души.



СЪТРУДНИЦИ В СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ

ДАНС (2008-2011) – 155 души;

НСО (1990-2010) – 85 души;

Служба „Военна информация” –

39% (към март 2015 г.)

Национална разузнавателна служба –
няма данни.

Военното разузнаване и НРС отказват да 
изпълнят закона – отмяната на параграф 
12 от декември 2012 г. за овладяване на 
ръководните кадри в тях.



СЪТРУДНИЦИ В СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

Съдии – 22;

Прокурори и военни следователи – 58;

Следователи и дознатели – 232.



СЪТРУДНИЦИ В МЕСТНАТА ВЛАСТ

При проверени до момента 
156 общини в 16 области 
установени сътрудници на 
ръководни постове: 

• общински съветник;
• секретар;
• зам.-кмет;
• Кмет.

Общо: 1462 сътрудници.

Само на последните 
местните избори през 
октомври 2015 г., са 

избрани общо 74
кметове на населени 
места в България. Те 
са излъчени от 
листите на ДПС, БСП, 
ГЕРБ, АБВ и БДЦ.



УПРАВИТЕЛИ НА БНБ – СЪТРУДНИЦИ НА ДС

Иван Драгневски
управител (1989-1991)

Тодор Вълчев 
управител (1991-1996)

Любомир Филипов 
управител (1996-1997)



СЪТРУДНИЦИ В БАНКИТЕ

От 30 проверени банки в 
България са обявени общо 

180 сътрудници.



Асен Друмев

От 1992 г. е зам.-председател на ДСК. До юни 1995 
г. изпълнява длъжността председател и 
председател на управителния съвет. Асен Друмев 
остава зам.-председател до януари 1999 г. След 
преобразуването на касата в банка е избран за 
изпълнителен директор и член на Управителния 
съвет. Остава на този пост до юни 2000 г.

В Бялата книга за банковия банкрут на България е 
посочено, че ДСК е „родила” и отхранила цяла 
плеяда частни банки.  Според доклад на МВР „за 
периода 1990 - 1995 г.  само ДСК е раздала над 70 
милиарда лева кредити, преобладаващата част от 
които са използвани за създаването на частни 
банки и фирми”. 



Ивайло Мутафчиев

Освен като участник в ръководните органи на 
Първа инвестиционна банка Ивайло Мутафчиев е 
известен като един от съсобствениците на 
кредитната институция. 

В една от класациите на българското издание на 
списание „Форбс” за най-влиятелните хора в 
България той заемат 8-мо място.

Агентурното му минало е огласено за първи път 
през февруари 2014 г. при проверката на 
„Агробизнесбанк”, където той е бил изпълнителен 
директор.



СЪТРУДНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И ЧАСТНИ МЕДИИ

Държавни медии:
• БНТ – 44; 
• БНР – 67;
• БТА – 20.

Частни медии:
• Електронни медии – 116;
• Печатни издания – над 40.



СЪТРУДНИЦИТЕ ВЪВ ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

Патриарх Неофит (2012 - )
Мустафа Хаджи главен мюфтия 

(1997-2000) и от 2005 г.



СЪТРУДНИЦИ ВЪВ ВУЗ

От 42 проверени висши учебни 
заведения с принадлежност към ДС 
и разузнавателните служби на БНА 
са:

Общо 373 сътрудници.


