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 № 149/ 13.07.2010 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 лица по чл. 3, ал. 1, т. 17 – областните управители и
заместник областните управители. Проверени са 483 лица. Тридесет и две
лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона.
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:
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Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Аврам Иванов Тодоров
23.05.1946 г.
гр. Варна
о. р. Кръстю Кръстев на 26.03.1980
г., регистриран на 07.04.1980 г.
Ръководил го служител
о. р. Кръстю Кръстев
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Варна-ДС
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано съдържател на явочна квартира
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Македония
Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картон обр. 6;
установена принадлежността към протокол рег. № С КА-87/ 27.03.1990
органите по чл. 1
г. за определяне за унищожаване
личното дело на Я/К "Македония".
Снемане от действащия оперативен
отчет
Публична длъжност или публична Зам. областен управител на област
дейност
Варна от 13.08.2007 г. до 27.07.2009
г.

Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Айдън Алиев Исмаилов
20.12.1952 г.
гр. Плевен
Ст. лейт. Румен Георгиев Николов
на 11.08.1985 г., регистриран на
19.08.1985 г.
Ръководил го служител
Ст. лейт. Румен Георгиев Николов
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Плевен, отдел ДС,
сътрудничеството
отделение 02
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Радков
Документи, въз основа на които е Собственоръчно
написана
и
установена принадлежността към подписана
декларация
за
органите по чл. 1
сътрудничество;
документи
за
получени
възнаграждения;
собственоръчно написани агентурни
сведения;
документи
от
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ръководилия го щатен служител;
рег. бланка; рег. дневник; картон
обр. 4; лично дело IА-2106 (Пл);
работно дело IР-802 (Пл); доклад на
МВР рег. № RB202009-001-05/0108-I-2132/ 07.12.2007 г.

Снемане от действащия оперативен
отчет
Публична длъжност или публична Зам. областен управител на област
дейност
Плевен от 08.09.2005 г. до
29.07.2009 г.

Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08I-2132/ 07.12.2007 г.
Обявен с решение № 20/ 19.12.2007 г. - лица, регистрирани от
избирателните комисии за участие в местни избори-2007 г.
Обявен с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от
ЦИК за кандидати за народни представители.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Качество
Структури, в които е работил
Документи, свързани с кариерното
му развитие
Публична длъжност или публична
дейност

Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Валентин Илиев Литов
11.04.1963 г.
гр. Враца
Щатен служител
ДС, управление III
Със заповед № К-3232/ 29.09.1989 г.
е назначен за разузнавач.
Зам. областен управител на област
Враца от 14.09.2009 г.

Веселин Василев Заяков
08.02.1945 г.
гр. Русе
ст. лейт. Димитър Тодоров Ненов на
04.06.1987 г., регистриран на
20.06.1987 г.
Ръководил го служител
ст. лейт. Димитър Тодоров Ненов
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Русе-ДС-06
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано резидент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Камен
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Документи, въз основа на които е Документи от ръководилия го щатен
установена принадлежността към служител; рег. бланка; рег. дневник;
органите по чл. 1
картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6;
лично дело IА-3401 (Рс) МФ.
Снемане от действащия оперативен 1990 г.
отчет
Публична длъжност или публична Областен управител на област Русе
дейност
от 01.02.1995 г. до 01.02.1997 г.

Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Веселин Стойков Стойков
21.12.1951 г.
гр. София
Кап. Станой Владимиров Тошев на
14.05.1981 г., регистриран на
19.05.1981 г.
Ръководил го служител
Кап. Станой Владимиров Тошев; ст.
лейт. Пламен Николов; лейт. Иван
Николов Мълчанов; майор Георги
Вълчев Палазов; о. р. Костадин
Трайков; о. р. Л. Терзиянов; о. р.
Ангел Григоров
Структури, в които е осъществявано ДС, ПГУ, УНТР
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано Секретен сътрудник
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Сталев
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; картони обр.
1 и обр. 3; дело Ф1, а.е. 5417; доклад
на НРС рег. № RB102101-001-04/121648/ 01.09.2008 г.
Снемане от действащия оперативен 1987 г.
отчет
Публична длъжност или публична Областен управител на област
дейност
София от 18.02.1997 г. до 01.10.1997
г.
Обявен с решение № 50/ 08.10.2008 г. - председателят, заместникпредседателите, членовете, ръководителите на редакции (дирекции),
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ръководителите на отдели и ръководителите на сектори в Съвета за
електронни медии.
Обявен с решение № 60/ 11.03.2009 г. - Комисията за регулиране
на съобщенията
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Качество
Структури, в които е работил
Документи, свързани с кариерното
му развитие

Владимир Цветанов Димитров
17.05.1957 г.
гр. Гоце Делчев
Щатен служител
ОУ на МВР-Благоевград-ДС
Със заповед № К-4330/ 20.11.1980 г.
е назначен за разузнавач; със
заповед № 135/ 19.04.1985 г. е
преназначен за ст. разузнавач; със
заповед № 226/ 02.09.1987 г. е
преназначен за инспектор.
Публична длъжност или публична Областен управител на област
дейност
Благоевград от 01.09.2005 г.
Обявен с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от
ЦИК за кандидати за народни представители
Обявен с решение № 122/ 06.04.2010 г. – МВР
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Георги Марков Иванов
01.03.1945 г.
с. Горна Лука, обл. Монтана
о. р. Иван Г. Даскалов на 16.05.1979
г., регистриран на 21.05.1979 г.
Ръководил го служител
о. р. Иван Г. Даскалов
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Михайловград-ДС по
сътрудничеството
линия на управление VI
Качеството, в което е осъществявано съдържател на явочна квартира
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Магнолия
Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картон обр. 6; писмо
установена принадлежността към вх. № 2019/ 25.04.1990 г. за
органите по чл. 1
унищожаване с протокол рег. № 54/
26.03.1990 г. делото на Я/К
"Магнолия".
Снемане от действащия оперативен 1990 г.
отчет
Публична длъжност или публична Областен управител на област
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дейност

Монтана от м. ноември 1990 г. до м.
декември 1991 г.

Обявен с решение № 74/ 05.08.2009 г. – Сметна палата
Обявен с решение № 134/ 26.05.2010 г. - Национална агенция за
приходите
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Качество
Структури, в които е работил
Документи, свързани с кариерното
му развитие

Георги Тодоров Шарлачки
28.05.1950 г.
с. Дрен, обл. Перник
Щатен служител
ДС-ОУ-Перник; ДС-РД-Перник
Със заповед № К-2614/ 18.06.1980 г.
е назначен за разузнавач в отделение
"икономическо" ДС; със заповед №
4204/ 05.11.1980 г. е преназначен за
разузнавач по щата на ВУЗ; със
заповед № 148/ 12.01.1982 г. е
преназначен за разузнавач в отдел
икономич. ДС; със заповед № 25/
05.03.1984 г. е преназначен за
инспектор; със заповед № 3366/
01.09.1986 г. е преназначен за
инспектор отдел. кадри; със заповед
№ 134/ 21.10.1987 г. е преназначен
за зам. н-к отдел кадри.
Публична длъжност или публична Зам. областен управител на област
дейност
Перник от 01.09.2009 г.
Обявен с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни
избори – 2007 г.
Обявен с решение № 125/ 14.04.2010 г. – МВР
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Гюнер Бехчет Тахир
24.07.1961 г.
с. Самуил, обл. Разград
о. р. Стайчо Любенов Стайков на
21.05.1980 г.
Ръководил го служител
о. р. Стайчо Любенов Стайков; о. р.
Благой Златков; о. р. Станчо
Армянов
Структури, в които е осъществявано Управление 03, отдел 11, отделение
сътрудничеството
04-ВКР-ДС
Решение № 149/ 13.07.2010 г.
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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

агент
Георгиев
Документи от ръководилия го щатен
служител; картон обр. 4; лично дело
работно дело IА-2274.
Зам. областен управител на област
Русе от 01.05.1993 г. до 01.01.1994 г.

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

Гюрсел Шабан Сали
12.02.1968 г.
с. Окорш, обл. Силистра
о. р. Марин Шишев на 04.03.1986 г.,
регистриран на 10.03.1986 г.
Ръководил го служител
о. р. Марин Шишев
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Силистра-ДС
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Аспарух
Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картони – обр. 4 – 6
установена принадлежността към бр.; писмо вх. № 1150/ 05.03.1990 г. с
органите по чл. 1
протокол
за
отделяне
за
унищожаване на работно дело IР-674
(Сс).
Снемане от действащия оперативен
отчет
Публична длъжност или публична Зам. областен управител на област
дейност
Силистра от 07.10.1999 г. до
21.12.2000 г.

Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Качество
Структури, в които е работил
Документи, свързани с кариерното
Решение № 149/ 13.07.2010 г.

Данчо Симеонов Симеонов
18.02.1955 г.
гр. Стара Загора
Щатен служител
ДС-управление ІІІ
Със заповед № 4420/ 30.09.1981 г. е
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му развитие

назначен за разузнавач; със заповед
4924/ 09.11.1981 г. е преназначен за
разузнавач по щата за ВУЗ; със
заповед № 95/ 29.10.1982 г. е
преназначен за разузнавач в Бургас3-10-ІІІ упр.; със заповед № 114/
14.12.1982 г. е преназначен за
разузнавач във Варна-3-10-ІІІ упр.;
със заповед № 25/ 10.03.1983 г. е
преназначен за разузнавач във
Варна-1-2-ІІІ упр.; със заповед №
86/ 30.08.1988 г. е преназначен за ст.
разузнавач във Варна-1-2-ІІІ упр.;
със заповед № УК 0167/ 30.05.1990
г. е преназначен за ст. разузнавач в
МНО; със заповед № 069/ 10.10.1990
г. е преназначен за ст. разузнавач в
о-ние за упр. на ВМФ - Варна.
Публична длъжност или публична Областен управител на област Варна
дейност
от 14.08.2009 г.
Обявен с решение № 21/ 08.01.2008 г. - лица, регистрирани от
избирателните комисии за участие в местни избори-2007 г.

Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Живко Стефанов Гърдев
10.11.1936 г.
гр. Ямбол
о. р. Митю Иванов Митев на
04.12.1964 г., регистриран на
18.12.1964 г.
Ръководил го служител
о. р. Митю Иванов Митев
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Стара Загора-ДС
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Станков
Документи, въз основа на които е Документи от ръководилия го щатен
установена принадлежността към служител; рег. бланка; рег. дневник;
органите по чл. 1
картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело
IА-1608 (Ст.З.) МФ.
Снемане от действащия оперативен 1965 г.
отчет
Решение № 149/ 13.07.2010 г.
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Публична длъжност или публична Зам. областен управител на област
дейност
Хасково от 29.12.1991 г. до
16.04.1993 г.

Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Иван Драганов Кирев
22.10.1943 г.
с. Ръженово, обл. Хасково
о. р. Иван П. Делев на 08.05.1969 г.,
регистриран на 13.05.1969 г.
Ръководил го служител
о. р. Иван П. Делев
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Хасково-ДС
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано съдържател на явочна квартира
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Люляк
Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картон обр. 6;
установена принадлежността към протокол рег. № КА-496/ 13.04.1990
органите по чл. 1
г. за унищожаване на дело IЯ-39
(Хс).
Снемане от действащия оперативен 1990 г.
отчет
Публична длъжност или публична Председател ВрИК в област Хасково
дейност
през 1990 г.

Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Кирил Иванов Блъсков
24.05.1947 г.
гр. Русе
Кап. Пенчо Цонков Минков на
26.10.1983 г., регистриран на
11.11.1983 г.
Ръководил го служител
Кап. Пенчо Цонков Минков; ст.
лейт. Георги Иванов Иронов; подп.
Александър Дим. Стефанов
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Русе-ДС по линия на VI
сътрудничеството
управление
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Ростислав
Документи, въз основа на които е Документи от ръководили го щатни
Решение № 149/ 13.07.2010 г.
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установена принадлежността към служители;
рег.
бланка;
рег.
органите по чл. 1
дневник; картон обр. 4 – 2 бр.;
лично дело IА-3898; доклад на МВР
рег. № RB202009-001-05/01-08-I2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен
отчет
Публична длъжност или публична Областен управител на област Русе
дейност
от 01.05.1993 г. до 01.03.1995 г.
Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. - кандидати за местни
избори – 2007 г.
Обявен с решение № 71/ 22.07.2009 г. - БНБ
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Качество
Структури, в които е работил
Документи, свързани с кариерното
му развитие

Константин Николов Гребенаров
09.05.1954 г.
гр. Созопол
Щатен служител
ДС-ВГУ; ДС-управление ІV
Със заповед № 2790/ 26.07.1984 г. е
назначен за разузнавач в отделение
02 отдел 09; със заповед № 1528/
21.04.1986 г. е преназначен за
разузнавач отдел. 02 отдел 03 ІV
упр.; със заповед № 20/ 23.02.1988 г.
е преназначен за старши разузнавач;
със заповед № 35/ 12.05.1989 г. е
преназначен за инспектор.
Публична длъжност или публична Областен управител на област
дейност
Бургас от 12.08.2009 г.

Обявен с решение № 19/ 23.11.2007 г. - лица, регистрирани от
избирателните комисии за участие в местни избори-2007 г.
Обявен с решение № 136/ 02.06.2010 г. - МВР

Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Качество
Структури, в които е работил
Документи, свързани с кариерното
му развитие
Решение № 149/ 13.07.2010 г.

Красимир Статков Статков
24.04.1951 г.
с. Белимел, обл. Монтана
Нещатен служител
ДС, управление III
Привлечен със заповед № 59/
27.08.1975 г. и се води на отчет от
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подп. Семков.
Публична длъжност или публична Зам. областен управител на област
дейност
Монтана от 12.09.2005 г. до
29.07.2009 г.

Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Красимир Статков Статков
24.04.1951 г.
с. Белимел, обл. Монтана
ст. лейт. Марек Христов Христов на
26.03.1984 г., регистриран на
03.04.1984 г.
Ръководил го служител
ст. лейт. Марек Христов Христов
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Михайловград-ДС
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано резидент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Орлин
Документи, въз основа на които е Документи от ръководилия го щатен
установена принадлежността към служител; рег. бланка; рег. дневник;
органите по чл. 1
картони – обр. 4 и обр. 6; лично дело
IА-186 (Мх) МФ.
Снемане от действащия оперативен 1990 г.
отчет
Публична длъжност или публична Зам. областен управител на област
дейност
Монтана от 12.09.2005 г. до
29.07.2009 г.

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

Решение № 149/ 13.07.2010 г.

Марин Петров Кавръков
04.11.1953 г.
гр. Сливен
Щатен служител
ОУ на МВР-Сливен-ДС
Със заповед № К-3594/ 27.10.1978 г.
е назначен за разузнавач III ст. в
отделение "икономическо"; със
заповед № 67/ 02.09.1983 г. е
преназначен за старши разузнавач;
със заповед № 63/ 03.09.1984 г. е
преназначен за инспектор; със
заповед № 1260/ 02.04.1986 г. е в
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разпореждане на ОК на БКПСливен,
запазени
права
на
военнослужещ; със заповед № 1844/
05.07.1988 г. е назначен за н-к
отделение; със заповед № 2902/
14.10.1988 г. е преназначен за
старши разузнавач със запазена
длъжност н-к отделение; със заповед
№ 604/ 06.03.1989 г. е преназначен
за
н-к
отделение
в
отдел
контраразузнавателен.
Публична длъжност или публична Областен управител на област
дейност
Сливен от 19.08.2009 г.
Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори –
2007 г.

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

Никола Радоев Николов
04.10.1944 г.
гр. Самоков
Щатен служител
РУ на МВР-Самоков-ДС
Със заповед № I-3078/ 02.06.1971 г. е
назначен за разузнавач VI степен;
със заповед № 595/ 24.10.1972 г. е
преназначен за разузнавач III степен;
със заповед № 537/ 13.08.1974 г. е
преназначен за разузнавач II степен.
Публична длъжност или публична Председател на ИК в област
дейност
Софийска от м. октомври 1990 г. до
м. декември 1990 г.

Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Огнян Димитров Пищиков
01.03.1955 г.
гр. Враца
о. р. Альоша Лазаров на 28.12.1988
г.
Ръководил го служител
о. р. Альоша Лазаров
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Враца-ДС
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано Съдържател на явочна квартира
Решение № 149/ 13.07.2010 г.
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сътрудничеството
Псевдоними
Документи, въз основа на които е
установена принадлежността към
органите по чл. 1

Панорама
Картони обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник;
протокол за унищожаване рег. №
926/
26.02.1990
г.
на
Я/К
”Панорама”; доклад на МВР рег. №
RB202009-001-05/01-08-1286/
10.08.2007 г.

Снемане от действащия оперативен
отчет
Публична длъжност или публична Зам. областен управител на област
дейност
Враца от 29.05.2009 г. до 29.07.2009
г.
Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители
Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни
избори – 2007 г.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Орхан Алиев Юсеинов
21.07.1966 г.
гр. Ямбол
лейт. Иван Андонов Кънев на
11.08.1985 г., регистриран на
14.08.1985 г.
Ръководил го служител
лейт. Иван Андонов Кънев
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Ямбол-ДС, отделение
сътрудничеството
06
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Зоран
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 ръководилия го щатен
служител; рег. бланка; рег. дневник;
картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело
IА-2444; работно дело IР-15215
Снемане от действащия оперативен
отчет
Публична длъжност или публична Зам. областен управител на област
дейност
Ямбол от 27.08.2007г. до 28.07.2009
г.
Решение № 149/ 13.07.2010 г.

14
Обявен с решения № 69/ 29.06.2009 г. и № 70/ 14.07.2009 г. - лица,
регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Петър Момчилов Фиданов
14.07.1959 г.
гр. Смолян
Майор Дичо Георгиев Станчев на
18.05.1987 г.
Ръководил го служител
Майор Дичо Георгиев Станчев
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР Смолян – ДС
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано Агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Сергеев
Документи, въз основа на които е Собственоръчно
написана
и
установена принадлежността към подписана декларация (обещание) за
органите по чл. 1
сътрудничество;
документи
от
ръководилия го щатен служител;
картони - обр. 4 и обр. 6; рег.
дневник; рег. бланка; лично дело ІА1708 (См); доклад на МВР рег. №
RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 /
22.10.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1990 г.
отчет
Публична длъжност или публична Областен управител на област
дейност
Смолян от 01.09.2005 г. до
12.08.2009 г.
Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни
избори – 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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Пламен Пасев Стоилов
04.04.1962 г.
гр. Русе
Щатен служител
ДС, управление III
Със заповед № К-3170/ 24.09.1987 г.
е назначен за разузнавач; с УК-0332/
14.09.1990 г. е преназначен за ст.
разузнавач.
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Публична длъжност или публична Областен управител на област Русе
дейност
от 12.08.2009 г.

Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Ружди Алириза Хасан
27.09.1957 г.
с. Мъглен, обл. Бургас
о. р. Ангел Синков на 25.11.1983 г.,
регистриран на 09.12.1983 г.
Ръководил го служител
о. р. Ангел Синков
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Бургас-ДС
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано Агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Наско
Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картони - обр. 4 – 3
установена принадлежността към бр. и обр. 6; писмо вх. № 2625/
органите по чл. 1
21.06.1990 г. за отделени за
унищожаване дела на аг. "Наско";
доклад на МВР рег. № RB202009001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г.
Снемане от действащия оперативен 1990 г.
отчет
Публична длъжност или публична Зам. областен управител на област
дейност
Бургас от 12.09.2005 г. до 30.07.2009
г.
Обявен с решение № 19/ 23.11.2007 г. - лица, регистрирани от
избирателните комисии за участие в местни избори-2007 г.
Обявен с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за
кандидати за народни представители.
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Качество
Структури, в които е работил
Документи, свързани с кариерното
му развитие

Сергей Иванов Петров
05.11.1953 г.
гр. Стара Загора
Нещатен служител
ОУ на МВР-Стара Загора-ДС
Привлечен със заповед № 54/
27.07.1988 г. и се води на отчет от
кап. Калдамуков.
Публична длъжност или публична Зам. областен управител на област
дейност
Стара Загора от 08.09.2005 г. до
Решение № 149/ 13.07.2010 г.
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08.05.2008 г.

Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Слави Кузов Генов
04.01.1953 г.
гр. Пазарджик
о. р. Илия Ангелов на 26.11.1986 г.,
регистриран на 12.12.1986 г.
Ръководил го служител
о. р. Илия Ангелов
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Пазарджик-ДС
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано съдържател на явочна квартира
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Роза
Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картон обр. 6.
установена принадлежността към
органите по чл. 1
Снемане от действащия оперативен
отчет
Публична длъжност или публична Зам. областен управител на област
дейност
Пазарджик от 08.09.2005 г. до
08.05.2008 г.
За Слави Кузов Генов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Стоян Генчев Стоянов
13.06.1951 г.
гр. София
о. р. Ангел Топкаров на 13.01.1986
г., регистриран на 16.01.1986 г.
Ръководил го служител
о. р. Ангел Топкаров
Структури, в които е осъществявано ДС-Соф. затвор
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано резидент
сътрудничеството-секретен сътрудник
Псевдоними
Йордан
Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картони - обр. 4 и
установена
принадлежността
към обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. с
органите по чл. 1
предложение за унищожаване на
лично дело IА-29999 и работно
дело IР-15737; доклад на МВР рег.
№ RB202009-001-05/01-08-I-2132/
Решение № 149/ 13.07.2010 г.
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Снемане от действащия
отчет
Публична длъжност или
дейност

07.12.2007 г.
оперативен 1988 г.
публична Зам. областен управител на област
София от 09.09.2005 г. до
03.11.2008 г.

Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни
избори 2007 г.
Обявен с решение № 104/ 02.12.2009 г. - Националната
здравноосигурителна каса
Три имена
Дата на раждане
Място на раждане
Вербувал го служител

Тодор Желев Тодоров
15.08.1948 г.
с. Кости, обл. Бургас
ст. лейт. Павел Жечев Павлов на
08.11.1982 г., регистриран на
15.11.1982 г.
Ръководил го служител
ст. лейт. Павел Жечев Павлов
Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР-Ямбол-ДС
сътрудничеството
Качеството, в което е осъществявано агент
сътрудничеството-секретен
сътрудник
Псевдоними
Спартак
Документи, въз основа на които е Документи от ръководилия го щатен
установена принадлежността към служител; рег. бланка; рег. дневник;
органите по чл. 1
картони – обр. 4 – 4 бр.; лично дело
IА-2486.
Снемане от действащия оперативен
отчет
Публична длъжност или публична Зам. областен управител на област
дейност
Бургас от 30.01.1992 г. до 25.01.1993
г.

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

Решение № 149/ 13.07.2010 г.

Тодор Иванов Костадинов
02.01.1947 г.
с. Тодювци, обл. В. Търново
о. р. Райко Василев Минев на
27.05.1970 г., регистриран на
29.05.1970 г.
о. р. Райко Василев Минов; о. р.
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Таньо Павлов; о. р. Кирил Цветков;
о. р. Петър Г. Зоров
Структури, в които е осъществявано Управление ІІ-КДС, отдел седми,
сътрудничеството
отделение първо-р
Качеството, в което е осъществявано Осведомител
сътрудничеството
Псевдоними
Радослав
Документи, въз основа на които е Собственоръчно написани агентурни
установена принадлежността към сведения;
разходен
документ,
органите по чл. 1
отчетен от оперативния работник;
документи от ръководилия го щатен
служител; картон обр. 4; рег.
дневник; лично дело ІА-22394;
работно дело ІР-6447
Снемане от действащия оперативен 1974 г.
отчет
Публична длъжност или публична Областен управител на област
дейност
София от 20.03.1995 г. до 18.02.1997
г.
Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители
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Председател:
Евтим Костадинов Костадинов

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

Членове:
1. Апостол Иванов Димитров

……………………

2. Георги Матеев Георгиев

...………………….

3. Екатерина Петкова Бончева

…………………….

4. Татяна Колева Кирякова

…………………….

5. Тодор Илиев Трифонов

……………………..
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