
 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 № 334/ 20.03.2012 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. 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. 2, т. 6 и чл. 21, ал. 2 – ръководителите и членовете на 

управителните органи на религиозни общности – Съюз на Евангелските 

Петдесятни църкви в България. Проверени са 14 лица. 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 

 

Р Е Ш И  : 

 

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: 

 

 

 

Три имена Асен Райков Райков 

Дата на раждане 04.12.1956 г. 

Място на раждане гр. Стара Загора 

Вербувал го служител о. р. Станимир Стоев на 31.03.1988 

г., регистриран на 10.05.1988 г. 

Ръководил го служител о. р. Станимир Стоев 

Структури, в които е осъществявано 

сътрудничеството 

ОУ на МВР-Стара Загора-ДС 
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Качеството, в което е осъществявано 

сътрудничеството-секретен 

сътрудник 

агент 

Псевдоними Христо 

Документи, въз основа на които е 

установена принадлежността към 

органите по чл. 1 

Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 

бр.; ФК на лично дело IА-3668 

(Ст.З.). 

Снемане от действащия оперативен 

отчет 

1990 г. 

Публична длъжност или публична 

дейност 

Член на Съюзното ръководство от 

2010 г. 

 

Обявен с решение № 312/ 13.02.2012 г. – кандидати за местни 

избори – 2011 г. 

 

 

Три имена Божидар Иванов Ялъмов 

Дата на раждане 03.07.1952 г. 

Място на раждане гр. Русе 

Вербувал го служител о. р. Стефан Анастасов на 

18.06.1987 г., регистриран на 

20.06.1987 г. 

Ръководил го служител о. р. Стефан Анастасов 

Структури, в които е осъществявано 

сътрудничеството 

ОУ на МВР-Стара Загора-ДС-

Казанлък 

Качеството, в което е осъществявано 

сътрудничеството-секретен 

сътрудник 

агент 

Псевдоними Славчо 

Документи, въз основа на които е 

установена принадлежността към 

органите по чл. 1 

Рег. дневник; картони – обр. 4 - 4 бр. 

и обр. 6; протокол рег. № С 375/ 

19.03.1990 г. за унищожаване делата 

на аг. "Славчо". 

Снемане от действащия оперативен 

отчет 

 

Публична длъжност или публична 

дейност 

Член на Съюзното ръководство от 

2006 г. 

 

Комисията разполага с данни в наличните документи, 

удостоверяващи принадлежност на Божидар Иванов Ялъмов към 

органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. 

 

 

Три имена Виктор Тодоров Вирчев 

Дата на раждане 01.10.1950 г. 
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Място на раждане гр. София 

Вербувал го служител ст. лейт. Георги Причкапов на 

22.02.1983 г., регистриран на 

01.03.1983 г. 

Ръководил го служител ст. лейт. Георги Причкапов; о. р. 

Костадин Русенов 

Структури, в които е осъществявано 

сътрудничеството 

ДС, управление VI-III-II; ОУ на 

МВР-Бургас-ДС 

Качеството, в което е осъществявано 

сътрудничеството-секретен 

сътрудник 

агент 

Псевдоними Николай 

Документи, въз основа на които е 

установена принадлежността към 

органите по чл. 1 

Собственоръчно написани агентурни 

сведения, документи от ръководил 

го щатен служител, рег. бланка, 

съдържащи се в лично дело IА-34645 

и в работно дело IР-12686; рег. 

дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и 

обр. 6; протокол рег. № 194/ 

09.04.1990 г. с предложение за 

унищожаване на работно дело IР-81 

(Бс). 

Снемане от действащия оперативен 

отчет 

 

Публична длъжност или публична 

дейност 

Председател на Съюзното 

ръководство от 2006 г. до 2010 г. 

 

Комисията разполага с данни в наличните документи, 

удостоверяващи принадлежност на Виктор Тодоров Вирчев към 

органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. 

 

 

Три имена Димитър Маринов Митев 

Дата на раждане 09.07.1953 г. 

Място на раждане гр. Велико Търново 

Вербувал го служител ст. лейт. Иван Лазаров на 25.05.1981 

г., регистриран на 23.06.1981 г. 

Ръководил го служител ст. лейт. Иван Лазаров 

Структури, в които е осъществявано 

сътрудничеството 

ОУ на МВР-В. Търново-ДС по 

линия на управление VI 

Качеството, в което е осъществявано 

сътрудничеството-секретен 

сътрудник 

агент 

Псевдоними Русан 

Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 
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установена принадлежността към 

органите по чл. 1 

бр. и обр. 6; писмо вх. № 3776/ 1990 

г. за унищожаване личното и 

работното дело на аг. "Русан"; 

протокол рег. № 28/ 21.03.1990 г. за 

отделяне за унищожаване на 

работно дело IР-775 (В.Т.).  

Снемане от действащия оперативен 

отчет 

 

Публична длъжност или публична 

дейност 

Секретар на Съюзното ръководство 

от 2010 г. 

 

 

 

Три имена Илчо Ефтимов Ефтимов 

Дата на раждане 15.08.1968 г. 

Място на раждане гр. Бургас 

Вербувал го служител Майор Левтер Пан. Костадинов на 

04.08.1987 г., регистриран на 

14.08.1987 г. 

Ръководил го служител Майор Левтер Пан. Костадинов; 

подп. К. Русенов 

Структури, в които е осъществявано 

сътрудничеството 

ДС, управление 03, отдел 04, 

отделение 09 

Качеството, в което е осъществявано 

сътрудничеството-секретен 

сътрудник 

агент 

Псевдоними Михайлов 

Документи, въз основа на които е 

установена принадлежността към 

органите по чл. 1 

Собственоръчно написани 

агентурни сведения; документи от 

ръководилия го щатен служител; 

рег. бланка; рег. дневник; картони -  

обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-479 

МФ; работно дело IР-15747; доклад 

на МВР рег. № RB202009-001-05/01-

08-I-2132/ 07.12.2007 г. 

Снемане от действащия оперативен 

отчет 

1990 г. 

Публична длъжност или публична 

дейност 

Член на Съюзното ръководство от 

2006 г. 

 

Обявен с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни 

избори – 2007 г. 
 

 

Три имена Николай Данаилов Кокончев 
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Дата на раждане 09.11.1956 г. 

Място на раждане гр. Бургас 

Вербувал го служител подп. Костадин Русенов Петров на 

28.03.1988 г., регистриран на 

15.04.1988 г. 

Ръководил го служител подп. Костадин Русенов Петров 

Структури, в които е осъществявано 

сътрудничеството 

ОУ на МВР-Бургас-ДС-VI-I по 

линия на управление VI 

Качеството, в което е осъществявано 

сътрудничеството-секретен 

сътрудник 

агент 

Псевдоними Желев 

Документи, въз основа на които е 

установена принадлежността към 

органите по чл. 1 

Собственоръчно написана и 

подписана декларация за 

сътрудничество – заявление, 

документи от ръководил го щатен 

служител, рег. бланка, съдържащи се 

в лично дело IА-474 (Бс); рег. 

дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и 

обр. 6. 

Снемане от действащия оперативен 

отчет 

1990 г. 

Публична длъжност или публична 

дейност 

Член на Съюзното ръководство от 

2006 г. до 2010 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   …………………….. 


