
До главния прокурор на Република 
България Иван Гешев 

До министъра на МВР Бойко Рашков 

До председателя на ДАНС Пламен Тончев 
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Комисия за контрол на специалните 
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Уважаеми Господа, 

На 15 октомври 2020 година главният прокурор Иван Гешев представи в Народното 
събрание доклад за дейността на прокуратурата по прилагането на закона за първите 
осем месеца от годината. В един от пасажите на доклада се казва на депутатите, че при 
претърсване през юли 2020 г. в жилището на бивш служител в служба „Архив“ на МВР, в 
дома му са намерени 5 кашона с документи с гриф по Закона за защита на 
класифицираната информация (ЗЗКИ). „В тях  се съдържа информация за почти всички 
знакови политици след 1989 г., за почти всички криминални авторитети и почти всички 
бизнесмени след 1989 г., включително и оригинални документи за магистрати“. Част от 
тях били от 2013 г. 
 
Това разкритие на главния прокурор е изключително притеснително, но още по-
смущаващо е, че година и половина по-късно няма никаква допълнителна информация 
по този скандал. Ако случаят е незначителен, Гешев не би го включил в отчета си. 

Настояваме на обществото да бъде дадена повече информация по случая: 

- Какви действия е предприела прокуратурата след въпросното претърсване? 
- Започнало ли е разследване, как тези документи със секретен гриф са попаднали 

в частен дом. На каква фаза е разследването, ако изобщо е стартирало? 
- Привлечен ли е като обвиняем бившият служител в служба „Архив“ на МВР? 
- От къде са изнесени тези документи, къде са съхранявани преди да попаднат във 

въпросния дом? 
- За какво са били предназначени: предаване на чуждо разузнаване, за изнудване 

и рекет на лицата, за които се отнасят, за политически шантаж, за друга 
криминална дейност? 

- Къде се намират в момента тези пет кашона със секретни документи, къде се 
съхраняват, възможна ли е злоупотреба с информацията в тях? 



За нас тази тема е изключително чувствителна и важна, защото 32 години след падането 
на комунизма, в България работи на пълна пара фабрика за компромати, захранвана от 
бивши служители на ДС и МВР, а до сега няма наказано или осъдено лице за злоупотреба 
и нерегламентирано разпространяване и съхранение на подобна информация. 

Потвърждение на разкритието за въпросните пет кашона със секретни документи за 
политици, магистрати и бизнесмени може да откриете на този линк, от сайта на 
държавното обвинение: www.prb.bg/bg/news/46908-glavniyat-prokuror-ivan-geshev-
blagodari-na-parlamenta-za-vazmozhnostta-da-preds  

Там има включително и видео запис от речта на главния прокурор. 

Очакваме отговори и вашата незабавна реакция! 
 
 

………………………………. 

Методи Андреев,    
бивш председател на Комисията по 
досиетата(2001-2003)  

 
 

………………………………. 

Серафим Стойков,    
бивш ръководител на служба 
„Архив“ към МВР 
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