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Димитър Вълчев Топузлиев (1932) - Видински митрополит Дометиан – агент
„Добрев” на
Шесто управление на ДС
за борба с идеологическата диверсия от 1972 г. Запазени са собственоръчни написани
агентурни сведения и други данни от работното му дело.

Митрополит Дометиан със светско име Димитър Попвасилев Топузлиев е роден на 11
ноември 1932 г. в с. Хасовица, Смолянско. След завършване на основното си
образование, през есента на 1947 г. е приет за ученик в Пловдивската духовна
семинария, обединена от есента на 1950 г. със Софийската и преместена при гара
Черепиш, курсът на която завършва през 1952 г. Завършва Духовната академия "Св.
Климент Охридски" през 1956 г.

На 14 януари 1959 г. в мъглижкия манастир "Св. Николай" Димитър Топузлиев е
постриган в монашество с името Дометиан от Старозагорския митрополит Климент под
духовото старчество на архимандрит Панкратий (по-късно Старозагорски митрополит).
През март същата година в старозагорския катедрален храм "Св. Димитър" е
ръкоположен в йеродяконски чин от митрополит Климент и е назначен за епархийски
дякон, проповедник и певец при храма "Св. Богородица" в гр. Стара Загора.

От началото на м. септември 1959 г. до 1962 г. йеродякон Дометиан е на богословска
специализация в Московската духовна академия. Там през 1962 г., в академичния храм,
с благословението на Св. Синод на БПЦ е ръкоположен в йеромонашески чин от руския
патриарх Алексий (по време на съслужението му с българския патриарх Кирил).

Завръща се в България през 1963 г. и е назначен за протосингел на Великотърновската
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митрополия, която длъжност изпълнява до края на февруари 1967 г.

През 1967 г. архимандрит Дометиан заминава на научна специализация в Монашеския
център в Тезе, Франция, а оттам в Икуменическия институт при ССЦ в Босей,
Швейцария. През 1968 г. слуша лекции в Богословския факултет в Лозана, а от август
1968 г. до август 1969 г. е на стаж и езикова специализация в Лондон и Оксфорд.

Назначен е за протосингел на Софийската митрополия (1969-1970), а от ноември 1970 г.
е назначен за главен секретар на Св. Синод, какъвто остава до март 1979 г.

Той е вербуван от Шесто управление през 1972 г., което означава, че тогава е бил
главен секретар на Св. Синод.

От март 1979 г. епископ Дометиан е управляващ българската Акронска епархия в САЩ,
който пост заема до март 1983 г. След завръщането си в България, е викарий на
Софийския митрополит до лятото на 1987 г..

На 26 юли 1987 г. е избран, а на 2 август същата година е и канонично утвърден за
Видински митрополит.
Галактион Любенов Табаков (1949) - Старозагорски митрополит Галактион
От 17 юли 1986 г. до 5 юни 1987 г. е викарен епископ на Видинския митрополит
Филарет, след чиято кончина става викарий на Врачанския митрополит Калиник за
периода от 16 юни до 30 декември 1987 г. С благословение и искане на Старозагорски
митрополит Панкратий става негов викарий от 1 януари 1988 г. до 1993 г. През 1993 г. и
1994 г. е народен представител от 27-и Старозагорски избирателен район от квотата на
СДС.
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