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Едно от най-продължителните присъствия на агент на бившата Държавна сигурност в
местната власт е това на Милчо Въков, кмет на община Брегово, област Видин. Това
стана ясно от проверката на комисията по досиетата за принадлежност към
комунистическите тоталитарни служби на лицата, заемали или заемащи ръководни
постове в местната власт от 10 ноември насам (решение №2-238 от 25 септември 2013
г.). С проверката Милчо Въков (1950) е разкрит като агент на Окръжно управление на
МВР-ДС Видин от 1986 г. под псевдонима „ВЛАДИМИР”. Присъствието му в община
Брегово е повече от 20 години – в периода 1991-1999 той е зам.-кмет.
//
Въков е кмет на Брегово четвърти мандат или от 1999 г. насам, като печели
и последните местни избори през есента на 2011 г. Той е издигнат и подкрепян от БСП,
а Брегово се смята за една от крепостите на левицата. На последните местни избори
дори лидерът на БСП Сергей Станишев се похвали с победата там на
пресконференцията след вота.
Проверката на комисията по досиетата е в община Брегово обхванала общо 130 лица,
които от промените до днес са заемали или заемат кметски, секретарски или общински
постове в общината. От тях 9 са работили за ДС.
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Сред тях са Емил Христов – зам.-кмет на община Брегово (1995-1999), Кирил Груев –
секретар на ИК на община Брегово до 1990 г., Ангел Милошев – зам.-кмет на кметство
Косово (1990-1991), Кирил Пасков – кмет на кметство Делейна (1990-1991), Красимир
Янков – кмет на кметство Връв (1990-1995), Мирослав Николов – кмет на кметство Балей
(1990-1999), а останалите са общински съветници в различни периоди от време. Община
Брегово е една от съставните общини на област Видин и включва 10 населени места с
общо население от малко над 5 000 жители.
До момента комисията по досиетата е извършила и обявила проверките за
принадлежност към комунистическите тоталитарни служби в общо 53 общини в
Благоевградска област, Бургаска област, Варненска област, област Велико Търново и
област Видин. С тях са проверени над 9700 лица, заемали или заемащи постовете кмет,
зам.-кмет, секретар и общински съветник от 10 ноември 1989 г. насам. Общият брой на
разкритите агенти е 550.
desebg.com
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