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Нови двама души на ръководни постове в мюсюлманското изповедание, които са с
агентурно минало към комунистическите тоталитарни служби, бяха огласени от
комисията по досиетата ( решение №2-273 от 4 декември 2013 г. ). По закон тя е
длъжна да извърши проверка на ръководителите и членовете на управителните органи
на различните религиозни общности.

Проверката на мюсюлманското изповедание е обхванала общо 20 души, но на комисията
не е представена информация за 12 лица на ръководни постове, които следва също да
бъдат проверени.

Установена е принадлежността на Рахим Рахим (1944), член на Висшия Мюсюлмански
съвет. Той е вербуван за
агент на
Окръжно управление на МВР-ДС в Шумен през 1969 г. под псевдонима „ТУНАЛЪ”. Снет
е от действащия оперативен отчет през 1977 г.

Другият е Мехмед Хаджиюмер (1933), член на Районно мюфтийство в Шумен е другото
обявено име. Той е вербуван като сътрудник на
Разузн
авателното управление на Генералния щаб
на БНА през 1971 г. под псевдонима „БЕКИРОВ”. Снет е от оперативния отчет след 6
години през 1977 г.

През януари 2012 г. комисията по досиетата огласи проверката на главния мюфтия и
членове на Висшия мюсюлмански съвет.
Тогава бяха оповестени имената на 7 духовници от мюсюлманското изповедание,
свързани с Държвана сигурност. Сред тях беше и
Мустафа Хаджи
(1962), главен мюфтия от 2006 г. е привлечен към сътрудничество под псевдонима
„Андрей” четири дни след оттеглянето на Живков от властта на 10 ноември 1989 г.
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Според изнесените от комисията данни той е регистриран на 12 декември 1989 г. като
агент на Общинско управление на МВР-ДС във Велинград. Личното му и работно досие
са унищожени през 1992 г. с протокол.
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