
 

 

ВАНЬО МИТКОВ ТАНОВ /посмъртно/ 

Решение № 202/21.04.2016 г. 

Ваньо Митков Танов е роден е на 22 септември 1958 година в гр. Монтана. Завършва 
математическа гимназия в гр.Монтана. През 1981 година се дипломира като инженер във 
ВИММЕС (РУ „Ангел Кънчев“).  

Ваньо Танов започва работа в системата на МВР през 1985 г. като оперативен 
работник в Първо РПУ – Русе, а през 1991 г. оглавява отдел „Тежки престъпления” в РДВР – 
Русе. През 1995 г. става началник на Второ РПУ – Русе, което постига най-добрите резултати 
в България, поради което предсрочно е произведен в майор. През 1998 г. той оглавява 
регионално звено „Полиция” в         РДВР – Русе. Лично води разследванията на тежки 
престъпления, сред които са пет убийства през 1998 и 1999 г. в Русе. За разкриването на 
извършителите им Танов е награден с лично оръжие, отново предсрочно е повишен в 
подполковник, а само година по-късно в полковник. Отличен е с Почетен знак (І, ІІ и ІІІ 
степен), медал „120 години МВР” и почетно отличие „За доблест и заслуга”. През 1999 г. 
преминава курс за ръководни кадри в Академията на МВР. 

От 2002 г. Ваньо Танов оглавява РДВР – Русе. С указ на Президента на Република 
България през 2004 г. е удостоен със звание „генерал-майор“ от МВР.  

През 2005 г. е назначен за директор на Главна дирекция за борба с организираната 
престъпност. През юли 2007 г. Ваньо Танов подава оставка.  

Специализирал е в Сикрет сървис (Вашингтон) и Холандия, участва в международни 
експертни групи в страните от ЕС и Русия по проблемите на тероризма и корупцията.  

На местните избори през 2007 г. беше кандидат за кмет на Община Русе и достигна 
до балотаж. От 2007 г. до 2009 г. беше общински съветник в Общински съвет – Русе и член 
на постоянните комисии по „Законност обществен ред и сигурност“ и „Комунални 
дейности“.  

От август 2009 г. до юли 2013 е Директор на Агенция „Митници“. През 2014 г. е 
назначен на длъжността повторно. 

 
 
 
 
 

https://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO5ejqq8_MAhUCbRQKHSrsAMcQjRwIBw&url=https://news.bg/politics/vanyo-tanov-sluchayat-kuyovich-e-edin-ot-mnogoto-i-samo-povod.html&psig=AFQjCNHnIGr_FRwbkpfAt4D8afvMNFV6ug&ust=1462964018513112


 
 

 

 


