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Системата за лишаване от свобода по време на прехода е била зависима от кадри и
агенти на бившата Държавна сигурност, една част от които заемат действащи постове и
в момента.

Това стана ясно от доклада на комисията по досиетата ( решение 2-128 от 16 януари
2013 г.
) при проверката на Ми
нистерството на правосъдието,
под чийто контрол е системата на затворите в страната.

От проверени общо 565 лица, които са заемали или заемат ръководни постове от
началник сектор до главен секретар в Министерството на правосъдието са установени
общо 56 служители, свързани с бившия репресивен апарат на БКП. От тях комисията е
обявила
имената на 47 души, а останалите 9 са починали. По брой
на сътрудници на ДС на ръководни постове Министерството на правосъдието се
нарежда на четвърто място след МВР, МВнР и Министерството на отбраната.

От всички огласени 47 имена от Министерството на правосъдието 44 са свързани с
ръководни постове в системата на затворите от охрана, през дирекция за изпълнение
на наказанията до директор на затвор. Едно от малките изключения е кадровият
служител от ДС Георги Рачев, главен секретар на Министерството на правосъдието в
периода 2007-2008 г. по време на кабинета Станишев (БСП) и министър на
правосъдието Миглена Тачева (НДСВ).

От огласените 47 души 25 са все кадрови служители на Държавна сигурност. Другите
са агенти, резиденти и съдържатели на явочни квартири. И сред кадровите служители,
и сред агентите има такива, които са работили по линия за затворите още преди
промените.
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Сред имената е и това на Милети Орешарски, брат на бившия финансов министър
Пламен Орешарски в кабинета Сакскобургготски (от август 2005 г.) и преди това
зам.-министър на финансите в правителството на Иван Костов. Преди промените той е
работил като заместник началник "Охрана и сигурност" в затвора-Бобов дол.
Последните му назначения в системата на затворите са началник на затвор – София, на
ЗО "Кремиковци", на ЗО "Казичене" (директор) в периода 2006-2009 г. Той е работил
като резидент „Заимов” на Окръжно управление на МВР-ДС в Кюстендил от 1986 г.

Според изнесената от комисията по досиетата информация от обявените 47
сътрудници на ДС 16 заемат действащи постове в момента. Една част от тях са
получили назначение при тройната коалиция, но има и такива, които са назначени на
ръководни постове през миналата година при министъра на правосъдието Диана
Ковачева в правителството на ГЕРБ. Действащи постове заемат следните, свързани с
ДС лица:

- Александър Апостолов, директор на затвора Бобов дол от април 2012 г.
- Борис Стоянов, временно изпълняващ длъжността началник на сектор в
затворническо общежитие „ХЕБРОС” в Пазарджик – от октомври 2011 г.
- Валентин Коларски, директор в Главна дирекция „Охрана” – от май 2012 г.
- Васко Бабаджанов, началник на сектор "Арести" в областна служба "Изпълнение
на наказанията" в Пловдив – от януари 2005 г.
- Витан Чаков, началник на сектор в Главна дирекция "Охрана" – от март 2006 г.
- Георги Цеков, началник на сектор в областна служба "Изпълнение на
наказанията" в Монтана – от юни 2007 г.
- Драгомир Драгански, началник Трудово поправително общежитие "Вит" и
началник на сектор Затворническо общежитие "Плевен" – от май 1999 г.
- Емил Маджаров, заместник главен директор на Главна дирекция "Изпълнение на
наказанията" – от декември 2008 г.
- Иван Панчов, началник на Трудово поправително общежитие/началник сектор
Затворническо общежитие – от април 1998 г.
- Илия Елкин, началник на сектор – от юли 2007 г.
- Илия Николов, началник на сектор "Арести" в Областна служба "Изпълнение на
наказанията" в Силистра – от август 2010 г.
- Митко Янчев, началник на сектор Затворническо общежитие "Варна" – от март
2012 г.
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г.

- Петър Панчев, Директор на РД в Разград в Агенция по вписванията – от май 2007

- Петър Шукеров, началник на сектор в областна служба "Изпълнение на
наказанията" в Смолян – от октомври 2007 г.
- Радослав Иванов, началник на сектор в областна служба "Изпълнение на
наказанията" в Разград – от юни 2007 г.
- Татяна Малова-Килитанова, началник на сектор "Психологическа лаборатория" в
Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” ноември 2002 г.

До момента комисията по досиетата е извършила и обявила проверки за
принадлежност към ДС на ръководните кадри от началник отдел нагоре от 10 ноември
1989 г. в следните министерства:
-

МВР – над 1350 агенти от над 6220 проверени лица;
Министерство на външните работи – 194 агенти от 593 проверени лица;
Министерството на отбраната – 150 агенти от 928 проверени лица;
Министерство на икономиката – 45 агенти от 535 проверени лица;
Министерството на културата – 31 агенти от 313 проверени лица;
Министерството на здравеопазването – 29 сътрудници от 1487 проверени лица.

- Министерството на регионалното развитие и благоустройството – 16 агенти от
366 проверени лица;
- Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
– 20 сътрудници
от 245 проверени лица;
- Министерството на околната среда и водите – 12 агенти от 153 проверени лица;
- Министерството на труда и социалната политика – 10 сътрудници от 148
проверени лица;
- Министерство на физическото възпитание и спорта – 7 агенти от 177 проверени
лица;
- Министерството на финансите – 7 агенти от 276 проверени лица.
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