Само един сътрудник на ДС компрометира община Бургас
Написано от Христо Христов
Сряда, 23 Януари 2013 19:59

Единствено кметът на с. Равнец Христо Колев е свързан с бившата Държавна
сигурност в община Бургас. Това стана ясно от обявения днес доклад на комисията по
досиетата (
решение №130 от 23 януари
2013 г.
) по проверката за
принадлежност към комунистическите тайни служби на кметовете, зам.-кметовете,
секретарите на общини и общинските съветници.

Проверката обхваща периода от 10 ноември 1989 г. насам. Тя е засегнала общо 446
лица, свързани с посочените длъжности, като от тях 20 имат агентурно минало.
Единствено кметът на с. Равнец Христо Колев в община Бургас заема действащ пост.
Той е кмет от ноември 2003 г. На местните избори през октомври 2011 г. е издигнат от
ГЕРБ.

Според изнесените от комисията данни Колев (1947) е работил за Окръжно управление
на МВР в Бургас по линия на Четвърто (икономическо) управление на ДС от 1988 г.
като
съдържател
на явочна квартира
„Ропотамо”

От останалия списък с имената на 20 агенти в община Бургас прави впечатление, че 10
от тях, тоест половината, са заемали постове към 2007 г.

Комисията отбелязва, че за 15 души проверката все още не е приключила, тъй като от
община Бургас не са им представили необходимите данни. Всички тези непроверени
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лица са работили на различни ръководни постове до 1990 г.

До момента са извършени и обявени проверките в 14 общини в Югозападна България и
две (Айтос и Карнобат) в Югоизточна България. С тях са проверени над 4000 лица,
заемали или заемащи постовете кмет, зам.-кмет, секретар и общински съветник от 10
ноември 1989 г. насам. Общият брой на разкритите агенти е 200. Данните за отделни
общини са:

-

Петрич – 34 агенти от 436 проверени лица;
Сатовча – 21 агенти от 190 проверени лица;
Гоце Делчев – 19 агенти от 255 проверени лица;
Благоевград – 17 агенти от 327 проверени лица;
Сандански – 16 агенти от 392 проверени лица;
Айтос – 16 агенти от 309 проверени лица;
Разлог – 13 агенти от 205 проверени лица;
Гърмен – 12 агенти от 197 проверени лица;
Хаджидимово – 9 агенти от 157 проверени лица;
Карнобат – 9 агенти от 394 проверени лица;
Банско – 7 агенти от 175 проверени лица;
Белица – 7 агенти от 158 проверени лица;
Симитли – 7 агенти от 181 проверени лица
Якоруда – 6 агенти от 177 проверени лица;
Струмяни – 5 агенти от 153 проверени лица;
Кресна – 2 агенти от 125 проверени лица.

Информациите за тях може да намерите в секцията COMDOS, рубрика „Решения” на
сайта.
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