Община Созопол без агенти, Несебър с един действащ общинар с агентурно минало
Написано от Христо Христов
Сряда, 13 Февруари 2013 18:52

Община Созопол се присъедини към общините Средец, Камено и Приморско в
Бургаска област, в която няма сътрудник на бившите комунистически служби, заемащ
действащ ръководен пост на ниво кмет, зам.-кмет, секретар и общински съветници.

Това показа доклада на комисията по досиетата ( решение №2-138 от 13 февруари
2013 г.
) от проверката за
принадлежност на общинската власт в община Созопол.

При същата проверка на община Несебър е установено, че един от общинските
съветници в нея е с агентурно минало (
ение №2-137 от 13 февруари 2013 г.
).

реш

Докладите на комисията по досиетата са част от глобалната проверка на
представители на местната власт от 10 ноември 1989 г. насам, които са заемали или
заемат ръководни постове.

В община Созопол са проверени общо 332 лица, които за последните 23 години са били
кметове, зам.-кметове, секретари на община и общински съветници. От всички
проверени 11 са били свързани с Държавна сигурност. Сред тях са по известните са:
Константин Мархолев – общински съветник (2003-2004 г. и 2007-2011 г. и зам.-кмет на
община Созопол (2004-2007);

Симеон Георгиев – зам.-кмет на община Созопол (2007-2011);
Никола Стойков – кмет на кметство Равадиново (1993-2003).
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В община Созопол влизат 12 населени места с общо население от над 12 500 жители.

В община Несебър проверката е обхванала общо 249 лица от висшата общинска
администрация, като 16 от тях са с агентурно минало. Единственият, който заема
действаща позиция в момента е
Кирил Киров – общински съветник
от ноември 2007 г. На последните местни избори през октомври 2011 г. той е издигнат
от политическа партия „МОРЕ”. Киров (1961) е вербуван от
Трето управление на ДС
(военното контраразузнаване) през 1981 г. като
агент
под псевдонима „ДИМОВ”. Досието му е запазено, включително и неговата
собственоръчно подписана декларация – обещание.

Сред другите огласени имена е и това на Елена Пешева – зам.-кмет на община Несебър
от (1999-2003). Община Несебър е с 4 населени места с общо население от над 22 300
жители.

До момента комисията по досиетата е извършила и обявила проверките в общо 20
общини в Югозападна България и в Югоизточна България. С тях са проверени над 5000
лица, заемали или заемащи постовете кмет, зам.-кмет, секретар и общински съветник от
10 ноември 1989 г. насам. Общият брой на разкритите агенти е близо 250.

Проверени общини в Югозападна България:
-

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;
Разлог – 13 агенти от 205 проверени лица;
Гърмен – 12 агенти от 197 проверени лица;
Хаджидимово – 9 агенти от 157 проверени лица;
Банско – 7 агенти от 175 проверени лица;
Белица – 7 агенти от 158 проверени лица;
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-

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.

Проверени общини в Югоизточна България:
-

Бургас – 20 агенти от 446 проверени лица;
Средец – 18 агенти от 291 проверени лица;
Айтос – 16 агенти от 309 проверени лица;
Карнобат – 9 агенти от 394 проверени лица;
Камено – 6 агенти от 181 проверени лица;
Приморско – 5 агенти от 78 проверени лица.

За всички тях може да намерите информация в секцията COMDOS, рубрика "Решения
"
на сайта.
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