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Бум на назначения на ръководни митнически служители, които са били агенти на
Държавна сигурност, е регистриран при мандата на правителството на Иван Костов.
Това показва проверката за принадлежност към ДС и Разузнавателното управление на
Генералния щаб (РУ-ГЩ) на БНА на ръководния състав на митниците в периода
1991-2011 г., огласена от комисията по досиетата днес. Общо
63 висши ръководни служители на българските митници
имат агентурно минало в бившата Държавна сигурност или РУ-ГЩ установи комисията
по досиетата (
решение №185 от 15 февруари 2011 г.
) при проверката за принадлежност към ДС и РУ-ГЩ на лицата заемали или заемащи
ръководни постове в Агенция „Митници”.
От установените 63
агенти
27 са назначени на ръководни постове
в митниците по време на кабинета Костов, показват данните, изнесени от проверката
(виж по-долу разпределението на агентите по правителства). Най-масово са
назначенията на агенти през юли 1997 г.

Проверени са общо 907 души, което са заемали следните длъжности от ръководител в
агенцията до началник на отдел в митническо бюро.
Комисията по досиетата обаче уточнява, че не са получили необходимите данни за
публични длъжности в управление „Митници и митнически контрол" към
Министерството на финансите и в Главно управление „Митници" към Министерски
съвет
за периода от 10 ноември 1989 г. до 5 април 1991 г.,
от Министерството на финансите и Министерския съвет. По този начин частично
остават скрити агентите в митниците по времето на правителствата на Андрей Луканов
и частично на Димитър Попов. Единствено без назначения на агенти в митниците е
служебното правителство на Стефан Софиянски.
.
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Сред обявените имена е това на настоящия директор на Агенция „Митници” Ваньо
Танов,
чието агентурно минало беше обявено още през 2007 г. при проверката на кандидатите
за участие в местните избори, като кандидат на ГЕРБ за кмет на Русе.

Агент на ДС е и Христо Арабаджиев, зам.-директор на агенцията юни 2008 г. – август
2009 г. по време на тройната коалиция.

Сред обявените сътрудници на ДС е и бившият говорител на митниците Иван Кутевски,
който заемаше този пост 1998-2000 г. След това той постъпи като съветник в „Нафтекс
петролеум България” на изгонения през 2000 г. като заплаха за националната сигурност
руски бизнесмен Денис Ершов.

Богомил Чолаков, зам.-началник на Главно управление „Митници” 1994-1997 г., също
фигурира в списъка с агентите в митниците.

Бойко Иванов, ръководител на Централно митническо управление юни 1997 г. – януари
1998 г. и началник на ЦМУ до август 1998 г. е обявен като щатен служител на Софийско
градско управление на МВР-ДС.

Редица началници на митниците в Свиленград, Гюешево, Варна, Бургас, Силистра,
Русе, в столична митница и в митническото бюро на аерогара „София”
също са сред агентите на ДС, осветени от комисията по досиетата.

НАЗНАЧЕНИЯ НА МИТНИЧЕСКИ СЛУЖИТЕЛИ – АГЕНТИ НА ДЪРЖАВНА
СИГУРНОСТ НА РЪКОВОДНИ ПОСТОВЕ ПО ПРАВИТЕЛСТВА
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ЗАВАРЕНИ НАЗНАЧЕНИЯ до 1992 г. – 5 души

АНДРЕЙ ЛУКАНОВ, БКП/БСП – 1 РЪКОВОДЕН КАДЪР - АГЕНТ
Първо правителство, 8 февруари 1990 г. – 22 септември 1990 г.

АНДРЕЙ ЛУКАНОВ, БСП
Второ правителство 22 септември 1990 г. – 19 декември1990 г. – НЯМА ДАННИ

ДИМИТЬР ПОПОВ, безпартиен, коалиционен – 3 РЪКОВОДНИ КАДЪРА - АГЕНТИ
(частични данни)
20 декември 1990 г. – 7 ноември 1991 г.

ФИЛИП ДИМИТРОВ, СДС – 2 РЪКОВОДНИ КАДЪРА - АГЕНТИ
8 ноември 1991 г. – 29 декември1992 г.

ЛЮБЕН БЕРОВ, безпартиен, правителство с мандата на ДПС – 3 РЪКОВОДНИ
КАДЪРА
- АГЕНТИ
30 декември 1992 г. – 17 октомври 1994 г.

РЕНЕТА ИНДЖОВА, безпартийна, служебен кабинет – 3 РЪКОВОДНИ КАДЪРА - АГ
ЕНТИ
17.10.1994 г. – 24.01.1995 г.

ЖАН ВИДЕНОВ, БСП – 6 РЪКОВОДНИ КАДЪРИ - АГЕНТИ
25 януари 1995 г. – 11 февруари 1997 г.

СТЕФАН СОФИЯНСКИ, СДС, служебен кабинет – 0 НАЗНАЧЕНИЯ
12.02.1997 г. – 20.05.1997 г.
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ИВАН КОСТОВ, СДС – 27 РЪКОВОДНИ КАДРИ - АГЕНТИ
21.05.1997 г. – 24.07.2001 г.

СИМЕОН САКСКОБУРГГОТСКИ, НДСВ – 6 РЪКОВОДНИ КАДРИ - АГЕНТИ
24.07.2001 г. - 17.08.2005 г.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ, БСП – 5 РЪКОВОДНИ КАДРИ - АГЕНТИ
18.08.2005 г. – 27.07.2009 г.

БОЙКО БОРИСОВ, ГЕРБ – 1 РЪКОВОДЕН КАДЪР - АГЕНТ
27.07.2009 г. –

Източник: Решение №185 на комисията по досиетата от 15 февруари 2011 г. Забележка:
Някои от ръководните кадри, назначени при съответно правителство, са продължили
кариерата си при следващото или следващите. В случая е отчетено първо назначение на
ръководен пост.
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