Кабинетът Станишев – „първенец” по агенти в политическите кабинети
Написано от Христо Христов
Сряда, 26 Януари 2011 23:12

Общо 17 сътрудници на бившата Държавна сигурност и на Разузнавателното
управление на Генералния щаб (РУ-ГЩ) са преминали през политическите кабинети
след промените у нас, установи комисията по досиетата. Тя огласи проверка (решение
№177 от 12 януари 2011 г.) за принадлежност към ДС и РУ-ГЩ на членовете на
политическите кабинети на министър-председателя, на заместник
министър-председателите и на министрите.

Проверката е обхванала общо 229 лица. Обявените сътрудници са заемали постове в
последните четири правителства, като с най-много назначения на агенти на ДС в
политическите кабинети е правителството на Сергей Станишев – 7 души, следвано от
правителствата на Симеон Сакскобургготски и Иван Костов – по 4 души
.В
кабинета на Бойко Борисов сътрудниците са двама
.
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Това са:

Йоханна Разпопова (1954), началник на политическия кабинет на министъра на
правосъдието (Маргарита Попова) – агент Иванова на Шесто управление на ДС от 1981
г.

Силвия Томова (1952), началник на политическия кабинет на министъра на
здравеопазването от юли 2010 г. – агент Иванова на Второ управление на ДС и на
Софийско градско управление на МВР-ДС по линия на Шесто управление от 1979 г.

Часове след обявяване на решението Разпопова, началник на политическия кабинет на
министъра на правосъдието Маргарита Попова, обяви в съобщение до БТА, че подава
оставка, за да не компрометира усилията на министър Попова. В изявлението
Разпопова посочва, че не е била обвързана с ДС, не е подписвала декларация и не
знаела, че е картотекирана като „агент” с псевдоним.

С решението са обявени имената на двама кадрови служители, заемали висши постове в
сектора за национална сигурност след промените у нас, които се оказва, че преди 10
ноември 1989 г. са били щатни сътрудници на ДС. Това са генералите Орлин Иванов и
Чавдар Червенков
.
Орлин Иванов беше началник на служба „Сигурност – Военна полиция и военно
контраразузнаване” в периода 2000-2007 г. Той подаде оставка през 2007 г., като стана
ясно, че със създаването на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС)
структурните промени ще засегнат и ръководеното от него военно контраразузнаване.

След това той е бил началник на кабинета на министъра на отбраната Николай Цонев в
кабинета Станишев в периода май 2008 г. – юли 2009 г. От решението на комисията
става ясно, че Иванов е започнал кариерата си през 1985 г. в Трето управление на ДС
(военното контраразузнаване).

Чавдар Червенков е началник на военното разузнаване в периода 1992-1994 г.,
вътрешен министър в служебния кабинет на Ренета Инджова (октомври 1994 г. –
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януари 1995 г.). Той е обявен в качеството си на началник на политическия кабинет на
военния министър Бойко Ноев (2000-2001) в правителството на Иван Костов. Името му
беше оповестено при проверката на Министерския съвет през 2008 г.

Най-много са сътрудниците сред началниците на кабинета на министъра на
външните работи.
Ганчо Ганчев (1956) началник на кабинета на министър Ивайло Калфин в
правителството на Станишев от септември 2007 до юли 2009 г. – агент Генчев на Второ
главно управление на ДС от 1986 г. Ганчев беше обявен с решението на комисията по
досиетата за дипломатите през декември 2010 г. Той е бил посланик в Осло (2003-2006)
и постоянен представител и посланик в Женева от август 2009 г.

Петър Воденски (1951), началник на кабинета на министър Соломон Паси в периода
2004-2005 г. Първоначално Воденски е бил сътрудник Велинов на РУ-ГЩ от 1984 г., а
през 1990 г. е назначен за щатен служител на РУІІГЩ. Той също беше обявен с
решението за дипломатите. Воденски е бил генерален консул в Истанбул (1990-1991),
посланик в Кишинев (1995-1999) и посланик в Никозия (2005-2009).

Райко Райчев (1955), началник на кабинета на външния министър Калфин в периода
август 2005 г. – септември 2007 г. След това той е назначен за постоянен представител,
посланик на България в Ню Йорк. В това си качество той също беше обявен в решението
на комисията по досиетата за дипломатите. Райчев е бил секретен сътрудник Велин,
Велин 1 и 2 на Първо главно управление на ДС от 1985 г.
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