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Няколко големи имена от българския спорт бяха разкрити като агенти на бившата
Държавна сигурност при проверката за принадлежност към комунистическите
тоталитарни служби на Българския олимпийски комитет (БОК), която беше огласена
днес от Комисията по досиетата.

Проверката ( решение №2-451 от 21 януари 2015 г. ) е обхванала общо 76 души, които са
били или са председатели и членовете на управителните и контролните органи на БОК.
От тях у установена принадлежността към ДС на 19 души, като са обявени имената на
11 от тях, тъй като останалите са починали и законът не позволява оповестяването им.
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Сред разкритите сътрудници са:
Светла Оцетова (1950) – зам.-председател на БОК (2005-2009), член на
Изпълнителното бюро (1995-1998) и (2000-2005); член на Управителния съвет
(1998-2000).

Тя е вербувана през 1978 г. от Трето управление на ДС (ВКР, военното
контраразузнаване) под псевдонима „МАРИАНА”. За нея в архивите на ДС е открит само
картон и вписването на агентурното име в регистрационния дневник.

Оцетова е състезателка по академично гребане. Печели златен медал в дисциплината
двойка скул на летните олимпийски игри в Монреал. Това е първият златен олимпийски
медал за България от жена (наедно с колежката й Здравка Йорданова, с която участва
в дисциплината двойка скул). Световна шампионка е в същата дисциплина на
световното първенство в Нова Зеландия (1978). Носителка е на два сребърни медала от
първенства на планетата Амстердам (1977) и Блед (1979).

Член е на БОК от 1980. Води кампанията при кандидатурата на София за домакин на
зимните игри през 2014 г. От 1979 г. е член на Техническата комисия на
Международната федерация по гребане (ФИСА), а от 2003 г. е технически директор на
ФИСА. Председател на Българската федерация по гребане от (1992-1998).
Организатор на 13 световни първенства по гребане и на 15 световни купи. През 2012 г.
след втори мандат напуска поста председател на Българската федерация по гребане.

Наградена е с Орден „Стара планина“ I степен „за изключително големите заслуги към
Република България в областта на физическото възпитание и спорта“ (2011).

Любомир Ганев (1965) – волейболист, вицепрезидент на Българската федерация по
волейбол; член на Изпълнителното бюро на БОК от май 2013 г. На страницата на БОК в
интернет е отбелязано, че той е и действащ зам.-председател на БОК. Вербуван е през
1987 г. Трето управление на ДС (ВКР) под псевдонима „ТОНИ”. В архивите на ДС за
него са открити само картон и вписването на агентурното име в регистрационния
дневник.

2/6

Светла Оцетова, Любомир Ганев и спортни деятели са разкрити като агенти в Българския олимпийс
Написано от Христо Христов
Сряда, 21 Януари 2015 17:14

В мъжкия национален волейболен отбор Ганев играе от 1985 до 1998 г. Носител е на
бронзов медал от световното първенство във Франция през 1986 г. От 1991 г. играе за
италиански отбори – „Алпитур“, „Агридженто“, „Сполето“ и „Фано“. През последната си
година като активен състезател участва в гръцкия „Арис“, с който става шампион. През
1998 г. прекратява спортната си кариера и се насочва към бизнеса. А успоредно с
бизнеса се изявява и като шоумен.

През 2004 г. с фирмата си „Ремикс България” става представител на няколко
италиански фирми, специализирани в използването на газа метан за автомобилно
гориво, сред които и компания за производство на компресорни станции. Извършва
монтаж на станции за метан в България, зарежда автомобили, осигурява гаранционна и
следгаранционна поддръжка. Към момента в страната има 38 метанстанции, които са
собственост на „Ремикс България“ ООД. Те са почти една трета от всички обекти в
България.

„Не знам за какво говорите. Моето име там? Това аз сигурно съм бил на 20 години и
изобщо не съм имал представа за какво става въпрос”, бе краткият коментар на
Любомир Ганев по телефона, потърсен за позиция от desebg.com за присъствието на
името му в списъка на сътрудниците, обявени при проверката на БОК.

Цено Ценов (1939) – международен деятел по спортна борба. Работи в Българската
федерация по борба като секретар. По-късно става неин заместник-председател (до
1989 г.) и председател през периода от 1990 до 1991 г. Член е на Бюрото на
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Международната федерация по, както и 5-ти мандат (от 1996 г.) председател на нейния
Европейски съвет по борба.

Член на Управителния съвет на БОК (1990-1995), председател на Контролния съвет
(2009-2013), член на Контролния съвет от май 2013 г.

Вербуван е през 1970 г. от Първо главно управление на ДС, отдел 14
„Културно-историческо разузнаване” като секретен сътрудник „ЦВЕТАНОВ”, а по-късно
е агент „УЧИТЕЛЯ” на Шесто управление на ДС.

Валентин Заяков (1949) – член на Изпълнителното бюро на БОК (1995-1998). Спортен
деятел, президент на Българската асоциация по плажен волейбол, президент на
Българската асоциация по волейбол, член на съдийската комисия към Световната
федерация по волейбол, генерален директор на Българския олимпийски комитет.

Вербуван е от окръжно управление на МВР-ДС Бургас през 1979 г. като агент под
псевдонима „КАНТАРДЖИЕВ”. Свален е от отчет през 1983 г.

Пюзант Касабян (1941) – член на Изпълнителното бюро на БОК (2000-2005). Вербуван
е от Окръжно управление на МВР-ДС Хасково през 1975 г. като агент „ПЕТРОВ”.
Досието му е предложено за унищожаване през 1990 г.

Пюзант Касабян, който е роден в Хасково, завършва две висши образования –
медицинско в Пловдив и спортно във ВИФ (днес НСА). Състезател е по баскетбол,
тенис на маса и тенис, а впоследствие става съучредител на три спорта в България –
бадминтон (1967 г.), скуош (1980) и ракетлон (2002). Проявявал се е като баскетболист,
пингпонист, тенисист и бадминтонист. Спечелил е общо 11 индивидуални титли и още
други 12 медала, плюс 17 отборни трофея и 11 Купи на България.

Старши треньор е на националния отбор по бадминтон от 1969 до 1989 г., генерален
секретар на федерацията по този спорт (1989-1992), а от 1992 г. и до момента – неин
президент. Член на Европейския съюз по бадминтон (1988-1993), член на УС на
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Световната федерация (2000-09). Председател е на Балканската асоциация по
бадминтон, както и на един от трите световни тренировъчни центъра по този спорт в
света – в София. През 2002 г. бе награден с орден „Стара планина” за изключителни
заслуги за развитието на спорта в България.

Георги Марков (1950) – Член на Изпълнителното бюро на БОК от 2013 г. Марков е бивш
народен представител от СДС в 7-то Велико народно събрание и бивши конституционен
съдия, чиято принадлежност към ДС като агент „НИКОЛАЙ” и „СТЕФАН” е обявена от
Комисията още през 2007 г. (
виж профила му в Регистъра на
сътрудниците - тук
).

Пенчо Гешев (1952) – член на Изпълнителното бюро на БОК от май 2013 г. Ректор на
Националната спортна академия (НСА) „Васил Левски” от 2012 г. Специалистът по
ветроходство.

Вербуван е от Трето управление на ДС – ВКР през 1970 г. като осведомител под
псевдонима „ПЕТЛЕШКОВ”. Свален е от оперативен отчет през 1972 г. Запазени са само
картон и регистрация в регистрационния дневник.

Пламен Дочевски (1958) – член на Изпълнителното бюро на БОК (1995-1998); член на
Управителния съвет (1998-2000). Собственик натуристическата агенция „Planet Tours”.

Вербуван е през 1987 г. от Шесто управление на ДС като агент под псевдонима
„ОХРИДСКИ” по направление „Терор”.

Пламен Кръстев (1958) – член на Изпълнителното бюро на БОК (1995-1998), член на
Управителния съвет (1998-2000).

Вербуван е от Трето управление на ДС – ВКР през 1988 г. като агент и съдържател на
явочна квартира под псевдонима „ДРАГАНОВ”. В архивите на ДС са запазени само
картон и регистрация в регистрационния дневник.
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Божидар Япраков (1950) – член на Изпълнителното бюро на БОК (1995-1998).
Вербуван е през 1982 г. от СУ на МВР-ДС Самоков като резидент под псевдонима
„НИКОЛОВ”. Свален е от отчет през 1984 г., а досието му е унищожено през 1990 г.

Никола Проданов (1940) – член на Изпълнителното бюро на БОК (1995-1998) и
(2005-2009). Щатен служител на Пето управление на ДС – УБО от 1966 г.

Сайтът desebg.com потърси за коментар представител на БОК, но на телефоните за
контакти не отгаваряше никой.

Обявяването на спортисти като Оцетова и Ганев не е прецедент. През 2010 г.
Комисията по досиетата обяви двукратният олимпийски шампион по класическа борба
Боян Радев като щатен сътрудник на няколко различни структури на Държавна
сигурност от 1964 г.

През 2014 г. беше разкрито агентурното минало на бившият футболист на ЦСКА и
национален треньор на футбол Пламен Марков при проверката на кандидатите за
депутати в 43-то Народно събрание.

Преди това бившият вратар на „Левски”, а в периода 1991-1999 г. президент и
собственик на клуба Томас Лафчис беше разкрит като секретен сътрудник на Първо
главно управление на ДС при една от проверките на кредитните длъжници.
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