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Бившите премиери на две знакови правителства в началото на българския прехода Ан
дрей Луканов
и
Любен Беров
са били сътрудници на комунистическите тоталитарни служби. Това разтърсващо
разкритие направи днес
Методи Андреев,
председател на закритата през 2002 г. от НДСВ, БСП и ДПС комисията по досиетата,
по време на кръглата маса в Народно събрание,
организирана от фондация „Конрад Аденауер” за „Предизвикателствата през
разкриването на досиетата в България”.

По думите му Андрей Луканов, който е високопоставен функционер на БКП, отговарящ
дълго време за икономическите връзки на НРБ в Съвета за икономическо развитие
(СИВ) и премиер на правителствата на БКП и БСП в периода февруари 1990 г. –
декември 1990 г., е сътрудник на Разузнавателното управление на Генералния щаб
на БНА.

Проф. Любен Беров, чието правителство е съставено с мандата на ДПС след свалянето
на кабинета на Филип Димитров (СДС) и е известно като правителството на
„Мултигруп”, тъй като по него време силовите групировки и новопоявили се
икономически структури като тази на Илия Павлов направиха гръбнака на
организираната престъпност в България, е агент на
Второ главно управление на ДС.

До днес официалните данни гласяха, че от министър-председателите след промените
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сътрудник на ДС е единствено Жан Виденов. Информацията за агентурната
принадлежност на премиерите Луканов и Беров става публично достояние за първи
път, тъй като и двамата са покойници и поради тази причина тяхната принадлежност не
е обявявана от нито една комисия по досиетата. Луканов беше убит на 2 октомври 1996
г., година преди приемането на първия закон за досиетата, а Беров почина на 7
декември 2006 г., ден след приемането на действащия в момента закон за досиетата.

„Нали никой не се съмнява, че Андрей Карлович не е бил само агент на българските
специални служби”, попита реторично Методи Андреев. „Любен Беров е друг знаков
премиер – агент, защото управлява, когато мафията си взе държавата. Тогава
„Мултигруп” стана най-силната групировка в България”, добави Андреев.

Той разкри, че по време на управлението на Симеон Сакскобургготски (2001-2005) до
оглавяваната от него комисия е достигнала информация, че един от подготвяните за
министри в правителството на бившия монарх е бил Стоян Сталев. „Той тогава не стана
министър, но впоследствие
неговата принадлежност към ДС беше обявена”.

По думите на Методи Андреев по времето на царя министър на държавната
администрация е трябвало да стане сегашният ректор на Университета по
библиотекознание и информационни технологии Стоян Денчев, също агент на ДС. „Той
се отказа, но на негово място беше сложен един виден масон и агент Димитър Калчев.
Тогава се питах, защото „Мултигруп” толкова държи да сложи шеф на държавната
администрация, а това се оказа много просто и практично: защото министърът на
държавната администрация контролира обществените поръчки”, разкри още бившият
шеф на комисията по досиетата.

Според него това задкулисие продължава и в момента и неговият фундамент е
формиран от около 3500 души. „Когато Сергей Станишев се чеше и се върти по въпроса
трябва или не да връща параграф 12 нека му припомним, че той е син на Димитър
Станишев, съветски гражданин и секретар на ЦК на БКП. И аз питам: има ли сериозно
разузнаване в света, което да не се интересува от такива лица”, каза още Андреев.

Той посочи, че гуверньор на БНБ точно по времето на натрупване на първоначалния
капитал и създаването на частни банки, а след това и на източването им е бил също
агент на комунистическите тайни служби (Тодор Вълчев, б.а.).
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„Това показва, че в началото на прехода другарите от Държавна сигурност
предпочетоха да правят пари вместо политика, защото те знаеха, че рано или късно
парите ще им създадат една тайна власт, която отново ще ги вкара във властта на
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държавата, това което наблюдаваме днес”, е убеден Андреев.

Той припомни, че когато Обединените демократични сили са дошли на власт през 1997
г. са се случили няколко странни неща. Говорители и съветници на премиера Иван
Костов
са се оказали агенти на ДС.
Президентът от СДС Петър Стоянов също е имал съветници от Държавна сигурност.
„Странно е, че президентът от СДС беше официален противник на лустрацията, защото
липсата на истинска лустрация в началото на прехода създаде днешното задкулисие”,
категоричен е Андреев.

„Човешката енергия, която беше впрегната в неуспешния български преход, беше
употребена по един изключително перфиден начин от една група хора, наречена сега
от нас олигархия, която разми границите между реалната политика и декларативната
политика”, добави той.

По думите му политиците са правили повече декларации отколкото да са предприемали
реални действия за прекъсването на бившите връзки на комунистическите служби и
създаващата се след 10 ноември 1989 г. мафия в България.

„В основата на проявленията й, на които днес се „наслаждаваме”, сто крилатата фраза
на началника на КГБ Юрий Андропов, а именно че конфронтацията на системите трябва
да се превърне в конвергенция на елитите. В края на прехода ние станахме свидетели
как елитите на дясното се конвертираха с елитите на лявото, за да се създаде тази
олигархия”, заключи Андреев.

4/4

