Каракачанов назначава ударно агенти в Министерството на отбраната
Написано от Христо Христов
Четвъртък, 18 Май 2017 07:37

Новият министър на отбраната Красимир Каракачанов започва с назначенията на
агенти в Министерството на отбраната, стана ясно от последните кадрови промени във
ведомството, което „Обединени патриоти” получиха в коалиционното управление в
кабинета Борисов 3.

За началник на канцеларията си той е назначил полковникът от резерва Илия
Налбантов. Около половин година той беше началник на политическия кабинет на
предходния министър на отбраната Николай Ненчев, който го уволни през юни 2015 г.
без тогава да се съобщи причините за това решение.

Налбантов (1957) беше и началник на политическия кабинет и на министъра на
отбраната Велизар Шаламанов в служебния кабинет Близнашки (август-ноември 2014
г.).

Двамата са близки, тъй като Налбантов е програмен директор в неправителствената
организация Асоциация „Джордж Маршал – България”.

Според изнесената от Комисията информация той е вербуван от Трето управление на
ДС (военното контраразузнаване, ВКР) през 1979 г. като агент под псевдонима
„ИЛИЕВ”. Свален е от оперативен отчет през 1987 г. Личното му и работно дела са
унищожени с протокол през 1990 г. при чистката на досиетата от БКП/ДС.

По време агентурната си дейност той е член на БКП, младши офицер във Висшето
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Народно военното училище „Васил Левски”, Велико Търново ( виж профила му в
Регистъра на сътрудниците – ТУК
).

Министър Каракачанов, който самият е агент на Шесто управление на ДС , назначи
за директор на пресцентъра на Министерството на отбраната Александър Урумов,
съобщи сайтът offnews.

Александър Урумов (1969) е вербуван от Трето управление на ДС (военното
контраразузнаване) през 1988 г. под псевдонима „АБЕЛ” (на имено на един от
най-известните съветски нелегали Рудол Абел, б.а.). Досието му е унищожено през 1990
г. при тайното прочистване на архива на ДС от БКП и Държавна сигурност.

Урумов вече е работил в Министерството на отбраната като началник на направление
"Информация и връзки с обществеността" в периода 1997-2001 г. по време на кабинета
Костов (СДС).

През 2006 г. е назначен за началник на отдел в БНБ. Оттам той е известен със защитата
си като пиар на банката на управителя на БНБ Иван Искров по скандала с фалита на
КТБ.

Александър Урумов е член на Централната избирателна комисия за произвеждане на
избори за членове на Европейския парламент у нас през 2009 г., както и член на ЦИК за
за произвеждане на избори за народни представители 2009 г.

2/2

