За първи път след 1989 г.: Под 10 агенти на ДС влизат в парламента (обновена)
Написано от Христо Христов
Неделя, 11 Април 2021 11:40

За първи път от краха на тоталитарната комунистическа система и началото на
демократичните промени в България сътрудниците на Държавна сигурност и
разузнавателните служби на БНА, които влизат в новото 45-то Народно събрание са,
под 10 души.

Това показва справка на desebg.com в списъка на избраните народни представители в
новия парламент,
обявени с решение на ЦИК в
петък (9 април 2021 г.).

От 7-то Велико Народно събрание (1990-1991) до 44-то обикновено Народно събрание
(2017-2021) включително, тоталитарните комунистически служби вкарваха най-малко 10
сътрудници в законодателния орган.

Общият брой на сътрудниците на ДС и разузнавателните служби на БНА, които бяха к
андидати за депутати за 45-то Народно събрание, бе 87 души
, издигнати от 23 политически партии и коалиции.

В новия 45-ти парламент сътрудниците са общо 5 души, издигнати само от две
парламентарно представени партии – БСП и ДПС, съответно с 3-ма и 2-ма сътрудници
на ДС. Това са:
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- Велизар Пенков Енчев, народен представител в 29 МИР – Хасково, издигнат от
КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ - журналист, депутат от коалицията "Патриотичен фронт" в
43-то Народно събрание, лидер на Движение за радикална промяна „Българска
пролет“. Щатен сътрудник на Първо главно управление на ДС от 1985 г. (
виж досието му - ТУК
);
- Иван Йорданов Димитров - Гранитски, народен представител в 25 МИР – София,
издигнат от КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ - писател и публицист, генерален директор на БНТ
(1995-1996) по време на кабинета Виденов на БСП. Агент "ОГНЯН" на Шесто управление
на ДС от 1983 г.;
- Румен Василев Гечев, народен представител в 15 МИР – Плевен, издигнат от КП
"БСП за БЪЛГАРИЯ" - министър на икономиката в кабинета Виденов на БСП
(1995-1997), довел страната до тежка икономическа и финансова криза,
хиперинфлация, срив на банковата система и хлебна криза. Секретен сътрудник
"ЕКОНОМОВ" на Първо главно управление на ДС от 1987 г. (
виж досието му - ТУК)
;
- Рамадан Байрам Аталай, народен представител в 17 МИР – Пловдив - област,
издигнат от ДПС - член на Централното оперативно бюро, дългогодишен депутат. Агент
"ВЕРГИЛ" на Софийдско градско управление на МВР-ДС от 1982 г. (
виж досието му - ТУК
);
- Рушен Мехмед Риза, народен представител в 11 МИР – Ловеч, издигнат от ДПС един от младите политици в партията на Доган, бивш депутат и съпредседател на
движението допреди няколко години. Агент "ПЕТЪР" на Областно управление на
МВР-ДС Варна от 1986 г., а след това и на Трето управление на ДС - военното
контраразузнаването (
виж досието му - ТУК ).

За първи път от 2009 г., когато влезе в парламента, партия ГЕРБ е без сътрудници
сред своите депутати.

Единствено „Демократична България“ от всички партии и коалиции, които вече влизат в
45-то Народно събрание, обаче нямаше в листите си кандидати за депутати с
досиетата.

Извън борда на 45-то Народно събрание остават емблематични сътрудници на
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комунистическите служби като лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов, Таско
Ерменков от БСП и дългогодишният депутат от ДПС Янко Янков, който този път не бе
избран в 31-МИР Ямбол.

ЦИК разпредели още 22 депутатски места, тъй като толкова кандидати са избрани в два
многомандатни района. Сред тези новоопределени лица, които стават народни
представители в 45-то Народно събрание няма сътрудници на тоталитарните служби.

В предишното 44-то Народно събрание общият брой на агентите бе 12 души, като
представители имаха всички парламентарно представени партии и коалиции – ГЕРБ,
„БСП за България”, „Обединени патриоти” (НФСБ, ВМРО и Атака), ДПС и „Воля”, като
БСП беше с най-много – 7 сътрудници.

В 43-то Народно събрание (2014-2017) също влязоха 12 депутати с досиета, а 42-то
Народно събрание (2013-2014) депутатите с агентурно минало бяха 13 души.

Общият брой на сътрудниците на тоталитарните комунистически служби, които са
преминали през парламента от 1990 г. досега надхвърля 170 души.
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