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Щатни служители и агенти от Първо главно управление на ДС и Шесто управление на
ДС за борба с идеологическата диверсия изплуваха на ръководни постове в
приватизационния фонд „АКБ-Форес Социален” АД на олигарха Николай Банев и бивш
комсомолски деятел преди 1989 г., който от няколко месеца е в следствения арест.

Това стана ясно, след като днес Комисията по досиета обяви проверката за
принадлежност към тоталитарните комунистически служби на лица, заемали ръководни
постове в приватизационния фонд. Той е създаден през 1996 г. по време на масовата
приватизация и събира боновите книжа на 124 000 българи.

Проверката е обхванала общо 15 лица. От тях с принадлежност към Държавна
сигурност са трима души ( решение №2-1564 от 19 февруари 2019 г. ). Това са:
- Руслан Станчев Пенчев, член на управителен орган /Съвет на директорите/ от
15.11.1996 г. до 19.06.1997 г.;
- Тодор Костов Бояджиев, член на управителен орган /Управителен съвет/ от
07.11.1997 г. до 15.01.1998 г.;
- Чавдар Атанасов Добрев, член на управителен орган /Управителен съвет/ от
19.06.1997 г. до 07.11.1997 г.

Руслан Станчев Пенчев (1952) е ректор на Международното висше бизнес училище в
Ботевград. Той е вербуван от
Шесто управление на ДС през
1981 г. като
агент
под псевдонима „МАРИН”.

Тодор Бояджиев (1939) е щатен служител на Държавна сигурност от 1966 г.
първоначално е назначен в тогавашното Четвърто (техническо) управление на ДС, а
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впоследствие е служител на
Първо
главно управление на ДС
(разузнаването). Завъшва школа в КГБ. Работи като резидент на ПГУ в САЩ, период за
който негови бивши колеги го обвиняват за разкриването и ареста на разузнавача Пеню
Костадинов от ФБР. В края на комунизма се издига до зам.-началник на ПГУ.

В бурната 1990 г. е назначен за главен секретар на МВР до 1992 г. Бояджиев
придружава и превежда на съветския агент Ким Филби при посещенията му в
България, където от КГБ го изпращат на почивки. Наскоро се оказа, че Тодор
Бояджиев се оказа, че разбира и от отрови, след като коментира по българските медии,
че случаите „Скрипал” и „Гебрев” били съшити с бели конци.

Чавдар Добрев (1933) е вербуван от Първо главно управление на ДС през 1974 г. като
секретен сътрудник
под псевдонима „ДИМИТЪР”.

Той е професор, литературен критик, театровед, публицист и общественик, народен
представител от БСП в 37-то Народно събрание (1995-1997). Виж повече за досието
му – ТУК
.

Така олигархът Банев се оказва ограден с неслучайни хора от БКП/ДС.

През октомври 2018 г. при проверката на фирмите с държавно участие към
Министерството на икономиката Комисията по досиетата разкри принадлежността към
ДС на майката на Банев – Мария Банева.

Тя се оказа вербувана през 1985 г. от Окръжно управление на МВР-ДС Хасково като с
ъдържател на явочна квартира
под псевдонима „РОЗА”. Използвана е и от Второ главно управление на ДС, от
Софийско градско управление на МВР-ДС, както и от Четвърто икономическо
управление на ДС.
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Тя бе разкрита в качеството ѝ на член на Съвета на директорите на мебелно
предприятие "БРЕЗА" ЕАД, гр. Кърджали от 06.02.1998 г. до 19.05.1999 г. и
изпълнителен директор на "БРЕЗА" ЕАД, гр. Кърджали от 19.05.1999 г. до 30.03.2001 г.
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