Министерството на отбраната се нареди на трето място по брой на сътрудници от ДС
Написано от Христо Христов
Петък, 28 Януари 2011 23:41

Министерството на отбраната (МО) зае третото място сред държавните институции по
присъствие на сътрудници на бившата Държавна сигурност и Разузнавателно
управление към Генералния щаб (РУ-ГЩ). Това стана ясно от оповестената от
комисията по досиетата проверка (решение №180 от 26 януари 2011 г.) за
съпричастност на ръководния състав на МО към структурите на ДС и РУ-ГЩ. Тя
установи, че от 928 проверени лица, заемащи ръководни постове във военното
министерство през последните 21 години,
150
души са свързани с ДС и РУ-ГЩ
. Това прави
16 процента от целия ръководен състав
. По този показател пред МО се нареждат дипломатите с 47 процента и МВР с 22
процента от ръководния състав.
.
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Комисията по досиетата е проверила следните длъжности в МО:
началникът и заместник-началниците на Генералния щаб на Българската армия,
началниците и заместник-началниците на щабовете на отделен род войски; началникът
и заместник-началникът на отбраната, командващият съвместното оперативно
командване, началниците и заместник-началниците на щабовете по подготовката на
сухопътните войски, военновъздушните и военноморските сили и началникът на щаба
по осигуряването и поддръжката; главните секретари, генералните директори,
заместник генералните директори, главните директори, заместник главните директори,
директорите, заместник-директорите, началниците на отдели и началниците на сектори.

Според разпространената от комисията по досиетата информация 33 души заемат
ръководни постове в МО в момента. В тази цифра не следва да се включват лицата,
които са преминали на работа в ДАНС и са обявени при една от предходните проверки
– тази на ДАНС, тъй като очевидно те са действащи, но не в министерството, а като
служители в Държавната агенция „Национална сигурност”.

Веднага след обявяване на решението на комисията по досиетата военният министър
Аню Ангелов обяви на пресконференция, че реално само 11 от обявените ръководни
служители с агентурно минало в ДС и Ру-ГЩ са на работа в МО. В по-голямата си част
те са назначени в последните месеци на кабинета Станишев през лятото на 2009 г.
Министърът обяви, че предстои да се реши какви действия да бъдат предприети срещу
тях.

Ето какви постове според данните от комисията по досиетата заемат действащите
ръководни служители в МО, осветени като сътрудници на ДС или РУ-ГЩ:
Зам.-началник на Генералния щаб – 1;
Зам.-командващ ВМС – 1;
Главен инспектор на МО – 1;
Директор на дирекция „Комуникационни и информационни системи” – 1;
Директор на дирекция – 2;
Зам.-директор на дирекция – 3;
Зам.-главен директор – 1;
Зам.-директор – 1;
Началник на сектор в МО – 14;
Началник на отдел – 9.
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Ще отзовават военните аташета

Министър Ангелов обаче беше категоричен, че ще бъдат отзовани военните аташета,
представляващи България в чужбина, които са свързани с ДС. Той подчерта, че това ще
бъде в унисон с решението на правителството на посланиците. Военните аташета са
служители на военното разузнаване, а резултатите от проверката в службата още не са
обявени от комисията по досиетата.

Министърът заяви, че от тук нататък всеки кандидат за ръководен пост в
Министерството на отбраната ще подписва декларация, че е съгласен да го проверят за
принадлежност към бившата ДС и РУ-ГЩ.

От обявеното решение за отзоваване на военните аташета агенти стана ясно, че такава
съдба ще има военно аташе в Киев, Украйна Володя Цветков, брат на депутата от
БСП Румен Петков
. Името на Цветков фигурира в проверката на
комисията по досиетата за служителите в МО. Според огласената информация Цветков
(1957), е бил
съдържател на явочна квартира
Меркурий на Трето управление на ДС (военното контраразузнаване, ВКР) от 1984 г.
Володя Цветков е бил зам.-началник на главния щаб на Военно-въздушните сили
(2002-2006), началник на щаба на ВВС от юли 2006 г. и главен инспектор на МО от юли
2009 г.

По всяка вероятност подготвеният за военно аташе в САЩ бригаден генерал
Валентин Цанков
няма да бъде изпратен зад океана, тъй като и
неговото име е в списъка. Там той фигурира като щатен служител на РУ-ГЩ от 1982 г.
Изкарал е 10-месечен курс в СССР. Цанков е бил военно аташе в Лондон, и ръководител
на дирекция в МО (2002-2004).

Сред имената в списъка на сътрудниците на ДС и РУ-ГЩ в МО се отличават това на ген
. Христо Тихинов (1956), директор на дирекция „Комуникационни и
информационни системи”
, считана за една от най-възловите във военното министерство. Той е бил вербуван за
агент под псевдонима Тошко от Трето управление на ДС (военното контраразузнаване)
през 1979 г.
Ръководителят на Института по отбраната полк. Стоян Балабанов (1957) е разкрит
като агент Пеев, вербуван от Трето управление на ДС през 1984 г.
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Агент на Трето управление на ДС е бил и бившият зам.-началник на Генералния щаб
от 2006 г. вицеадмирал Емил Люцканов
(1951) – агент Петков на Трето управление на ДС от 1977 г. Преди този пост Люцканов е
назначен за ръководител на представителството на Министерството на отбраната в
щаба на НАТО в Брюксел.

В списъка фигурират имената на последния началник на Генералния щаб при Живков г
ен. Атанас Семерджиев
, на бившия министър на отбраната в кабинета Виденов
Димитър Павлов
и на вътрешния министър в служебния кабинет на Ренета Инджова
ген. Чавдар Червенков
. Семерджиев е бил съдържател на явка Славейчето на Трето управление на ДС от
1953 г. Адмирал Павлов е бил агент и резидент с псевдоним Стойков на същото
управление от 1963 г., а Червенков е бил щатен служител на РУ-ГЩ от 1971 г. и
слушател във Висшата академия на Генералния щаб на Въоръжените сили на СССР.
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