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Сред санкционираните преди ден от САЩ български олигарси и други бивши държавни
служители съществува връзка с Държавна сигурност, която медиите не оповестиха.

Едно от най-изненадващите лица в списъка – това на Илко Желязков, действащ
зам.-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни
средства, е бивш щатен служител на Държавна сигурност.

Още през 2018 г. desebg.com писа, че ДПС пробутва на този пост бивш офицер от
1/4

САЩ санкционираха офицер от Държавна сигурност – „лейтенанта на Пеевски“
Написано от Христо Христов
Четвъртък, 03 Юни 2021 13:00

репресивния апарат на БКП
, но тогава
парламентът безпроблемно го избра на висшия пост, на който продължава да е и днес.

Принадлежността на Илко Желязков към ДС

Принадлежността на Илко Желязков беше разкрита за първи път от Комисията по
досиетата
през
2008 г. при проверката на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни
запаси” през 2008 г. в качеството му на директор на дирекция „Сигурност и
отбранително-мобилизационна подготовка” от месец август 2007 г. (военният резерв бе
дълги години хранилка на ДПС още по времето на кабинета Сакскобургготски, а след
това и при кабинетът Станишев, б.а.).

Оповестените от Комисията данни сочат, че Желязков е назначен за щатен служител
на Софийско градско управление на МВР-ДС като разузнавач през октомври 1981 г., а
през 1986 г. е издигнат в длъжност инспектор.

В официалната визитка на Илко Желязков на сайта на Националното бюро за контрол
на специалните разузнавателни средства е посочено, че от 1981 г. до 2007 г. той е
работил в Национална служба „Сигурност“.

Това обаче е чиста проба манипулация, защото в периода 1981-1990 г. в системата на
МВР съществува Държавна сигурност, а Национална служба „сигурност“
(контраразузнаването, б.а.) е формирана едва през 1992 г.

Очевидно Желязков се срамува и му е неудобно да посочи, че е бивш офицер от
Държавна сигурност.
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Кариерата на „лейтенанта на Пеевски“

В редица медийни публикации в предходните години Илко Желязков е определят като
„лейтенантът на Пеевски“

Назначаването му на ръководен пост в Държавния резерв става по време на
управлението на тройната коалиция (БСП, ДПС и НДСВ), когато зам.-министър по
бедствията и авариите, в чийто ресор влиза резерва, е доскорошният депутат от ДПС и
медиен магнат Делян Пеевски.

При първото управление на ГЕРБ Илко Желязков е сменен от държавния резерв, но е
назначен на завидния пост – председател на Съвета на директорите на ТЕЦ „Марица
изток 2” ЕАД от 4 декември 2009 г.

ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД се води дружество с държавно участие, подчинено на
тогавашното Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, ръководено по
това време от министър Трайчо Трайков.

Кариерата на Илко Желязков на ръководни постове в енергетиката продължава като
неизпълнителен член на Съвета на директорите на „Булгаргаз-Холдинг” ЕАД от април
2012 г. до април 2013 г. и юли 2013 г. до септември 2014 г.

Желязков е бил в Съвета на директорите ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД до 2018 г., а два
пъти е бил в Съвета на директорите на Българския енергиен холдинг април 2012 –
април 2013 г. и юни 2013 – юли 2013 г. От 2012 г. до 2014 г. е член на Съвета на
Българския енергиен холдинг.

Бившият щатен служител на ДС е запазил позициите си на високопоставен енергиен
специалист по време на трите правителства на Бойко Борисов, кабинета на БСП и ДПС
начело с Пламен Орешарски, както и при последните три служебни правителства на
Марин Райков и Георги Близнашки (назначени от президента Росен Плевнелиев) и
служебния кабинет на Огнян Герджиков (назначен от президента Румен Радев).
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Името на бившия щатен служител на ДС е разкрито от Комисията по досиетата и при
проверката на юридически лица, на които КТБ, преди да бъде фалирана при
управлението на кабинета Орешарски, е предоставяла привилегировани лихвени
условия в отклонение от обявените от банка условия, които прилага към своите
вложители и кредитополучатели.

Става въпрос за привилегировани лихвени условия, ползвани от „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК
2” ЕАД и „БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ” ЕАД, където Желязков е бил член на
Съвет на директорите.

Разкритата връзка с Пеевски

От днес Илко Желязков е излязъл в отпуск (той не може да бъде освободен от поста
зам.-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни
средства, тъй като в момента няма парламент, въпреки че лидерът на „Да България“
Христо Иванов му поиска оставката след оповестяване на списъка).

Пряка свързаност на Желязков като човек на Делян Пеевски бе разкрита от САЩ. В
съобщението, с което те обявиха наложените санкции по закона „Магнитски“ се
посочва:

„Пеевски използвал Желязков за осъществяването на схема за подкупи, засягаща
български документи за пребиваване за чуждестранни граждани, както и за
подкупването на държавни служители чрез различни средства в замяна на информация
и лоялност от тяхна страна“.
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