Бивш кадър на ДС и директор на НРС получи 10 години затвор за злоупотреби за милиони
Написано от Христо Христов
Петък, 07 Август 2015 12:51

Бившият дългогодишен кадрови служител на Първо главно управление (ПГУ) на
Държавна сигурност, а след промените директор на Националната разузнавателна
служба (НРС) ген.
Кирчо Киров
беше признат за виновен и осъден на 10 години затвор за присвояване на валута в евро
и долари, равностойна на 4.7 млн. лева от бюджета на разузнавателната служба.
Военните съдии постановиха и конфискация на половината имущество на подсъдимия,
като съдебното решение беше произнесено днес.

Присъдата на Софийския военен съд е на първа инстанция и може да се обжалва пред
Софийския военно-апелативен съд. Поради секретността на документацията процесът
срещу Киров се гледа при затворени врата, защото цялата информация по делото е
секретна.

Според прокуратурата Кирчо Киров е оправдал кражбата на парите, съставяйки над
1000 официални финансови документа, с цел да бъдат използвани за доказване на
несъществуващи служебни разходи.

Пред медиите Киров твърди, че делото срещу него е политическа поръчка. Неговата
версия е, че парите са изхарчени за вербуване на информатори. „Парите могат да
бъдат проследени, но не винаги могат да бъдат по начина, който е приет в публичните
структури”, обясни Киров в едно от интервютата, дадени от него преди произнасянето
на съда.

Милиони, прикрити от кухи оперативни дела
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Според него за делото срещу него вина носи и законът, в който не са регламентирани
оперативно-вербовъчните разходи и тяхното отчитане. „Аз, за разлика от моите
предшественици, се включих лично в оперативната дейност”, посочи ген. Киров, като
подчерта, че лично е намирал информатори, до които само той има достъп.

Какъв брой информатори е вербувал той, колко ефективни са били те, какъв вид
информация, важна за националната сигурност на България и дали изобщо
привличането на сътрудници срещу финансови възнаграждения от НРС е
регламентирано по някакъв начин не е изобщо ясно. От февруари 1990 г. НРС е
правоприемник на Първо главно управление на ДС и оттогава работи без устройствен
закон и на практика безконтролно, въпреки че формално се води под „шапката” на
президента.

Според прокуратурата Кирчо Киров е присвоявал парите в периода от 2007 до 2011 г.
от над 900 000 лв. годишно. Парите се харчели след създаването на „кухи оперативни
дела”, по които се пренасочвали огромни суми. Прокуратурата не е открила
доказателства, че срещу изхарчените пари някой нещо е вършил.

В рамките на делото прокуратурата е проверила дали други директори на НРС са
използвали практиките за харчене на пари на ген. Киров, но се оказало, че именно той е
въвел въпросните схеми.

Ген. Кирчо Киров ръководи разузнаването от февруари 2003 г. до януари 2012 г. и е
известен с близките си отношения с бившия президент Георги Първанов, при чийто
мандат и с чийто указ той беше назначен за разузнавач №1. Двамата бяха основна
пречка за отварянето на архивите на бившето ПГУ, които останаха на съхранение в
Националната разузнавателна служба.

Ген. Киров ръководи НРС по време на двата мандата на президента Георги Първанов,
разкрит през 2007 г. като секретен сътрудник „ГОЦЕ” на ПГУ от 1989 г. ( виж досието
на Георги Първанов – ТУК
).
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Позицията на Кирчо Киров

„Не ми е леко, но нито съм изненадан, нито шокиран. За мен това дело е политическо от
самия му зародиш”, заяви ген. Киров пред в . „24 часа”.

„Естествено е, че ще обжалвам, това е нормално, има още 2 инстанции. Аз се отнасям с
уважение и респект към съдебната система и хората, които работят в нея. Вярвам, че в
крайна сметка справедливостта ще възтържествува”, коментира ген. Киров.

Пред изданието той уточнява, че се гордее с 40-годишната си кариера на разузнавач.

Осъден за втори път

Кирчо Киров (1950) е кадрови служител на Първо главно управление (ПГУ) на ДС от
1974 г. Бивш член на БКП с две в школи на КГБ. Работил под дипломатическо прикритие
в Тирана и Белград. През 1996 г. ръководи отдел „Териториално разузнаване” в НРС.

Като директор на НРС от 2003 г. ген. Кирчо Киров продължи да пази ревностно
документите на ПГУ в нарушение на Закона за защита на класифицираната
информация. Според закона, приет през 2002 г. държавните органи, сред които и НРС,
трябваше да разсекретят архивното наследство на ДС и да го предадат в Държавния
архив. До 2007 г., когато заработи Комисията по досиетата обаче НРС не разсекрети
нито един документ.

През 2007 г. година ген. Кирчо Киров беше осъден от Върховния касационен съд за
мълчалив отказ да предостави най-важните документи от архив на ПГУ за убийството
на писателя Георги Марков. Делото срещу него беше заведено от разследващия
журналист Христо Христов
и в резултат на съдебния процес бяха разсекретени над 100 тома, след които бяха
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открити много доказателства за съвместната операция срещу Марков на ПГУ и КГБ.

Журналистът публикува тези разкрития в документалната си книга „Двойният живот
на агент „Пикадили”,
а предадените след съдебното решение архиви от НРС в комисията по досиетата
станаха първите отворени архиви на комунистическото разузнаване от промените през
1989 г.

За безобразията в НРС по времето на Първанов

През 2006 г., малко преди да бъде приет закона за досиетата, в НРС беше намерен
прострелян в главата началника на архива на службата Божидар Дойчев. НРС и
директорът й Киров мълчаха 40 часа за инцидента, за когото първи съобщи базираният
в Лондон сайт „Кафене.net”. Въпреки изводите на прокуратурата, че Дойчев се е
самоубил, съмненията около случая остават и до днес.

В разкрити от Wikileaks през 2011 г. секретни доклади на американското посолство в
София от 2007 г. ген. Кирчо Киров е определен като „подлизурко”, а управлението му
като „отчайващо”.

След изтичане на втория президентски мандат на Георги Първанов през януари 2012 г.
ген. Киров беше сменен от президента Росен Плевнелиев. Тогава името му се лансира
за евентуално дипломатическо назначение, но министърът на външните работи по това
време Николай Младенов отхвърли такава възможност. След това Киров беше назначен
за съветник по сигурността на тогавашния премиер Бойко Борисов, но на този пост
остана само три месеца. Той беше освободен от този пост, след като новото
ръководство на НРС установи разхищенията в разузнавателна служба и докладва за
тях, а прокуратурата образува следствие.

Други дела срещу шефове на разузнаването
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Ген. Кирчо Киров е вторият ръководител на българското разузнаване, който отива на
съд. През 1992 г. последният началник на ПГУ (1986-1990) ген. Владимир Тодоров
беше осъден на 10 месеца
затвор за унищожаване на разработките срещу писателя Георги Марков, убит от ПГУ с
помощта на КГБ през 1978 г. в Лондон.

През 2000 г. прокуратурата разследва и още един директор на НРС, бивш кадрови
служител на ПГУ – ген. Бриго Аспарухов за незаконното унищожаване на досието
„РУМЯНЦЕВ”
на банкера, негов личен приятел и близък до
царя Атанас Тилев, но въпреки че делото беше внесено в съда впоследствие
прокуратурата го прекрати по скандален начин в нарушение на НПК, когато то вече е в
съдебна фаза, а Аспарухов стана депутат от БСП.
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