Президентът Радев назначи явочник „МАЙСТОРА” за председател на Стратегическия си съвет
Написано от Христо Христов
Петък, 14 Февруари 2020 07:57

Със свой указ държавният глава Румен Радев назначи Александър Маринов за
председател на Стратегическия съвет към президента, съобщи прессекретариатът на
държавния глава в четвъртък (13 февруари 2020 г.).

В пестеливото съобщение не се отбелязва, че той е сътрудник на тоталитарните
комунистически служби.

Маринов, който е бивш депутат от БСП, е разкрит като съдържател на явочна
квартира
на ДС под
псевдонима „МАЙСТОРА”. Той е вербуван от Софийско градско управление на МВР-ДС
през 1983 г.

Принадлежността му към Държавна сигурност бе установена и разкрита от Комисията
по досиетата още през 2007 г. при проверката на народните представители.

Александър Маринов става депутат от БСП в 36-то и 37-то Народно събрание
(1991-1997). По това време той оглавява най-голямата организация на преименувалата
се комунистическа партия – Софийската организация на БСП.

Маринов една от основните фигури при издигането на банкера Венцислав Йосифов за
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кандидат за кмет на София от БСП през 1995 г. по време на злополучното
еднопартийно правителство на Жан Виденов. Както по-късно се разбра Йосифов също
се оказа агент на Държавна сигурност.

През лятото на 1996 г., когато България се тресе от банкови фалити, хиперинфлация и
зърнена криза, Маринов напуска БСП заради разногласия с партийното ръководство.

Малко по-късно основава нова партия Български социално-либерален съюз. Опитва се
да я развие и участва с партията на местните избори през 1999 г., но без успех.

Насочва се към академична кариера и става преподавател в Софийския университет
„Св. Климент Охридски”. Доцент и впоследствие професор през последните
петнадесетина години е активен в публичното пространство като политолог и
политически анализатор.

Критик е на Сергей Станишев и го смята за слаб лидер. През 2013 г. критикува БСП за
начина на формирането на кабинета Орешарски, определяйки го като „лицемерие,
интересчийство и непочтеност” към обществото в ситуация на политическа криза.

Пред 2017 г. прогнозира, че настоящият лидер на БСП Корнелия Нинова „може да падне
жертва” в процеса на „наслоилите се ракови образования от последните от последните
15-20 години”.

Критикува и управлението на Бойко Борисов. През есента на 2019 г. в разгара на
местните избори коментира, че ГЕРБ и Борисов са в началото на края си.

Интересното е, че новоназначеният председател на Стратегическия съвет на
президента дава отрицателна оценка за служебния кабинет, назначен от Румен Радев,
определяйки го като „много слаб и нескопосан служебен кабинет” (април 2017 г.).
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Стратегическият кабинет на президента Радев бе създаден с негов указ през март 2019
г. като консултативен орган на обществени начала.

Неговата цел е да изготвя документи със стратегическо значение, позиции и анализи.
Първоначално за негов председател президентът назначи своя тогавашен началник
кабинет Иво Христов, който впоследствие стана евродепутат от БСП.

Впоследствие този пост бе поет от следващия началник на президентския кабинет
Калоян Методиев, който сега е освободен от съвета „поради многобройните му
ангажименти във вътрешен и международен план”.

Назначаването на сътрудник на тоталитарните комунистически служби в
президентството от Румен Радев не е прецедент, а вече утвърдена практика.

През март 2017 г. държавният глава назначи за свой съветник по сигурността и
отбрана друг агент на ДС – Илиан Алипиев, а за началник на протокола Иван Димитров
– също разкрит от Комисията по досиетата агент на Държавна сигурност.

С тези назначения Румен Радев прекъсна утвърдената при предшественика му Росен
Плевнелиев практика за извършване на предварителна проверка на президентската
администрация и неназначаването на агенти на тоталитарните комунистически служби
на ръководни постове в нея.

Вижте повече за унищоженото досие на "МАЙСТОРА" – ТУК .
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