Пеевски е проект на агент „САВА”
Написано от Христо Христов
Събота, 22 Юни 2013 17:10

„Делян Пеевски е един проект на Ахмед Доган. В него са вложени много сериозни
инвестиции. Говори се, че освен медиен, той е и финансов проект”. Това заяви лидерът
на Народна партия „Свобода и достойнство” Корман Исмаилов в предаването „На
светло” по Нова телевизия.
Както е известно Доган пък е изключително успешен проект на бившата Държавна
сигурност, познат още под агентурните си псевдоними „АНГЕЛОВ”, „СЕРГЕЙ” и „САВА”,
който продължава да контролира създадената през 1990 г. партия Движение за права
и свободи (
виж онлайн досието му тук
) като пожизнен почетен председател на партията (от началото на 2013 г.).

Корман Исмаилов беше депутат на движението в 41-то Народно събрание, а преди това
и лидер на младежкото ДПС, но през април 2011 г. беше изключен от партията на Доган
заради подкрепата си към изключения по-рано Касим Дал, след като последният
разкритикува и поиска оставката на Доган в началото на 2011 г.

В предаването Исмаилов заяви, че първата изненада е била, когато е видял Делян
Пеевски на първия ред в Народното събрание, както и първите му изяви от трибуната
на парламента. „Тогава стана ясно, че има задача да реализира някакви действия. И
лека полека те лъснаха. Става въпрос за реваншизъм и разчистване на сметки”, смята
Исмаилов.

Според него дори в момента ДПС печели финансово, чрез обръчите от фирми, които
акумулират средства.
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„Сигурен съм, че ще има предсрочни избори. Въпрос на време е. Но при формирането
на правителството са целели поне година да изкарат, за да разчистят терена и да
подготвят следващите избори”, смята Исмаилов.
Според него друг интересен въпрос е кой е провел разговорите с Волен Сидеров, за да
осигури кворум в Народното събрание е парламентът да може да гласува за
правителството на Пламен Орешарски.

Сайтът desebg.com припомня, че през януари тази година Ахмед Доган предаде
лидерството на друг агент
на Държавна сигурност от БСП – Лютви Местан, агент „ПАВЕЛ”, вербуван през 1979 г.
от Трето управление на ДС (военното контраразузнаване). Пет години по-рано същото
управление вербува и Доган. За разлика от всички други сътрудници на ДС в ДПС
случаят с досието на Местан е прецедент. Няколко години по-късно той е прехвърлен
(също като Доган) към
Първо главно управление
(ПГУ) на ДС, но през 2007 г. правоприемникът на ПГУ – Националната разузнавателна
служба, твърди пред комисията по досиетата, че в нейния архив няма материали за
агент „ПАВЕЛ”. Известно е, че през 1990 г.
БКП/БСП унищожава и прочиства редица досиетата,
но случаят с това на Местан е първият, в който досието не се води унищожено, а
изчезнало.
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