София изгони двама руски дипломати, разкрити като шпиони, арест и за български о. р. генерал, из
Написано от Христо Христов
Сряда, 02 Март 2022 17:43

В сряда, 2 март 2022 г. София даде срок от 48 часа да напуснат страната на двама
дипломати в посолството на Руската федерация у нас, уличени в шпионаж от
Държавната агенция „Национална сигурност“.

Новината разпространи главният прокурор Иван Гешев, който поздрави българските
контраразузнавачи и специализираната прокуратура за разкрития шпионаж, а по-късно
внесе в Министерството на външните работи документите за уличените руски шпиони,
извършвали шпионска дейност под дипломатическо прикритие, но които държавното
обвинение не може да разследва, тъй като се ползват с дипломатическа защита.

От своя страна МВнР привика руския посланик в България Елеонора Митрофанова,
която обаче не се яви, защото се оказа, че е отишла инкогнито да поднася венец на
паметника Шипка на връх Св. Никола по случай 3-ти март, ден по-рано.

Очевидно е желаела да избегне евентуални освирквания от страна на български
граждани на самия празник заради войната на режима на Путин в Украйна.

На друг представител на руското посолство от МВнР са предали дипломатическа нота, с
която е даден двудневен срок на руските шпиони – „дипломати“ да напуснат България.
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Генерал от резерва в шпионската схема

По същия случай стана ясно, че в шпионската схема е замесен и български генерал от
резерва, който е предавал държавни тайни на руснаците.

Различни медии посочиха, че става въпрос за о. р. ген. генерал Валентин Цанков.

Според прокуратурата той, е предавал секретна информация на съветник от
посолството на Руската федерация в София. Преди да бъде пенсиониран той е
участвал в мисии извън България, работил в Министерство на отбраната, разполагал с
достъп до класифицирана информация, касаеща ЕС и НАТО.

Това е вторият случай на разкрита шпионска мрежа от началото на мандата на руския
посланик Елеонора Митрофанова.

Само три дни след като връчи акредитивните си писма на президента Румен Радев през
март 2021 г. новият посланик на Руската федерация Елеонора Митрофанова в
България бе арестувана цяла група настоящи и бивши военни, уличени в шпионаж в
ползва на Русия.

Тогава за „персон нон грата“ бяха обявени други двама руски дипломати, заради
извършваната от тях шпионска дейност.

Митрофанова: Стига сте правили шоу!

Тогава Митрофанова заяви в интервю за „24 часа“, че на фона на засилената
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антируската истерия по света България се тласкала в авангарда на тази деструктивна
тенденция.

„От октомври 2019 г., примерно веднъж на три месеца, българските власти
неоснователно „с помпозност“ експулсират руски дипломати под измислени предлози“,
коментира тя.

„Бих искала категорично и еднозначно да заявя, че Русия не води каквато и да било
незаконна дейност срещу България. Стига сте правили шоу по тази тема“, заключи
Митрофанова

По думите ѝ тези „тъмни петна“ върху летописа на руско-българските отношения са
били предшествани от сериозен напредък в двустранните контакти на високо и
най-високо ниво през 2018-2019 г.

Митрофанова, която е първата жена руски посланик у нас, наследи на дипломатическия
пост злополучния Анатолий Макаров, в края на чийто мандат българските власти
изгониха цяла серия руски кадрови разузнавачи, разкрити, че се опитват по доста
непредпазлив начин да събират секретна информация под прикритието си на
дипломати от Руската федерация.
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