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Единната народна партия (ЕНП) с лидер Мария Капон оттегли доверието си от
кандидатите си, които след проверка на комисията по досиетата се оказаха с агентурно
минало. В декларация от 18 октомври, няколко часа след обявяване на решението на
комисията за принадлежност към ДС сред кандидат-кметовете, партията излезе с
декларация за недопускане на агенти на комунистическите тайни служби на местните
избори.

От дългия списък с 273 имена , свързани с ДС, сред регистрираните от изборните
комисии кандидати за кметове в страната ЕНП има трима свои представители:

Кольо Колев (1959) – кандидат за кмет на с. Срем, община Тополовград. Той е бил аге
нт
„Аспарух” на Държавна сигурност, Управление „Гранични войски”, разузнавателен
отдел от 1983 г. Неговата принадлежност към ДС е продължила и след 10 ноември
1989 г.

Сашо Илиев (1954) – кандидат за кмет на с. Подвръх, община Джебел. Интересното е,
че Илиев е вербуван като агент под псевдонима „Божков” на 10 ноември 1989 г. от
Районното управление на МВР-ДС в гр. Момчилград. Снет е от оперативния отчет през
1990 г.

Мустафа Кайряк (1956) – кандидат за кмет на с. Партизани, община Дългопол. Той е
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работил за Окръжно управление на МВР-ДС Варна от 1984 г. по линия на Второ главно
управление на ДС (контраразузнаването) под псевдонимите „Джесарет” и
„Добруджански”.
.

„Единна народна партия се извинява на българските граждани за допуснатите
предложения и оттегля политическото си доверие от тримата кандидати с ясното
становище, че компромиси няма да се правят за никого”, се посочва в декларацията.

От всички политически партии с агенти в листите на местните избори ЕНП се оказа
единствената, която реагира по този начин.
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