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Държавна сигурност и Разузнавателното управление на Генералния щаб на БНА отново
ще имат "своя" парламентарна група в новия парламент, след като общо 11 народни
представители
с принадлежност към тоталитарните комунистически тоталитарни служби на БКП
намериха място в 44-то Народно събрание.

Това показва проверка на desebg.com в списъците на депутатите в новия парламент,
които в петък парламентарно представените партии и коалиции ГЕРБ, „БСП за
България”, „Обединени патриоти” (НФСБ, ВМРО и Атака), ДПС и „Воля” подадоха в ЦИК
с окончателните имена на избраниците след пренареждането от преференциите и
уточняване на избраните в два района кандидати.

Всички политически сили в парламента с агенти

И петте парламентарно представи партии и коалиции имат в редици сътрудници на
тоталитарните комунистически служби. Общо 81 бяха кандидатите за депутати в 44-то
Народно събрание с агентурно минало.

Независимо, че от началото на демократичните промени са изминали 27 години във
всички парламенти досега след 1989 г., от 7-то Велико Народно събрание до 44-то
Обикновено Народно събрание включително, общият брой на сътрудниците на
тоталитарните комунистически служби във всеки един парламент е бил достатъчен за
образуване на една парламентарна група (най-малко 10 депутати).
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Коалиция „БСП за България” с най-много сътрудници

Коалиция „БСП за България” води убедително в броя на народните представители с
досиета, като вкарва в 44-то Народно събрание общо 6 депутати. Те може да нараснат
на 7, ако в БСП решат Стефан Данаилов да влезе от 3 МИР Варна, а не от 24 МИР
София. Тогава в парламента ще намери място петият от софийската листа Росен
Малинов (съдържател на явочна квартира на Шесто управление на ДС). Депутатите с
досиета в БСП (преди решението на избраните в два района депутати) са следните:
- Тома Томов – 1 МИР Благоевград – агент „ТОДОРОВ” на Първо главно
управление на ДС от 1970 г.;
- Димитър Стоянов – 2 МИР Бургас – щатен служител на Окръжно управление на
МВР-ДС Бургас от 1977 г.;
- Славчо Велков – 13 МИР Пазарджик – агент „ПЕЕВ” на Трето управление на ДС
(военното контраразузнаване) от 1974 г.;
- Дечко Бояджиев – 18 МИР Разград – съдържател на явочна квартира „ОРБИТА”
на Окръжно управление на МВР-ДС Разград от 1980 г.;
- Таско Ерменков – 21 МИР Сливен – щатен служител на Разузнавателното
управление на Генералния щаб на БНА от 1984 г.;
- Румен Генчев – 23 МИР София – агент „ЕКОНОМОВ” на Първо главно управление
на ДС от 1987 г.

Следват „Обединени патриоти” (НФСБ, ВМРО и Атака) с двама агенти:
- Красимир Каракачанов (ВМРО) – 15 МИР Плевен – агент „ИВАН” на Шесто
управление на ДС от 1989 г.;
- Станислав Станилов (Атака) – 13 МИР Пазарджик – агент „СВЕТЛИН” на Второ
главно управление на ДС от 1986 г.

ГЕРБ, ДПС и партия „Воля” имат по един сътрудник:
- Георги Марков (ГЕРБ) – 24 МИР София – агент „НИКОЛАЙ” на Софийско градско
управление на МВР-ДС от 1972 г., а след това и на Шесто управление на ДС;
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- Рамадан Аталай (ДПС) – 20 МИР Силистра – агент „ВЕРГИЛ” на Софийско
градско управление на МВР-ДС от 1982 г.;
- Слави Нецов (Воля) – 6 МИР Враца – съдържател на явочна квартира „ЛАДА” на
Окръжно управление на МВР-ДС Враца от 1983 г., а след това и на ДС в Бяла.

„Новите лица” сред сътрудниците

В 44-то Народно събрание за първи път като депутати влизат общо 4 сътрудници на
тоталитарните служби – Тома Томов, Димитър Стоянов, Славчо Велков – всичките от
БСП и Слави Нецов (Воля). Останалите 8 сътрудници са имали досега най-малко един
мандат в Народното събрание.

Кой от колко

„БСП за България” бяха издигнали за 44-то Народно събрание 16 сътрудници, ДПС – 9
сътрудници, коалиция „Обединени патриоти” – 8 сътрудници, ГЕРБ – 5 сътрудници,
партия „Воля” на бизнесмена Марешки – 2 сътрудници.

„Доайен” сред сътрудниците на тоталитарните служби в 44-то Народно събрание ще
бъде 74-годишният журналист Тома Томов (БСП), който измества досегашният
най-възрастен депутат с досие Станислав Станилов (1943) от „Атака”/”Обединени
патриоти”.

Най-младият сред агентите е 51-годишният лидер на МВРО Красимир Каракачанов,
който влиза за четвърти път в парламента с различна коалиция.
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Какво прави впечатление

В списъка на сътрудниците в 44-то Народно събрание впечатление прави минималния
брой на сътрудници, които вкарва ДПС на фона на най-много агенти в предишния
парламент. В 44-то Народно събрание не влиза водачът на листата на ДПС в Сливен
Янко Янков – също с досие, където движението за първи път през последните години
не взе мандат за сметка на „Обединени патриоти”.

След 20 години в парламента не влиза и дългогодишният бивш депутат от ДПС и
председател на партията (2013-2015) Лютви Местан – агент „ПАВЕЛ” на Трето
управление на ДС. От 2016 г. той е лидер на партия ДОСТ, неуспяла да прескочи тази
година прага от 4% за влизане в Народното събрание.

За първи път имаше възможност ГЕРБ да бъде без депутати агенти, но лидерът на
партията Бойко Борисов лично постави на избираемо място в една от софийските листи
Георги Евдокиев Марков – агент „НИКОЛАЙ”.

Той беше депутат от СДС в 7-то Велико Народно събрание (1990-1991) и в 36-то
Народно събрание (1991-1994), конституционен съдия и за кратко лидер на РЗС,
откъдето през 2006 г. се кандидатира неуспешно за президент през 2006 г., а от 2013 г.
е член на Изпълнителното бюро на Българския олимпийски комитет.

Марков си „заслужи” благословията на Борисов с непрестанните хвалби по негов адрес
през последните 4 години, като върхът беше сравнението на лидера на ГЕРБ с дядо
Коледа.

Георги Марков обаче не е единственият с досие от 7-то ВНС, който влиза в 44-то
Народно събрание. Компания ще му прави Дечко Бояджиев от БСП, който също е бил
народен представител в 7-то ВНС от преименувалата се тогава от БКП на
социалистическа партия.
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Агентите в предишните два парламента

В 43-то Народно събрание (2014-2017) влязоха 12 депутати с досиета. Тогава ДПС
вкара най-много депутати – 4, следвани от ГЕРБ – 3 депутати, БСП – 2 депутати,
Патриотичен фронт – 2 депутати и „Атака” – 1 депутат. В 42-то Народно събрание
(2013-2014) депутати с агентурно минало бяха 13 души.

Общият брой на депутатите с досиетата от 1990 г. досега вече надхвърля 170 души.
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