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Движението за права и свободи издигна кандидатурата на бившия щатен служител на
Държавна сигурност Илко Желязков за зам.-председател на Националното бюро за
контрол на специалните разузнавателни средства, съобщи Медиапул .

Номинирането му е направено лично от председателя на ДПС Мустафа Карадайъ.
Парламентът предстои да избере нови членове на бюрото, което е натоварено с
контрола върху използването на специалните разузнавателни средства, с които има
редица злоупотреби през последните години.

Принадлежността на Илко Желязков (р. 1958 г.) е установена и разкрита за първи път
от Комисията по досиетата при проверката на Държавна агенция „Държавен
резерв и военновременни запаси”
през 2008 г. в
качеството му на директор на дирекция „Сигурност и отбранително-мобилизационна
подготовка” от месец август 2007 г.

Според документите на Държавна сигурност през октомври 1981 г. той е назначен за
щатен служител на Софийско градско управление на МВР-ДС като разузнавач, а през
1986 г. е издигнат в длъжност инспектор.

По данни на Медиапул след промените Желязков е продължил кариерата си в
Национална служба „Сигурност” (контраразузнаването) и Държавна агенция
„Национална сигурност”.

Медиапул припомня, че назначаването му на ръководен пост в Държавния резерв става
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по време на управлението на тройната коалиция (БСП, ДПС и НДСВ), когато
зам.-министър по бедствията и авариите, в чийто ресор влиза резерва, е настоящият
депутат от ДПС и медиен магнат Делян Пеевски.

При първото управление на ГЕРБ Илко Желязков е сменен от държавния резерв, но е
назначен на завидния пост – председател на Съвета на директорите на ТЕЦ „Марица
изток 2” ЕАД от 4 декември 2009 г.

ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД се води дружество с държавно участие, подчинено на
тогавашното Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, ръководено по
това време от министър Трайчо Трайков.

Кариерата на Илко Желязков на ръководни постове в енергетиката продължава като
неизпълнителен член на Съвета на директорите на „Булгаргаз-Холдинг” ЕАД от април
2012 г. до април 2013 г. и юли 2013 г. до септември 2014 г.

По данни на Медиапул Желязков е бил в Съвета на директорите ТЕЦ „Марица изток 2”
ЕАД до тази година, а два пъти е бил в Съвета на директорите на Българския енергиен
холдинг април 2012 – април 2013 г. и юни 2013 – юли 2013 г.

Изданието коментира, че бившият щатен служител на ДС може да се похвали, че
успешно се подвизава като високопоставен енергиен специалист по време на трите
правителства на Бойко Борисов, кабинета на БСП и ДПС начело с Пламен Орешарски,
както и при последните три служебни правителства на Марин Райков и Георги
Близнашки (назначени от президента Росен Плевнелиев) и служебния кабинет на Огнян
Герджиков (назначен от президента Румен Радев).

По неофициални източници на Медиапул през годините Илко Желязков си спечелва
прозвището „лейтенанта на Пеевски”, заради близостта си с депутата от ДПС. Има
подозрения, че с евентуалния избор на Желязков за зам.-председател на Националното
бюро за контрол на специалните разузнавателни средства Пеевски ще получи
възможност за сериозни позиции в този важен държавен орган.
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В България не действа закон за лустрацията, който да ограничи възможностите на
важни ръководни постове да бъдат назначавали лица, свръзани с репресивните органи
на тоталитарната БКП. По закона за досиетата обществото има правото само да е
информирано кои лица, свързани с тоталитарните комунистически служби, са заемали
или заемат ръководни постове през прехода към демокрация. Неназначаването на
подобни лица на ръководни постове зависи единствено и само от политическата воля на
управляващите.

Името на бившия щатен служител на ДС е разкрито от Комисията по досиетата и при
проверката на юридически лица, на които КТБ, преди да бъде фалирана при
управлението на кабинета Орешарски, е предоставяла привилегировани лихвени
условия в отклонение от обявените от банка условия, които прилага към своите
вложители и кредитополучатели.

Става въпрос за привилегировани лихвени условия, ползвани от „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК
2” ЕАД и „БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ” ЕАД, където Желязков е бил член на
Съвет на директорите.
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