Агент на ДС съветва Бойко Борисов, готви се за депутат
Написано от Христо Христов
Сряда, 16 Ноември 2016 13:06

Георги Евдокиев Марков, народен представител от СДС в 7-то Велико Народно
събрание (1990-1991) и 36-то Народно събрание (1991-1994), бивш конституционен
съдия, известен още и като агент на Шесто управление на ДС за борба с
идеологическата диверсия, се самопредстави като съветник на подалия оставка
премиер и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов и вероятно бъдещ депутат от партията му.

Това стана ясно от негово изявление днес по Би Ти Ви. В студиото Марков не смести
информацията, е се е чул с Борисов и му дал съвета „избори до дупка”. Марков е един
от „анализаторите”, които след загубата на ГЕРБ на президентските избори побързаха
да посочат грешките на Борисов и партията му (нещо като след дъжд качулка) без
преди това да са си позволявали обективна критика.

Ден преди телевизионното си участие Марков в. „24 часа” публикува интервю с него, в
което „анализира” грешките на Борисов. И вестникът и телевизията спестяват
информацията за агентурното минало на Георги Евдокиев Марков.

Според него основната грешка на ГЕРБ е, че са подценили силно мажоритарния
характер на президентските избори, залагайки на чисто партийна кандидатура. Докато
БСП правилно са си изиграли картите с един кандидат, необвързан с партията и
властта.

В позицията на агент „НИКОЛАЙ” не се сочи като грешка липсата на реални реформи,
пазенето на статуквото, високото ниво на корупция в България, нито пък издигане на
обща кандидатура в център-дясно.

Определяйки Борисов като Дядо Коледа Марков каза, че „Бойко Борисов ми се обади
много мило да ми благодари за подкрепата, която давам”.
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На въпрос на водещия дали има желание да влезе отново в политиката като депутат на
ГЕРБ Марков заяви:

„Вчера (вторник) г-н Борисов ми направи подобна оферта, но е въпрос на моя нагласа.
Има много време до тогава. Дали като депутат или не аз ще помагам на ГЕРБ. Защо пък
не и депутат! Като гледам тези депутати сега ми се вдига много самочувствието.”

От 2013 г. Георги Евдокиев Марков се присламчи към ГЕРБ, засипвайки премиера с
хвалебствия. Оттогава на само бившият агент на Шесто управление на ДС е със
запазено място на всички големи форуми на партията на Борисов, включително и на
стартовете на предизборните кампании на партията, на които надъхва с пламенни речи
партийния актив.

„Аз му обещах, че с цялото си сърце и душа ще помага на ГЕРБ”, заключи Марков,
сравнявайки резултатите от изборните битки (10 към 1) на ГЕРБ срещу БСП с футболни
величия като Меси и Роналдо, които също са губили.

След като през 2003 г. му изтече мандата като конституционен съдия Георги Марков се
опита да влезе отново в политиката чрез актуалната тогава партия „Ред, законност и
справедливост” (РЗС) на която стана председател.

На президентските избори се яви като кандидат за президент, но спечели едва 75 000
гласа или 2,7%, след което подаде оставка от РЗС.

Агентурното минало на днешният демократ и анализатор

Георги Марков е вербуван за агент през декември 1972 г. От Софийско градско
управление (СГУ) на ДС, отдел 02 (контраразузнаване).
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По това време той е 22-годишен, излязъл от казармата и от няколко месеца работи в
Института за чуждестранни студенти като инспектор в отдела за културно-масова
дейност. Член е на ДКМС и е студент, задочно обучение по право в Софийския
университет.

Според докладите в личното му дело ДС се насочва към него с цел „долавяне на
сигнали за подготовка и опити за бягство през граница" на лица от младежките среди.
Посочено е, че Марков се явява „подходящ и пригоден" за лице, което да бъде
вербувано от техните среди.

От досието му става ясно, че той е подавал такива данни срещу младежи, които са
искали да избягат на Запада.

В последвалата вербовъчна среща Марков приема с „желание" направеното му
предложение за сътрудничество с органите на ДС. В него е посочено, че се предлага
Марков да бъде включен в сътрудническия апарат на СГУ и се регистрира по линия
„Подготовка бягство зад граница”. От 1975 г. той е прехвърлен като агент към Шесто
управление на ДС за борба с идеологическата диверсия.

След разгласяване на информацията за неговата принадлежност към ДС през 2006 г. в
типичен стил Марков заявява: „Да си гледат работата” и отрича да е бил агент.

Той е един от тримата конституционни съдии с агентурно минало, които през 1997 г.
блокираха първия закон за досиетата, като гласуваха против разкриването на
сътрудниците в политиката с унищожени или прочистени досиета, за които БКП/БСП и
Държавна сигурност обаче са оставили в картотеките доказателства (регистрационни
картони) за агентурната принадлежност, за да може да ги държат в зависимост по
време на прехода, както и стана.

Марков е един от противниците на Комисията по досиетата, която официално разкри
неговата принадлежност през 2007 г. при проверката на съставите на Конституционния
съд от 1991 г. насетне.
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Вижте повече за досието на Георги Евдокиев Марков на Регистъра на
сътрудниците на ДС – ТУК
.
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