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БСП успя да вкара още един агент на бившата Държавна сигурност в 47-то Народно
събрание.

Това стана, след като избраните за министри народни представители от различни
партии и коалиции, напуснаха парламента, а на тяхно място като депутати влязоха
следващите от съответните листи.

Лидерът на БСП Корнелия Нинова, която стана вицепремиер и министър на
икономиката и индустрията, освободи мястото на втория след нея в листата на
соцпартията в 25 МИР – София.

Това е Емил Георгиев, лидер на политически клуб „Екогласност“ – политическа
организация, която е един от коалиционните партньори на БСП.

Той е разкрит от Комисията по досиетата като агент „СТАНИСЛАВ” на Окръжно
управление на МВР-ДС във Видин от 1978 г. През 1985 г. Георгиев е свален от
оперативен отчет, а през месец май 1990 г., малко преди първите свободни избори,
досието му е унищожено.

Агентурната принадлежност на 70-годишния Георгиев е разкрита за първи път от

1/2

БСП вкара още един агент на ДС в парламента
Написано от Христо Христов
Сряда, 15 Декември 2021 20:09

Комисията по досиетата преди местните избори през 2007 г., на които той се
кандидатира като общински съветник в Хасково от името на политическата формация,
която оглавява.

Той е обявяван и като бивш директор на Дирекцията за метрологичен надзор.

Емил Георгиев вече е бил един път в парламента, но за кратко. През юни 2014 г. той
влезе в края на 42-то Народно събрание на мястото на тогавашния лидер на БСП
Сергей Станишев, който след провала на евроизборите и кабинета Орешарски
дезертира като стана евродепутат въпреки обещанието преди изборите, че няма да
отиде в Брюксел.

Пред 2006 г. като лидер на политически клуб „Екогласност” Георгиев подписва
споразумение с тогавашния лидер на БСП Сергей Станишев за обща подкрепа на
кандидатурата на Георги Първанов за втори президентски мандат.

Емил Георгиев е коалиционен партньор на БСП и след като Корнелия Нинова оглави
соцпартията през 2016 г.

Преди изборите за 47-мо Народно събрание Георгиев публично разгласи
информацията, че в търсене на политическа формация, с която да се явят на вота,
Кирил Петков и Асен Василев са се срещали с него с предложение да поемат контрола
върху ПК „Екогласност“, но той е отказал. Тогава Нинова ги обвини, че се опитвали да ѝ
крадат хората.

С Емил Георгиев в 47-то Народно събрание сътрудниците на тоталитарните
комунистически служби стават петима. БСП е с трима, а ДПС и „Има такъв народ“ с по
един сътрудник.
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