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Протеже на А.А. върти Свиленградската митница – от Косьо Самоковеца, през “Меката
мебел” и "Марло".
От обикновен митничар го направили шеф на групата за проверка на камионите, като
основната му задача била да пропуска без проверка камионите на Косьо Самоковеца.
Един много известен вносител на стока от Дубай носел стоката само в митница
Свиленград – внасяне на обувки за 40 стотинки и якета на 2 лв, където за нея се
“грижела” митничарка с прякора „Меката мебел”. По случая “Куйович” дясната ръка на
шефа на митницата бил митничар с прякор Марло.
В редакцията на afera.bg се получи сигнал, свързан със ситуацията в Свиленградската
митница. След смяната на шефа на митниците Асен Асенов и назначението на новия
директор Христо Кулишев, в Свиленград нищо не се е променило, твърди нашия
източник, чието име запазваме в тайна.
Преди седмица лично премиерът Сергей Станишев нареди на ДАНС спешно да издирят
кой се представя от негово име и събира пари за червената партия.
Крайно време е родното ФБР да разбута и блатото на Свиленградската митница, която
от години се превърна в синоним на корупция.
Ето какво пише в сигнала до afera.bg:
“Прибирахме се със съдружника ми от чужбина преди време и когато слязохме на
Аерогарата се учудихме защо митничарите са толкова развълнувани и съдружникът ми
предположи, че има някаква промяна. Впоследствие това се оказа истина – шефът им
А.А. /Асен Асенов – бел.ред./ подал оставка от умора.
След три-четири дни се прибирахме от Турция и спряхме в митничарския град –
Свиленград. Вечерта моят съдружник, който има много познати там и аз седнахме с
бизнесмени, полицаи и митничари, и разговорите се завъртяха около промените в
митниците.
Всички започнаха да подхвърлят репликите кога и протежето на А.А. /разбирай
ексшефът на Митниците Асен Асенов, който подаде оставка - б.ред./ – шефът на
Свиленградската митница ще се „умори”. Така започнаха да разказват най-различни
истории.
Преди години от обикновен митничар го направили шеф на групата за проверка на
камионите ,
като основната му задача била да пропуска без проверка камионите на Косьо
Самоковеца и да проверява тези, които не искали да си прекарват стоката през
камионите на Самоковеца – като за това получавал и съответния „стимул”.
С назначавеното на неговия покровител А.А. за шеф на Митниците, с което той много
парадирал, заради това, че нямало кой да го мръдне докато неговия човек е на власт и,
че само на него се отчита, той бил назначен за шеф на Свиленградската митница и
„организирал” дейноста на митницата .
Както със смях казваха хората: митницата стана ловна дружинка на шефа. Всички
негови приятели от ловните излети, бивши автомонтьори, футболисти и други са били
назначени на възлови места на митницата на “Капитан Андреево” за да пускат важните
камиони със стока.
Близки семейни приятели били разпределени по семейному да се грижат за „бизнеса”.
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Един на митницата на “Капитана”, както я наричаха местните да пускат стоката, а
другите на Свиленград да я посрещат, където стоките се оценявали, обмитявали и се
пишели наказания за контрабанди. Тази схема била разпределена от шефа на
митницата между няколко семейни двойки, както и негови роднини, назначени за
шефове на смени, кум и кумец, също както при А.А -единия шеф на митницата, другият
шеф на отдел, проверяващ камионите.
Един много известен вносител на стока от Дубай Лазар ли, Лизгин ли, носел стоката
само в митница Свиленград – внасяне на обувки за 40 стотинки и якета на 2 лв, където
за нея се “грижела” митничарка, както я споменаха, с прякора „Меката мебел”.
За гръмналия скандал с фалшивите алкохолни бандероли, заради който имаше
задържани и уволнени хора от МВР, хората твърдяха, че далаверата се е въртяла с
негово покровителство, защото само негови хора „проверявали” камионите, с които били
прекарвани бандеролите от Турция.
За случая Куйович коментираха, че дясната ръка на шефа на митницата бил митничар с
прякор Марло. Той напуснал работното си място и отишъл да пропусне колата, в която
бил наркотика и същият Марло имал много разговори с арестувания бивш митничар
Янков, но бил прикрит от шефа си, защото му бил много приближен и му вършел много
„работа”.
Хората коментираха и, че шефът на Свиленградската митница бил единственият шеф
на митница в България, който имал международна известност, тъй като за него писали
и вестниците в чужбина. Преди година или две, когато сръбските служби арестували
най-големия сръбски наркобос Фарук Кадрич сръбските вестници писали , че
транспорта на наркотика и контрабандата се извършвала с камионите на началника на
свиленградската митница.
В Свиленград е обществена тайна, случаите с близки фирми, през които се извършвал
вноса на стоки, заради което преди време е бил уволнен митничар, с които имали общ
хотел на морето.
За братовчед на шефа, чиято съпруга работела във фирмата на вносител, известен с
прякора „Сиренето”, фирма, която особено „просперирала” след като се заговорило, че
шефът на митницата имал участие в нея.
За жената на певеца Милко Калайджиев, заловена да пуска контрабанда за хиляди
евро и прикрита от него. За шеф на смяна уличен от търговци в рекет, скрит от
началника, докато отмине бурята и пак върнат като шеф на смяна.
Хората се питаха с насмешка кога ще се и шефа на Свиленрадска митница, както
неговия покровител А.А., с чието приятелство вече не парадирал, откакто имало
промени в Митниците, и ще си подаде и той оставката.
Някои дори коментираха, че пращал свои доверени хора при ГЕРБ, да го закрилят при
една бъдеща тяхна победа, а той да им се отблагодари, и дори
пускал слухове в града, че всичко му било уредено и при новото ръководство на
митницата, и при ГЕРБ, при евентуалното им бъдещо управление”.
В края на 2006 година наистина Хасковската прокуратура се самосезира и започва
проверка по повод публикациите в сръбския вестник "Политика", че с камионите на един
от началниците на митница Свиленград се превозват контрабандни стоки и наркотици
от Турция през България за Сърбия.
Тогава публикация в сръбския вестник политика свързва името на контрабандиста
Фарук Кадрич с началник на митница Свиленград. Според изданието, ровейки в т.нар.
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митническа мафия, сръбската полиция установява, че арестуваният Фарук Кадрич, по
прякор Фаре, като лидер на организирана престъпна група от Нови Пазар, е
организирал мрежа за контрабанда на наркотици, текстил и техника. В мрежата са
участвали над 50 души и действали и в България - от корумпирани полицаи и митничари,
до съдии и други представители на държавните органи.
Контрабандната верига е тръгвала от Турция и през Сърбия, Черна гора, Босна и
Херцеговина е стигала до западни европейски държави.
Кадрич, който е известен на полицията като един от най-големите наркотрафиканти, се
е включил в играта преди десетина години, когато се сдружава с известния турски
гражданин Сабахудин Чокджан, известен като Сабахко. Турската полиция залавя
голямо количество тяхна дрога и разбива техния разработен път за контрабанда, след
което двамата завинаги напускат Истанбул, съответно България.
След арестуването на брата Енес Кадрич в края на миналата година в Истанбул, когато
са заловени 150 кг хероин, Фарук Кадрич променя начина на наркотрафик. Той започва
да прекарва текстила и техниката, в които укрива наркотиците, с камиони през Косово.
Камионите са били с българска, македонска и босненска регистрация.
“Българските камиони са собственост на един от началниците на митницата в
Свиленград, а другите принаджежат на неговия вуйчо Наил Качапор, който живее в
Скопие”, пишат сърбите.
Камионите на Кадрич са били товарени в турския квартал Йени капия, като на
определен паркинг седмично са пристигали 3-5 такива камиона. Шофьорите са били
често сменяни. Главен човек и организатор на товареното на паркинга е бил известният
българин Емил. Довереният шофьор на Кадрич, с чийто камион най-често е бил
превозван хероин, е бил човек с босненско гражданство по прякор Ходжа.
За стоката, товарена в Турция, са били подготвяни документи на българска фирма.
Тогава началникът на митница Свиленград Стефан Марашев заявява, че няма нищо
общо със случая. Той е категоричен, че не притежава камиони и транспортни фирми,
както и заместниците му. Според Марашев в публикацията не се посочват имена, факти,
данни и изобщо не става ясно точно от кой граничен пункт е минавала контрабандната
стока. "Няма какво да опровергавам. Нямам от какво да се притеснявам", казва още
Стефан Марашев.
По-късно при уволнението си от Свиленградската митница Лъчезар Терзиев заявява, че
“митничари участват и в контрабанда на хероин”. Уволнява го ексшефът на Митниците
Асен Асенов. “Уволнението ми е резултат от материалите, засягащи контрабандни
канали с участието на митнически служители, които изпратих до различни институции в
страната”, твърди пък митничарят. “През последните месеци се постарах да вдигна шум
около
канал за източване на ДДС през фирма "Билд", за която в Свиленград се знае, че
принадлежи на жената на митничаря Георги Георгиев и на началника на местната
митница Стефан Марашев.
Според разработка на НСБОП фирмата действително се е занимавала с източване на
ДДС. Ще бъдат разкрити още два канала, но за това се изисква време. Щетите за
държавата вероятно ще надхвърлят над 100 млн. лв. само от тях. Твърденията ми за
участие на митничари в наркоканали се доказаха, след като на митницата в Свиленград
бе задържан колега с 30 кг хероин. По-късно в Турция бе задържан наш камион отново
с 30 кг хероин. Шофьорът на този камион работи за митнически служител, според
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твърдения в града.
Хората, които обслужваха каналите на Косьо Самоковеца, на Мето Илиянски и други
персони с екзотични имена, бяха сложени на възлови обслужващи места на
най-различни нива на митниците”, изнася в пресата сензационни данни Терзиев.При
подаването на оставката на екшефа на митниците Асен Асенов се появиха версии, че тя
е подадена под натиск от страна на Европейския съюз. Бившият антимафиот ген. Ваньо
Танов пък каза, че един бандит сменя друг бандит.
Новият шеф Христо Кулишев оглавява митниците от 24 дни.
В блатото на Свиленградската митница още никой не е хвърлил кадрови камък.
Afera.bg
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