Христо Христов: В момента няма държава, институциите мълчат за присъствието на руското военно
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След ексклузивно интервю за bTV с Роман Доброхотов , главен редактор на "The
Insider" и автор на разследването за руския таен агент Сергей Скрипал, журналистът,
създател на сайта
desebg.c
om
, Христо Христов коментира в предаването „120 минути” случая "Гебрев" и потърси
отговор на въпроса в какво би се изразявал един по-твърд отговор от София след
разкритията, че
руски военен разузнавач е пребивавал на българска територия
, предаде в своя информация сайтът
Faktor.bg
.

„След срещата в Министерския съвет в понеделник между премиера, главния прокурор
и британския посланик разбрахме нещо много важно. Нека да оставим настрана случая
„Скрипал” и „Гебрев”. Има друга сюжетна линия: главният прокурор призна публично,
че военен разузнавач на чужда държава, в случая на Русия, е бил три пъти в България.
Знаете ли какво означава това? Означава, че има пробив в нашата национална
сигурност - кратко, точно и ясно”, заяви Христов.

Разследващият журналист посочи и какво се случва в такъв случай: „Нека да си
представим хипотетично друг сюжет – примерно, ако Москва разбере, че преди 2
години български военни разузнавачи, под прикритие, са били на руска територия.
Знаете ли какво ще последва? Българският посланик на килимчето, протестна нота,
гонене на дипломати, а такъв скандал още би означавал за България падане на
правителството”.

Христов припомни, че за първи път от 1989 г., за изминалите 30 години, имаме пряко
доказателство, потвърдено не от кой да е, а от главния прокурор на Република
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България, че чужд разузнавач е извършвал неоторизирани действия в България.

„Какво виждаме вече седми ден? Мълчание. Няма МВнР, няма ДАНС, няма Министерски
съвет, няма главен прокурор, няма президент, няма Народно събрание. Това означава,
че държавата България я няма. Че в момента всичко е дезертирало от задълженията
по Конституцията. Вярно е, че сега в политиците се занимават с този Изборен кодекс,
но този скандал няма да отмине. Защото в момента и приятелските и неприятелските
служби наблюдават какво става в България. Няма политическа реакция – това е
недопустимо”, допълни още Христов.

Той се надява, че ще се намерят по-смели журналисти, които още в първата публична
изява на премиера Бойко Борисов да му зададат два въпроса: смята ли за редно, че е
допустимо в България чужди разузнавачи да си веят байрака? И ако не смята, какви
мерки ще се предприемат?

„Няма реакция и на опозицията – и на парламентарната, и а извънпарламентарната.
Това е повече от скандално. Единствено Атлантическият съвет излезе с една
декларация, която публикуваха два-три сайта”, заяви основателят на desebg.com. (в
декларация от 14 февруари, публикувана на сайта на обединение "Демократична
България", наред със скандала с превода на петродолари от Венецуела в българска
банка, се искат оставките на ръководството на ДАНС и на главния прокурор, като се
подчертава и проблема с "безпрепятственото посещение на кремълските шпиони на
територията на страната").

По думите му никой не задава въпроса защо Русия действа с ГРУ? „А отговорът е,
защото от анексирането на Крим през 2014 г. Русия е в необявено военно положение.
Военните разузнавачи действат в една необявена война. С това мълчание губим
всякакво доверие и никой няма да споделя информация с когото и да било. И политици,
и западни специални служби чакат да видят каква ще е българската реакция”,
коментира още Христов.

В заключение той направи посочи, че мълчанието не решава въпроса, защото за
противниците означава, че утре те могат отново свободно да действат на българската
територия. „Те [от ГРУ] утре могат да предизвикат саботажи у нас– военните
разузнавачи за това са обучавани. Тогава какво ще правим”, заключи журналистът.
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