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Както изненадващо преди Коледа (17 декември 2020 .) бе внесен законопроектът за
избор на нов състав на Комисията по досиетата , също толкова изненадващо
законопроектът бе изтеглен днес (14 януари 2020 г.) от неговите вносители – депутати
от ГЕРБ и ВМРО начело с Красимир Ципов, зам.-председателя на Парламентарната
група на партията на Бойко Борисов и член на Парламентарната комисия по вътрешна
сигурност и обществен ред.

Неочакваният завой в намерението на управляващите преди края на настоящия
парламент да бъде подменен състава на Комисията по досиетата стана ден, след като в
сряда (13 януари 2021 г.) членовете на ГЕРБ и ВМРО в Парламентарната комисия по
вътрешна сигурност и обществен ред приеха законопроекта
.

Часовете по-късно на сайта на парламента срещу законопроекта се появи заявление от
името на вносителите до председателя на Народното събрание Цвета Караянчева, с
което те декларират, че оттеглят внесения законопроект.

Подобни резки обрати са възможни единствено с намеса „отгоре“ и очевидно в случая
точно това се е случило.

Според източници на „Клуб Z“ оттеглянето е направено в резултат на „разпореждане“
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на премиера Бойко Борисов.

Интересното е, че обратът се случи броени часове след интервю на един от членовете
на Комисията по досиетата Екатерина Бончева, която кара втори мандат в
независимата държавна институция, натоварена с разкриване на тоталитарното
наследство и агентите му, избрана през 2012 г. именно с подкрепата на ГЕРБ.

В сутрешния блок на Би Ти Ви тя директно постави под съмнение истинските цели на
внесените поправки в закона за досиетата.

„Съмнително и плашещо за мен е, че това [смяната на състава на Комисията] се прави
преди изборите. Аз виждам една доста сериозна заплаха те да бъдат опорочени“, заяви
Бончева.

Думите ѝ бяха по повод факта, че по закон Комисията по досиетата е длъжна преди
изборите да извърши проверка за принадлежност на кандидатите за народни
представители.

„Не мога да разбера защо е това бързане и това ме навежда на съмнението, че целта е
да не бъдат обявени агентите на бившата Държавна сигурност преди изборите“,
коментира тя.

Тя изрази разочарование, че не се надгражда над извършеното от Комисията до
момента и че не се случва, това, което ГЕРБ са започнали с избора на втори състав на
Комисията през 2012 г., а именно идеята постепенно Комисията да се превърне в
Институт за национална памет.

В ефир тя поиска премиерът Бойко Борисов да отговори на въпроса дали лидерът на
ВМРО Красимир Каракачанов (същият е разкрит от Комисията като агент „ИВАН“ на
Шесто управление на ДС
), оказва натиск върху него, за да има възможност за влияние върху Комисията.
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„Това е малко като политически ковид – не знаеш къде ще те удари и как ще реагираш“,
заключи Екатерина Бончева.

Малко по-късно вносителите на законопроекта го изтеглиха. Според източници на
desebg.com пред премиера Борисов недоволство от намерението за смяна на състава на
Комисията са изразили и десни политици, с които лидерът на ГЕРБ си партнира, което
изглежда също е повлияло на решението законопроектът да бъде набързо оттеглен.

Предният опит на ГЕРБ да избере нов състав на Комисията по досиета през 2017 г.
също претърпя пълно фиаско. Тогава от партията на Бойко Борисов заявиха, че ще
номинират за председател тогавашния депутат от ГЕРБ Антон Тодоров.

Неговата кандидатура обаче предизвика силно обществен протест и кандидатът бе
принуден да се оттегли. Тогава ГЕРБ организираха кръгла маса и декларираха, че
бъдещият състав на Комисията ще бъде избран след широк обществен дебат.

Комисията по досиетата бе създадена от парламента, през април 2007 г. с 5-годишен
мандат по време на управлението на тройната коалиция (БСП, ДПС, НДСВ).

За председател бе избран Евтим Костадинов, депутат от БСП. През 2012 г. по време на
първия кабинет на ГЕРБ парламентът направи избор, с който Комисията получи нов
5-годишен мандат, а за неин председател бе потвърден Евтим Костадинов. Настоящият
състав изпълнява своите задължения по закон до избор на нов състав.

Въпреки непрестанните атаки за своето 13-годишно съществуване Комисията по
досиетата успя да навакса загубеното в първите 15 години на демокрацията време и
успя да разкрие над 14 000 сътрудници на комунистическите служби, заемали или
заемащи ръководни постове след 10 ноември 1989 г.

Комисията по досиетата изгради (2011) и едно от най-модерните архивохранилища в
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Източна Европа, в което днес се съхраняват и предоставят за ползване архивите на ДС
и разузнавателните служби на БНА.

Комисията по досиетата разви широка изследователска дейност и достойно представя
България в Европейската мрежа на държавните институции, натоварени с
разкриването на агентите на комунистическите служби и достъпа до техните архиви.

Отварянето на досиетата на тоталитарните комунистически служби и огласяването на
техните агенти е единственият, макар и със закъснение случил се, успешен
декомунизационен процес в България.
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