БСП призна, че търси начин да закрие комисията по досиетата
Написано от Христо Христов
Сряда, 04 Декември 2013 19:59

На „Позитано” 20 очевидно има голямо желание да се закрие комисията по досиетата,
но все още наследниците на комунистическата партия търсят приемливи за обществото
мотиви и начин да го направят. Това ясно днес, след като председателят на
Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред Атанас Мерджанов
заяви, че „значението на закона, по който работи комисията по досиетата, отдавна е
преминало за българското общество и няма реална полза от него”.

Изявлението му, направено пред БНР, идва два дни, след като в понеделник
организациите на бившите кадровите служители на Първо и Второ главни управления
на Държавна сигурност поискаха в писмо до председателя на Народното събрание
Михаил Миков
комисията по досиетата да бъде закрита.

"Имат реални основания претенциите на тези граждански организации (асоциациите на
разузнавачите и контраразузнавачите от ДС, б. а.), които не одобряват действието на
тази комисия. Вместо да има позитивен характер тя внася разделителни линии в
обществото и си струва този въпрос да бъде сериозно обмислен", коментира още
Мерджанов.

Също днес министър-председателят Пламен Орешарски даде по-предпазливо
изявление относно бъдещето на независимия държавен орган. Той посочи, че
комисията ще бъде закрита, след като тя си свърши работата.
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Орешарски призна пред журналисти в парламента, че не следи внимателно дейността
на комисията по досиетата, но е останал с впечатление, че тя е отворила почти всички
досиета. "Какво повече да отваря? А ако не е, да побърза и да си свърши работата.
След като си свърши работата, не виждам за какво трябва да съществува", коментира
Орешарски.

Новата формула за освобождаване от комисията – създаване на нов институт

Новата формула, по която кръговете в БСП, които са поставени в зависимост от
бившите кадри на Държавна сигурност, вероятно ще се направи опит да се закрие
комисията е на нейно място да се създаде Институт за национална памет.

Този вариант беше намекнат днес от Атанас Мерджанов. Подобен законопроект беше
внесен от депутата от БСП Румен Петков в предишният парламент, но опитът му не
мина.

В момента няма внесен законопроект за създаването на Институт за национална памет,
в който да се предвижда отмяна на закона за досиетата и закриването на комисията
„Костадинов”. Подобен ход обаче беше използван по време на управлението на Симеон
Сакскобургготски през 2002 г., когато с приемането на Закона за защита на
класифицираната информация беше отменен тогавашния закон за досиетата и закрита
комисията „Андреев”.

Според Атанас Мерджанов целта на комисията по досиетата е била да се изчистят
подозренията към хората на публични позиции. По думите му е видно, че през
последните 7 години това не се е случило, макар че са правени многобройни поправки в
самия закон за досиетата и обхватът му непрекъснатото е разширяван. Според него
дори и последната промяна, която e била "помпозно рекламирана" за кредитните
милионери, не е дала необходимия резултат.
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БСП призна: подкрепата на закона за досиетата през 2006 г. е грешка

Мерджанов подчерта, че БСП, макар и да е подкрепила създаването на комисията и
приемането на закона, практически е била в малцинство, защото исканията са били за
много по-краен закон, и "дори съдържаше елементи на лустрация и някои други,
категорично неприемливи за нас и според Конституцията моменти". Мерджанов
припомни, че БСП неведнъж е казвала, че с този закон не се гордее особено и даже
счита за известна грешка неговото гласуване, тъй като законът, през различните фази
на неговото приложение, е бил използван предимно за политически цели и разчистване
на определени партийни сметки.

„През последните 4 години комисията бе използва за кадруване и разчистване на
сметки”, заяви депутатът. Той е един от четиримата депутати от БСП, който през
септември 2013 г. внесоха законопроект
за
връщането на отменения преди една година параграф 12, бранещ кадрите на ДС на
ръководни постове в Националната разузнавателна служба и служба „Военна
информация”, наследници съответно на първо главно управление на ДС и
Разузнавателното управление на Генералния щаб на БНА.

Атанас Мерджанов отново поде изтърканата теза за „националната сигурност”,
прехвърляйки проблемите с преодоляване на комунистическото минало с настоящия
проблем пред управляващите и обществото за бежанската вълна. "Едни такива
действия (разкриването на досиета, б.а.) са критични за лица, работили и работещи за
националната сигурност", заяви той. По думите му трябва да се проведе сериозен и
задълбочен разговор по отношение на действието на закона и дали действително си
струва неговото прилагане по-нататък и дали има съществено значение за българското
общество. Той подчерта обаче, че това не е на дневен ред в парламента, тъй като има
достатъчно сериозни ангажименти, свързани с данъчните закони, приемането на
бюджета, социалните закони.

Днешното изявление на Мерджанов, е поредният тест, на който от БСП подлагат
чувствителността на българското общество към темата за Държавна сигурност. В
средата на октомври 2013 г. изтече информация, че на съвет на министрите лидерът
на БСП Сергей Станишев
при обсъждането на бюджета за 2014 г. е лансирал идеята за закриване на комисията
за спестяване на средства (бюджетът й е 4 млн. лв.). Тази информация обаче не беше
публично потвърдена от Станишев.
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Истинските граждански организации (а не тези на кадровите служители на ДС), както и
експерти, изследователи и историци, участваха в края на октомври 2013 г. в кръгла
маса в парламента за предизвикателствата пред отварянето на досиетата.
На форума ясно и категорично те дадоха своята подкрепа на закона за досиетата и
комисията. Участниците във форума, организиран от фондация „Конрад Аденауер”,
приеха меморандум, в който настояха управляващите да не променят гласуваната от тях
през 2006 г. държавна политика за отваряне на досиетата на репресивния апарат на
БКП. Въпреки поканата, нито един депутат от управляващата нова тройна коалиция от
БСП, ДПС и "Атака" не уважи обществения дебат, която се преведе в самото Народно
събрание.

Миналата седмица в София се проведе международна конференция, на която
чуждестранни представители на сродни на комисията по досиетата организации дадо
ха висока оценка за дейността й
и подчертаха значението за обществото този процес да продължи.
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