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Сайтът Държавна сигурност.com публикува втория по важност документ, който
осветлява
мотивите и действията на БКП и ДС за
тайното прочистване на досиетата през януари 1990 г.

Той е продължение на строго секретната от особена важност докладна записка на
зам.-министър ген. Стоян Савов
, утвърдена от
министъра на вътрешните работи ген. Атанас Семерджиев на 25 януари 1990 г. с която
е поставено началото на прикриването на агентурния апарат на ДС.

Документът е строго секретно предложение относно „Изменение на реда за обработка
на делата от оперативния отчет и архив, утвърден в докладна записка рег. №ІV-68/29
януари 1990 г."

Предложението отново е изготвено от зам.-министъра на вътрешните работи ген. Стоян
Савов и носи дата 5 февруари 1990 г. Утвърдено е още същия ден, тоест само седмица
след началото на операцията по прочистването на досиетата.

По същество с предложението се прави ревизия на първоначалния план за
унищожаване на агентурните дела и оперативни разработки в Държавна сигурност.
Както се разбира от документа промяната е наложена поради една причина –
трескавото бързане на БКП и ДС по заличаването на контрола върху изгражданата в
продължение на 45 години агентурна мрежа.

Целта е досиета да бъдат прочистени още преди първите свободни избори, като по
този начин се гарантира невъзможността тайната власт върху агентурния апарат да не
попадне в ръцете на опозицията при евентуален неин успех и влизане в ръководството
на МВР на лица, различни от БКП/БСП. .
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Строго секретното предложение е важно документално свидетелство за правилното
разбиране на тактиката и механизма, по който част от агентурният апарат е прикрит
чрез унищожаване на документи от досиетата или на целите дела. Това е
конспирацията, благодарение на която се създадени т. нар. картотекирани сътрудници
и агенти без декларации за сътрудничество или със заличени доноси. Познаването в
подробности на тази конспирация, насочена още в зародиш против демокрацията,
оборва всякакви опити за внушението, което кликата на ДС отново се опитва да
прокара в Конституционния съд,
че
прочистените досиета не "съдържат достатъчно доказателства" за обявяването на
една голяма група агенти, прикрити от комунистическия режим в началото на прехода.

ОЧАКВАЙТЕ ОТ ПОНЕДЕЛНИК ПОРЕДИЦАТА: КАК БКП И ДС ПРОЧИСТИХА
ДОСИЕТАТА ТАЙНО ОТ ОБЩЕСТВОТО
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