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Имаше натиск върху управляващите за връщането на параграф 12 в закона за
досиетата. Това призна вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан
Цветанов
време на пресконференцията във вторник, на която отчете дейността на екипа си в
МВР.

по

Той не уточни повече подробности, но специално благодари на парламента за
принципната позиция и за отстояването на отпадането на параграф 12. Сайтът desebg.
com
припомня, че през декември 2012 г.
парламентарната група на ГЕРБ подкрепи
предложението на депутатите Иван Костов (ДСБ) и Йордан Бакалов (СДС) за отмяната
на параграф 12 от закона за досиетата, с който тройната коалиция през 2006 г. опъна
чадър върху кадрите на комунистическите тайни служби в двете съвременни
разузнавания на България – служба „Военна информация (военното разузнаване) и
Националната разузнавателна служба.

БСП направи опит да блокира отпадането на параграф 12 още в парламента преди
четири месеца, но не успя. От левицата дори поискаха президентът Росен Плевнелиев
да наложи вето, но той не възприе доводите им. След това директорите на двете
служби се опитаха да лобират
пред Парламентарната подкомисията за контрол на специалните служби, откъдето
излязоха сигнали, че ще се приеме спешна промяна на законодателството в ползва
старото статукво. Още на следващия ден
Цветан Цветанов обаче лично парира от трибуната на парламента
възможността за ревизия на решението на ГЕРБ.

„Този текст (параграф 12, б. а.) даваше възможност на военното разузнаване и на
Националната разузнавателна служба да не оповестяват и да не предават определена
информация. Ако се върнете назад и се поинтересувате с какви мотиви и как беше
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приет този параграф от тройната коалиция, ще си дадете отговор как някои са искали
да прикрият определи лица и определени капитали, изнесени извън страната чрез
различни външнотърговски дружества”, каза вчера Цветанов.

Той изрази надежда, че в предстоящите месеци с оповестяването на лицата по
параграф 12 истината ще излезе, „за да се знае, че тази страница от историята сме я
прочели и предали на следващите поколения”.

Очаква се комисията по досиета в близко време да оповести имената за пазените кадри
на комунистическите служби по параграф 12.

По време на отчета си Цветанов подчерта стореното от МВР по предаването на
полицейския архив и архива на ДС съответно в Държавна агенция „Архиви” и в
комисията по досиетата. Предходните министри на вътрешните работи Румен Петков и
Михаил Миков (и двамата от БСП), не спазиха закона за досиетата и в периода
2007-2009 г. не предприеха необходимото за предаването на тези архиви според
изискването на приетия през декември 2006 г. закон за достъп до архивите на ДС.

„Отварянето на досиетата беше една от важните теми на прехода. Моят екип изпълни
ангажимента към закона”, посочи Цветанов. Той припомни, че по време на мандата му
начело на МВР министерството за първи път е спазило закона и е извършило едно от
най-мащабните прехвърляния на архиви след промените насам. МВР предаде на
комисията по досиетата над 1 млн. архивни единици,
свързани с дейността на Държавна сигурност в периода 9 септември 1944 г. – юли 1991
г. Отделно на Държавна агенция „Архиви” МВР предостави целия т. нар. полицейски
архив от периода 1923 г. – 8 септември 1944 г. Тези два огромни по своето съдържание
масиви са общодостъпни за граждани и изследователи от 2011 г.

Цветан Цветанов благодари на Държавна агенция „Архиви” и на комисията по
досиетата за изпълнението на сключеното между трите институции споразумение за
прехвърлянето на архивите през 2009 г., когато той оглави МВР.
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