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До края на годината Служба „Военна информация“ (СВИ, военното разузнаване) ще
предаде на комисията всички архивни дела от периода 9 септември 1944 – 16 юли 1991
г. Тогава на ще бъдат предоставени и регистрационните дневници и картотеката, тъй
като понастоящем не би било възможно да се отговоря на запитванията и да се
обработват делата.

Това съобщи в понеделник агенция „Фокус”, позовавайки се на съобщение от
пресцентъра на Министерството на отбраната. Уверението, че СВИ, която е наследник
на Разузнавателното управление на Генералния щаб на БНА при комунизма, идва
ден преди днешната кръгла маса в Народното събрание, посветена на
предизвикателствата пред отварянето на досиетата, организирана от фондация
„Конрад Аденауер”.

Според съобщението на Министерството на отбраната (СВИ е подчинена на министъра
на отбраната) военното разузнаване никога не е спирало да предава документите,
предвидени по закона за досиетата на комисията по досиетата. Това съобщиха от
пресцентъра на Министерство на отбраната.

От 2007 до 2013 г. служба „Военна информация“ е отговорила на 7780 писма със
запитвания на комисията по досиетата, във връзка с което е проверила 174 500 лица за
принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската
народна армия. Освен това е предала на Комисията 7600 дела. Доказателство за
сериозния ангажимент на сегашното ръководство на службата към изпълнението на
закона е, че 6300 от делата са предадени след 2010 г.

От СВИ обясняват, че забавянето е нормално, тъй като е следствие на факта, че всяко
едно от делата трябва да бъде прегледано, за да не се допусне нарушение на законите
за защита на личните данни и за защита на класифицираната информация. В
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преобладаваща част от делата има данни за чуждестранни граждани, които по силата
на Закона за досиетата не подлежат на обявяване и следва да бъдат заличени.

По отношение на оперативните работници се изготвят мотивирани предложения
имената им да не бъдат публично оповестявани от Комисията съгласно чл. 32 от Закона
за досиетата. Тези предложения са обусловени от евентуални заплахи за живота на
служителите, уронването авторитета на България в чужбина и възникване на рискове
за националната сигурност.

СВИ посочва, че досега обаче нито едно от предложенията на Службата за
неоповестяване на имената на действащи разузнавачи, не е било прието, което прави
чл. 32 неприложим в реална ситуация.

Сайтът desebg.com припомня, че заради отказът да бъде изпълнен закона за
досиетата след отмяната на параграф 12 от декември 2012 г. през април 2013 г.
се проведе безпрецедентна среща
с директорите на Националната разузнавателна служба (НРС) и СВИ при президента
Росен Плевнелиев с участието на председателя на комисията по досиетата Евтим
Костадинов. На нея беше постигната договорка НРС до предаде щатните си разписания
и архива на комисията до септември тази година, а СВИ да направи това до края на
годината.

Според комисията по досиетата НРС не е предала още щатните списъци, което не
позволява на независимия държавен орган да провери и обяви сътрудниците на
комунистическите тайни служби в разузнаването от промените досега.

Вместо това през септември 2013 г. група депутати от БСП и един от „Атака” внесоха
законопроект в парламента, целящ връщането на параграф 12 в закона за досиетата.
Последваха критики от представители на гражданското общество, ГЕРБ,
извънпарламентарната опозиция и президента Росен Плевнелиев.

До момента комисията по досиетата е обявила само едно решение по параграф 12,
базирано на проверки в различни институции, а не на щатните служители на НРС и
СВИ, тъй като те не са им предоставили щатния състав. С това решение от пролетта на
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тази година бяха обявени имената на 25 сътрудници, сред които се откроиха
директорът на НРС
ген. Драгомир Димитров
и деканът на историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”
проф. Пламен Митев
.
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