БСП се обяви против изпълнението на закона за досиетата
Написано от Христо Христов
Петък, 05 Декември 2014 09:58

БСП се противопостави на изпълнението на закона за достъп до архивите и
разкриването на сътрудниците на комунистическите тоталитарни структури в опит да
отбранява архивите и креатурите на съветското военно разузнаване в Служба „Военна
информация”, наследникът на тясно обвързаното с ГРУ Разузнавателно управление на
Генералния щаб на БНА.

В четвъртък (4 декември 2014 г.) представители на „Позитано” 20 атакуваха словесно
министъра на отбраната Николай Ненчев, който миналата седмица публично обяви,
че ще изпълни задълженията си и ще предаде на комисията по досиетата архивите на
бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб (РУ-ГЩ) на БНА, които
ревностно се пазят от наследника на военната разузнавателна структура по време на
комунистическия режим Служба „Военна информация” (СВИ).

Става въпрос за около 33 000 дела, както и за предаването на щатното разписание на
СВИ на Комисията, по което тя трябва да провери и огласи пред обществото колко от
свързаните със съветското военно разузнаване (ГРУ) кадрови служители на РУ-ГЩ са
заемали ръководни постове в СВИ след 10 ноември 1989 г. до днес.

От БСП заявиха, че зад намеренията на министър Ненчев „стои Костов и
Реформаторския блок” и допуснаха, че далечната цел е се „посегне” на СВИ.

„Натискът върху Служба „Военна информация” и намерението на министъра на
отбраната Николай Ненчев за предаване на архива на службата на Комисията по
досиетата е престъпление”, посочи бившият военен министър и сегашен депутат от БСП
Ангел Найденов.
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Според народния представител от БСП Атанас Мерджанов, който в предишния
парламент оглави за кратко Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и
общестевен ред, изявлението на министъра на отбраната Николай Ненчев е
противозаконно.

„Обръщаме внимание на главния прокурор да държи за стриктното изпълнение на
закона за досиетата. Не е случайно, че когато горят тежки конфликти в близост до
нашата граница, има тежки проблеми, какъвто е бежанската вълна, се посяга на една
от най-важните, най-зрелите специални служби. Автор на тези инициативи са ДСБ,
Иван Костов, Реформаторският блок , охотно подкрепяни от действията и мълчанието
на президента и върховен главнокомандващ на Българската армия”, заяви Мерджанов.

Той коментира още, че Комисията по досиетата не е направила нищо смислено „освен
скандали преди и след избори и при определени назначения”.

Националната разузнавателна служба (НРС) е другата специална разузнавателна
структура, наследник на тясно обвързаното с КГБ Първо главно управление на ДС,
която пред последните няколко години отказва да изпълни отменения през декември
2012 г. от ГЕРБ и Синята коалиция параграф 12
от закона за досиетата, който дотогава беше чадърът върху разкриването на
сътрудниците на комунистическите служби на ръководни постове в НРС и СВИ.

Проблемът беше поставен пред президента Росен Плевнелиев през април 2013 г. на
специална среща
между директорите на НРС и СВИ
Драгомир Димитров и Веселин Иванов и председателят на Комисията по досиетата
Евтим Костадинов. След нея държавният глава в присъствието на тримата
ръководители обяви, че е постигнато съгласие до края на 2013 г. разузнавателните
служби да изпълнят закона за досиетата. Това обаче не се случи.

От БСП се обявиха и срещу сливането на военното и цивилното разузнаване, каквото
предложение има от страна на Реформаторския блок. НРС и СВИ са двете от трите
специални служби (другата е Национална служба за охрана), които вече 25 години
работят без устройствени закони и на практика са безконтролни.
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