Най-накрая военното разузнаване ще предаде 33 000 досиета от времето на комунистическия режи
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Министърът на отбраната Николай Ненчев днес подписа заповед за предаването на
около 33 000 досиета на Разузнавателното управление на Генералния щаб (РУ-ГЩ,
военното разузнаване) на Българската народна армия на Комисията по досиетата.
Архивите на РУ-ГЩ са съставени по времето на комунистическия режим до 10 ноември
1989 г., когато военното разузнаване е в пълна идеологическа, кадрова, оперативна и
техническа зависимост от съветското военно разузнаване (ГРУ) и двете тоталитарни
разузнавателни структури обслужват съответно режима на БКП и КПСС.

Към момента въпросните досиета се съхраняват в наследника на РУ-ГЩ – Служба
„Военна информация”, подчинена на министъра на отбраната, която през последните
няколко години отказва да изпълни закона за досиетата и за предаването на тези
архиви под контрола на Комисията по досиетата.

„България трябва до край да прочете страницата с репресивните структури на
комунизма. Ние трябва да продължим напред, свободни от тайни и зависимости, 26
години след промените“, заяви министър Николай Ненчев на съвместна
пресконференция с председателя на Комисията по досиетата Евтим Костадинов.
Двамата подписаха споразумение, с което се регламентира процеса на предаване на
архивите от Служба „Военна информация“ в Централизирания архив на Комисията,
изграден в Банкя, съгласно закона. Предаването трябва да стане до края на годината.

По думите на министър Ненчев, в това решение е интересът на българското общество,
което трябва да знае всичко за периода на тоталитаризма, за да не го допуска повече.
„Това е и интересът на България, която трябва да се нареди до останалите страни като
Полша, Германия и Чехия, които отдавна предадоха този тип архиви“, подчерта
министърът на отбраната Николай Ненчев.

„Искам с предаването на тези досиета шумът около служба „Военна информация“ да
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приключи. Службата има важни задачи и както ръководството й, така и служителите й
трябва да продължат спокойно и професионално да работят по темите, които са им
поставени“, допълни още министърът на отбраната.

Председателят на Комисията по досиетата Евтим Костадинов увери, че сигурността на
чужди граждани няма да бъде засегната при предаването на архивите и гаранция за
това е досегашната дейност на Комисията, която не е допуснала нарушаване на
изисквания на закона.

Сагата с предаването на досиетата на тоталитарното военно разузнаване започна в
края на 2012 г. Тогава Служба „Военна информация” (СВИ) прехвърли една част от
архива на РУ-ГЩ на Комисията по досиетата, но по предадените архивни описи
последната установи, че се губят около 33 000 досиета. Според СВИ това били досиета
на чужди граждани, които не следвало да бъдат предавани на Комисията. Подобно
разграничение не фигурира в закона за досиетата и е само претекст за отказа за
предаването им от страна на СВИ.

Общественото мнение бе засипано от инсинуации, твърдящи, че с предаването на тези
досиета ще бъде застрашен живота на български разузнавачи и ще има опасност за
националната сигурност на страната. Подобни твърдения са пълни нелепици и част от
активните мероприятия на противниците на отварянето на досиетата на тоталитарните
комунистически служби. Доказателство за това е МВР, което при министър Цветан
Цветанов предаде на Комисията през 2010 г. всички досиета на ДС (много повече от
тези във военното разузнаване), включително и на чуждите граждани, но оттогава
Комисията не е допуснала злоупотреба с подобен род архивна информация.

Последва среща при президента Росен Плевнелиев през април 2013 г., между
директора на СВИ Веселин Иванов и Евтим Костадинов, на която беше договорено
прехвърлянето на всички архиви на РУ-ГЩ от съвременното военно разузнаване да
стане до края на 2013 г. Това обаче не се случи, а междувременно на власт дойде БСП с
кабинета Орешарски,
която се обяви против съществуването на Комисията по досиетата,
макар да участва в гласуването, както на първия й (2007), така и на втория й мандат
през 2012 г.

След предсрочните парламентарни избори и съставянето на втория кабинет на Борисов
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министър на отбраната в него Николай Ненчев публично обяви през ноември 2014
г., че законът за досиетата ще бъде спазен и архивите ще бъдат предадени.
Директорът на СВИ Веселин Иванов обаче не предприе никакви действия в тази насока
ив
началото на
месец март 2015 г. министър Ненчев го освободи.
В мотивите тогава беше посочено, че двата не са постинали съгласие по кадровата
политика и обновяването на състава на Служба „Военна информация” , в която към
момента 39 процента от ръководните кадри са служители на комунистическото
Разузнавателно управление на Генералния щаб на БНА, въпреки че от краха на режима
да минали 26 години. Миналата седмица за директор на СВИ беше назначен бившия
депутат от СДС Йордан Бакалов, която не присъства на днешната пресконференция.

След подписването на днешното споразумение председателят на комисията по
досиетата Евтим Костадинов благодари на министър Ненчев за решимостта му да бъде
спазен закона.

„По-добре късно отколкото никога, хубаво е, че стигнахме до това споразумение, за да
се изпълни законът, макар че това трябваше да стане още преди години, но
предходните ръководители на Министерството на отбраната не съдействаха това да се
случи”, заяви пред desebg.com Евтим Костадинов.

Той заяви, че при техническото предаване на архивите Комисията по досиета ще бъде
много внимателна за това какво й се предава и да не стане така, по думите на
Костадинов, че „ни се предават кориците на някакви папки, а в тях да няма нищо”.
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