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АБВ, партията на Георги Първанов, разкрит като секретен сътрудник „ГОЦЕ” на
Държавна сигурност, се активира ден сред като министърът на отбраната Николай
Ненчев
подписа заповед за предаване на Комисията по досиетата на около 33 000 архивни
дела,
създадени по време на комунистическия режим от Разузнавателното управление на
Генералния щаб (РУ-ГЩ) на БНА, които трябваше да бъдат предадени преди още 6
години, но служба „Военна информация”, приемник на РУ-ГЩ, отказваше да го стори,
грубо нарушавайки закона.

Според зам.-председателя на АБВ Румен Петков предаването на въпросните архиви е
„груба грешка, която ще има необратими последици”. Той смята стъпката за рискова,
защото Комисията по досиетата не е била готова да опази чуждите граждани. Аз не
виждам кои нормални чужденци ще се ангажират да работят за нашето разузнаване”,
коментира Петков и посочи, че „това разсекретяване е престъпно”.

В случая обаче изобщо не става въпрос за разсекретяване на досиета на чужди
граждани, с което твърдение противниците на отварянето на архивите на
комунистически служби се опитват да манипулират обществото, а за предаване на
архиви на една тоталитарна структура като РУ-ГЩ, която е работила като филиал на
ГРУ – съветското военно разузнаване и е била обезпечавана идеологически, кадрово и
оперативно от него до краха на режима.

Конкретен пример за манипулацията, която искат да внушат, е фактът, че през 2010 г.
от МВР предадоха на Комисията по досиетата в пъти по-голям обем досиета на чужди
агенти на Държавна сигурност, които Комисията изобщо не е разгласявала и достъпът
до тях не е публичен.
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Румен Петков има защо да говори по темата, тъй като неговата лична злоупотреба и с
досиетата на група журналисти през пролетта на 2006 г. доведе до необратимо
приемане на действащия закон за досиетата и от дълго време се опитва да изкупи
„греха” си.

Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, който е
част от АБВ, за пореден път се обяви против Комисията по досиетата. Според него
Комисията по досиетата трябва да се преобразува в Център за историческа памет, а
държавата да си запази досиетата и документите, които са свързани с Държавната
сигурност. Според него целият процес с отварянето на досиетата е бил порочен.

„Комисията е доказала, че не може да опазва информация, която не трябва да изтече.
Двайсет и шест години след промените не вярвам доколко в досиетата е цялата
информация и доколко е обективна информацията, която има там”, заяви Калфин.
Сайтът desebg.com припомня, че разпоредбите срещу които роптаят Петков и Калфин
са приети през 2006 г. от тройната коалицията, включително и от БСП, от чието име
двамата бяха в управлението на кабинета Станишев.

Говорейки по темата социалният министър Ивайло Калфин не пропусна да
разкритикува и решението на президента Росен Плевнелиев да не назначава за
посланици дипломати с досиета.

„Mога да ви кажа, че когато един дипломат работи и за разузнаването това е
най-нормалната практика в 90 процента от случаите, а в момента единствените жертви
са тези дипломати, които президентът отказва да назначи за посланици, защото са си
вършили работата навремето, и които са изключителни професионалисти, работили за
България – впрочем с много шарени политически възгледи, понеже познавам голяма
част от тях”, заяви той.

На фона на критиката на АБВ министърът на отбраната Николай Ненчев, коментира, че
е „странно в една правова държава да се обвинява в предателство някой, който
изпълнява закона”, имайки предвид обвиненията срещу него.

„Предаването на архива ще отвори нова страница, ще ни направи по-свободни”,
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коментира Ненчев. Той каза, че е убеден, че законът гарантира сигурността на хората,
чиито имена са в тези архиви, и „нито един чужд гражданин няма да бъде изложен на
каквато и да е опасност”.

Председателят на Комисията по досиетата Евтим Костадинов заяви пред БНР, че се
преекспонира „темата за националната сигурност, за предателството от страна на
служба "Военна информация". „Това беше умишлено експонирано, за да не се изпълни в
цялост законът до този момент”, заключи той.
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