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Служба „Военна информация” (СВИ), съвременното военно разузнаване, необяснимо е
забавило предаването на Комисията по досиетата на архиви на съществувалото по
времето на тоталитарния комунистически режим Разузнавателно управление на
Генералния щаб
(РУ-ГЩ) на БНА, на
което е приемник.

Това стана ясно от изявление на председателя на Комисията по досиетата Евтим
Костадинов пред две комисии в парламента – Комисията по вътрешна сигурност и
обществен ред и Комисията за контрол на службите, пред които той е изслушан в сряда
(7 октомври 2015 г.), предаде БГНЕС.

Забавянето на предаването на досиетата се е получило и при новия директор на СВИ
Йордан Бакалов, който беше назначен през месец май 2015 г., а министърът на
отбраната Николай Ненчев му възложи тази задача със заповед, след като военното
разузнаване отказваше да изпълни закона в продължение на няколко години.

Постът на Йордан Бакалов се разклати миналата седмица, след като ГЕРБ подкрепиха
в пленарна зала предложение на БСП за промяна на критериите за директорската
длъжност Служба „Военно разузнаване”, свивайки я до изисквания, на които отговарят
само действащи военни лица със сериозен стаж в армията.

Междувременно от президенството стана ясно, че президентът Росен Плевнелиев се
подготвя да наложи вето върху новия Закон за военното разузнаване, който по този
начин ще бъде върнат в парламента за преразглеждане на текста за критериите, на
които трябва да отговаря директора на СВИ.
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Последва обаче интрига – Бакалов подаде оставка, но тя не беше приета от военния
министър, а премиерът Бойко Борисов публично изрази учудването си от гласуването
на ГЕРБ в парламента и ясно показа, че държи на настоящия директор, който е цивилно
лице.

Пред депутатите от вътрешна комисия и тази за контрол на службите, Евтим
Костадинов заяви, че за първите два месеца на тази година са предадени 861 архивни
единици, а от май месец досега са предадени в комисията общо 10 831 архивни единици.

За 49 от тях Служба „Военна информация” е предоставила мотивирани предложения
пред Комисията за засекретяването им и според Костадинов в по-голямата си част
Комисията ги е уважила.

Според закона не се разкриват и публично оповестяват документи, чието разкриване
или публично оповестяване би увредило интересите на България в международните
отношения или би създало сериозна опасност за живота на дадено лице. За да не бъде
разкрит или публично оповестен такъв документ, съответната служба за сигурност
внася мотивирано предложение в комисията.

Костадинов обаче посочи, че за около 10 782 досиета няма отговор защо не са били
предавани и се забавяло тяхното предаване до момента.

Той обясни още, че в процес на подготовка и на предаване стоят още 22 169 архивни
единици. Той заяви пред депутатите, че „не се кара подред предаването на архива”. „В
общ вид работата е тръгнала, стараем се да наберем темпо с разчет да спазим този
срок (военният министър Ненчев разпореди СВИ да предаде архива на РУ-ГЩ на
Комисията до края на годината, бел. ред.), за който се договорихме, а с министъра на
отбраната да приключим по предаването и приемането на този архив, заключи
Костадинов.

До този момент директорът на СВИ Йордан Бакалов не е взимал публично отношение по
проблема.
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Законът за досиетата, приет след политически консенсус в края на 2006 г., указва
всички архиви на тоталитарните комунистически служби да бъдат предадени в кратък
срок на Комисията по досиетата, която да изглади Централизиран архив за тях.

На практика този процес се забави. Едва през 2010 г. от МВР предадоха най-масивния
архив на ДС – близо 1 млн. архивни единици, а през 2011 г. Комисията откри
Централизирания архив в Банкя, което е най-модерното архивохранилище в страните то
Централна и Източна Европа.

Служба „Военна информация” започна да предава масива си по-активно едва през 2012
г. В края се оказа, че военното разузнаване отказва да предаде 33 000 досиета, за
които твърди, че се отнасят до чужди граждани, макар в закона за досиетата да не е
направено такова разграничение.

При встъпването си в длъжност като министър на отбраната Николай Ненчев публично
заяви, че тези архиви ще бъдат предадени на Комисията. Той обаче срещна съпротива в
лицето на предишния директор на СВИ цивилният Веселин Иванов, назначен през 2012
г. при управлението на ГЕРБ. През месец май 2015 г. министърът на отбраната Николай
Ненчев го освободи, като тогава стана ясно, че ръководството на военното разузнаване
няма воля да извърши реформа в службата, където 39% от ръководните постове в
момента продължават да се заемат от служители, започнали кариерата си в РУ-ГЩ при
комунистическия режим и завърши школи в съветското ГРУ. Беше подписано
споразумение с Комисията по досиетата за предаването на въпросните архиви
.

Интересно е, че разкриването на сътрудниците на Разузнавателното управление на
Генералния щаб на БНА и неговите архиви стана за първи път по време по време на
управлението на Обединените демократични сили, в края на мандата на правителството
на Иван Костов през 2001 г, като тогава тази поправка в съществуващия по това време
закон за досиетата беше внесена именно от Йордан Бакалов, тогава депутат от СДС и
председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред заедно с Методи
Андреев, депутат от СДС, който тогава оглави новата Комисията по досиетата.

След дълги години в парламента като депутат от СДС Йордан Бакалов беше назначен
от президента Росен Плевнелиев за министър на вътрешните работи в служебния
кабинет на Близнашки през 2014 г. Като министър на вътрешните работи Бакалов
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заяви, че МВР не разполага с данни, че по време на кабинета Орешарски на МВР е
следяло протестиращи срещу правителството на БСП и ДПС.

По негово време не се разбра, че при кабинета Орешарски от ДАНС са източвали
информационни системи на МВР чрез разрешения за използването на специални
разузнавателни средства. Сандалът придобил публичност като "ЧЕРВЕЙ" беше разкрит
малко по-късно при следващия министър Веселин Вучков и втория кабинет на Борисов.
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