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30 юли 1997 г. Парламентът  гласува закона за досиетата на бившата ДС и РУ
на ГЩ . Премиерът  Иван Костов е доволен. Николай Добрев от  БСП обаче
предупреждава: Шантажът  започва от сега.

20 години Досиета за лично ползване
автор(и): Валерия Велева, прочитания: 1930, коментари: 0

Досиетата на бившата ДС отново
изпълзяха като оръжие в
изострената политическата борба
днес. Скандалът с посланиците с
принадлежност към бившите тайни
служби отприщи стария спор вдясно
- защото, докато СДС бе на власт, не
разкри докрай доносниците и
агентите на репресивния апарат на
тоталитаризма. Методи Андреев,
председател на комисията по
досиетата от 2001-ва, обвини
президента (1997-2001) Петър
Стоянов и бившия шеф на
разузнаването Димо Гуяров в
умишлено прикриване на част от
доносниците. В гневен отговор
Стоянов заяви: "С нито едно свое
действие не съм попречил на

процеса на отваряне на досиетата (17.01.2011). В сблъсъка се включи и Костов, естествено с атака
към Борисов: "Държавна сигурност започна да диктува дневния ред на страната и ГЕРБ не са
способни да се противопоставят на това" (17.01.2011).

Разбира се, никой от тях не поема своята отговорност защо ДС продължава да е част от живота ни. И
защо, докато сините имаха всички инструменти на държавното управление, не успяха да се справят с
тайните на миналото, така че да не диктуват те дневния ред на страната и днес. Историята е с 20-
годишна давност.

1990 - Седмото ВНС създава 7- членна комисия с председател Георги Тамбуев, депутат от БСП, за да
огласи сътрудниците на ДС в НС.

1991 - В. "Факс" обявява 33 имена на депутати, агенти на VI у-ние на ДС. Списъкът не е официален и
комисията е закрита. Процесът на отваряне на архивите е блокиран.

1993 - 36-ото НС по предложение на депутата от СДС Любомир Павлов приема решение, според
което "не са държавна тайна методите, средствата и агентурната информация на ДС за периода до
13 октомври 1991 г." Решението не е изпълнено и досега.

1997 - 38-ото НС приема първия Закон за достъп до документите на бившата ДС и РУ на ГЩ.

На власт е СДС. Костов е на върха. Има абсолютно мнозинство, има свой президент, свой шеф на
парламента, свое правителство, съдебна система. И пълен контрол върху цялата документация на
службите. Обещават, че ще отворят 250 000 досиета на хора във властта. Парламентът гласува
закона на 30 юли. На 8 август в МВР е свикано първото заседание на Комисията. Неин председател е
вътрешният министър Богомил Бонев, секретар е началникът на служба "Архиви" на МВР Серафим
Стойков, а членове - всички шефове на служби. По техни справки Бонев изготвя списък с 93 имена на
сътрудници на бившата ДС. На 22 октомври огласява в НС само 23-ма политици и държавни
служители, работили за бившата ДС. 14 от тях са депутати. Тогава, освен на сини и червени, излизат
имената и на Доган, Октай, Юнал Лютфи, Кемал Еюб. В сянка остават 68 лица, чиито агентурни
псевдоними са картотекирани. Опозицията обвинява управляващите в селективност. Николай Добрев
предупреждава: "Комроматите и шантажът започват отсега". Богомил Бонев признава: "Списъкът бе
приготвен половин час преди идването ми в пленарната зала. Снощи извадихме двама. Чувствам се
неудобно, че не мога да изнеса цялата истина".

Днес Бонев ясно формулира причините за неуспеха. "Първо: Костов не пожела да се напише
професионален закон, даде го на най-големия лаик, пишман архиваря Веселин Методиев. Второ:
лично Костов отхвърли предложението ми да се разсекрети и архивът на Военното разузнаване (Б. а.
- И до днес е необяснима тази реакция на Костов - дали заради неясния му "съветски период", който
той нарича "специализация в Русия" по повод дисертацията си, дали заради връзки с ГРУ, РУМНО и
Военния отдел на ЦК на БКП, дали заради връзката с Луканов, истината е забулена). Трето: допусна в
закона да се смесят служители на ДС и агенти на ДС, което обезмисли закона. Четвърто: силно
рестриктивен бе кръгът от проверяваните лица - само министри, зам.-министри, висши магистрати.
Това позволи на много прокурори и съдии да минат на по-ниски длъжности, за да не им се огласят
имената. Освен това 80% от лицата бяха само картотекирани и те отпаднаха по решение на КС".
Бонев има предвид голямото прочистване през 92-ра, когато ген. Семерджиев и и ген. Нанка
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CHF: 1.509 лв. GBP: 2.319 лв. USD: 1.448 лв.
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Добави коментар

Серкеджиева унищожават 144 235 досиета на бившата ДС.

Грешен е бил и подходът - службите сами си организират комисия, сами си правят списъци, а после
трябва да внушават, че са обективни.

Костов обещава да ремонтират закона, като се разшири обхватът му и се прецизират начините, по
които да излязат всички агенти на бившата ДС. С Мозер обещават да създадат и постоянно
действаща инстанция, както е в Германия. Нито инстанция се появява, нито законът е променен.

Комисията "Бонев" е първата, която прочита и досието на Първанов. Не го огласяват заради
"ограниченията на закона", по думите и на Бонев, и на Андреев. Но и Костов, и Стоянов, и всички в
СДС от '97-а са били наясно, че лидерът на левицата има агентурен псевдоним, а почват да говорят
за това чак през 2006-а. Защо го пускат да мине "между капките"? Заради репликата на Костов от
1998-а: "Той е моят кандидат за лидер на БСП", е отговорът на мнозина в СДС. Или защото през
2001-ва Петър Стоянов вече не е кандидатът на Костов за президент, допълват други. Тогава Костов
замълчава, но през юни 2006-а прехвърля отговорността върху КС, чието решение №10 не позволява
да се обявят сътрудниците на ДС, за които няма лично подписани свидетелства. Не само това -
допълва, че още през 1997-а досието "Гоце" е "олекнало". Кога го е разбрал? Когато папката "Гоце"
излезе, стана ясно, че Първанов е бил рецензент на мемоари, за които, по собственото му признание,
е взел "хонорар по-малко от тези, плащани в "Работническо дело". В отговор Костов заяви, че "десен
човек" е пипал досието на Първанов, но не го назова. Знае ли го? Днес Методи Андреев твърди, че
знае кой е, но няма да го посочи, защото не му се "ходи по съдилища". Така истината за лично
ползване на досиетата се затваря пак в тесен кръг неясно защо.

"Костов имаше неограничена власт и ако искаше, можеше да отвори всички досиета. Но реши да
действа йезуитски - да държи в зависимост тези, за които има някакви данни, без да има 100%
доказателства", признава Бонев. Борислав Китов от Народен съюз е още по-категоричен: "Костов
покри досието на Първанов". А Бакърджиев е директен: "Имаше сделка!".

През 1997-а не излиза и досието на Виденов, появило се чак през 2001-ва. Тогава Стоянов и Костов
влизат в остър сблъсък. Стоянов твърдеше, че е бил за отварянето на досиетата, но Костов му
пречел. Още през лятото на 1997-а Стоянов се обяви срещу лустрацията, защото "е закъсняла и
ненужна на България". Тогава шеф на президентската му канцелария бе Илия Лазаров, чийто дядо е
бил участник в Септемврийското въстание, емигрант в СССР, финансов министър в периода 1949-
1962, а баща му дори е посланик в Рим по време на ОДС. Когато Стоянов стана лидер на СДС, посочи
Илия Лазаров за главен секретар на СДС. Днес Лазаров е собственик на огромен голфкомплекс в
Долна баня. А сегашната комисия извади досиетата на още неколцина от екипа на Стоянов,
посланиците Атанас Будев, Владимир Филипов, Валентин Петров.
Оттогава висят няколко въпроса: защо Костов покри част от агентите на ДС, защо не направи тази
лустрация, за която днес говори, защо не изпълни решението на НС от 1993-та и не предаде архива
на ДС в Държавния архив? Защо остави представители на ДС да овладеят част от икономическите
лостове в държавата, за което днес вини Борисов? "Това е лицемерие", казва Бонев и пояснява -
Понеже Борисов каза, че бърка в раната на ДС, и той му приглася, но му прави мечешка услуга".

И комисията "Андреев", създадена през 2001-ва, не успява да вдигне докрай завесата пред ДС. Още
тогава е можело да се избегне скандалът с посланиците, но имената им не са били подавани, гневи
днес се Методи Андреев. Той твърди, че Димо Гяуров, тогава шеф на НРС, е бил върл противник на
осветяването на дипломатите и е убеждавал Костов, че "с този закон СДС тотално ще загуби
изборите". Така ли е? И Костов, и Гяуров мълчат. Царският кабинет закри комисията "Андреев" със
скандал, за да създаде на нейно място ДАКСИ, а Гяуров замина посланик.

Чак през 2006-а 40-ото НС разкрива всички архиви на бившата ДС и РУ на ГЩ. И пак заради
вътрешнопартийни интриги. Този път в БСП. Но поне сега излиза цялата истина. 
Е, онази, само 20 процентна истина, останала след 20-годишното политическо прочистване в
архивите на ДС.
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ЧЕТИ ПЕЧАТНОТО ИЗДАНИЕ В
ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМАТ

ДИРЕКТНО НА МОБИЛНИЯ ТИ ТЕЛЕФОН
ЧРЕЗ АЛО, ДА!
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