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Сайтът desebg.com представя документалния филм „Досиетата „Скитник”,
разкриващ тайните механизми и високопоставените фигури в Държавна сигурност,
участвали в унищожаването на разработките за убийството на писателя, малко след
промените в България, за да се прикрие престъплението на комунистическия режим.

ВИЗИТКА:
Заглавие на филма: „Досиетата „Скитник”, документален.
Продукция на: БНТ.
Място на заснемане: България и Великобритания.
Година на излъчване: 2001 г.
Продължителност: 54 мин.
Сценарист: Христо Христов
Оператор: Иван Варимезов
Режисьор: Йордан Йорданов
Музика: Сергей Джоканов.

(Сайтът desebg.com предлага филма разделен в две части за по-лесното му гледане).

ИСТОРИЯ НА ФИЛМА

„Досиетата „Скитник” се фокусира върху ключов момент от случая с убийството на
писателя Георги Марков – унищожаване на разработките срещу него в Първо главно
управление на ДС и в Шесто управление на ДС.
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Това става през януари 1990 г., малко след принудителното оттегляне на Тодор Живков
от властта през ноември 1989 г. В досието от 10 тома на ПГУ срещу „Скитник”, кодовото
име под което Държавна сигурност разработва Георги Марков като идеологически
противник на комунистическата власт, се съдържа плана за неговото убийство и
подробности за операцията през септември 1978 г., проведена с помощта на КГБ.
Унищожаването на досиетата на писателя се оказва основна пречка за установяване на
истината за убийството.

През 1999-2000 г. при проучването на архивите на Шесто управление на ДС
журналистът Христо Христов попада на множество неизвестни дотогава документи на
идеологическото управление на Държавна сигурност, които недвусмислено разкриват,
че дейността на писателя зад граница го е превърнала в един от най-сериозните
противници на комунистическото управление и персонално на Тодор Живков. Христо
открива и документи, в които Държавна сигурност признава убийството на Георги
Марков.

След тези документални разкрития през 2000 г. журналистът поисква от Върховния
касационен съд и получава достъп до следственото и съдебното дело за
унищожаването на досиетата на Георги Марков. То е водено при закрити врата през
1991 г. срещу последния началник на ПГУ ген. Владимир Тодоров и зам.-министъра на
вътрешните работи ген. Стоян Савов. Два дни преди началото на делото през 1992 г.
Савов се самоубива, а съдебният процес приключва с осъдителна присъда срещу ген.
Тодоров.

Достъпът до съдебните материали дава подробна представа за механизма, по който
досиетата на писателя са унищожени и следите, както и за опитите следите за тях да
бъдат прикрити прикрити от ДС с цел никой да не разбере за съществуването на
разработките. Съдебното дело съдържа и показанията, дадени под клетва на ключови
фигури в Държавна сигурност, както и на всички оперативни работници, водили
разработките срещу Марков в Шесто управление и в ПГУ. Те показват по категоричен
начин, че Георги Марков никога не е бил агент на ДС, а напротив, един от
най-изявените дисиденти зад граница, който с изявите си по радиостанциите Би Би Си,
„Дойче веле” и „Свободна Европа” се превръща в персонален идеологически противник
на комунистическата власт.

2/3

Филм: Досиетата „Скитник”
Написано от Христо Христов
Вторник, 01 Март 2011 10:22

Съдебните материали дават възможност за първи път да се навлезе толкова
надълбоко в сложната и защитена от секретността система на Държавна сигурност.

След достъпа до тези изключително важни материали Христо Христов пише сценарий
за документален филм, с който кандидатства в Националния филмов център на БНТ.
Проектът му печели субсидия и филмът е заснет и излъчен през 2001 г. По-късно
документалните свидетелства от съдебното дело и документалните находки в архива на
ДС Христов включва в документалната си книга „Убийте „Скитник” – българската и
британската държавна политика по случая Георги Марков, издадена през 2005 г.
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Първа част на филма "Досиетата "Скитник".
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Втора част на филма "Досиетата "Скитник".
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