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Областният управител на София Росен Малинов, известен още като явочник
"ЛЮЛЯК" на Шесто управление на ДС
за борба с идеологическата диверсия, нареди да бъде почистен Паметника на
съветската армия, който част от обществото приема като монумент на съветските
окупатори, унижаващ страната ни със стърченето си в центъра на София 24 години
след краха на комунистическия режим.

Днес част от паметника осъмна боядисан в розово и с надписа „България се
извинява”
(на чешки и български). Датата съвпада с 45-годишнината от
нападението на Чехословакия от войските на Варшавския договор през 1968 г. Сред тях
има и български военнослужещи, изпратени там със
строго
секретно постановление на комунистическото правителство,
оглавявано тогава от първия секретар на ЦК на БКП Тодор Живков.

„Паметникът на съветската армия ще бъде почистен до 24 август от доброволци, като
това няма да струва пари нито на държавата, нито на Столична община”, заяви пред
Дарик радио Росен Малинов, който влезе като в 42-то Народно събрание от листата на
БСП, но през юни 2013 г. премиерът Пламен Орешарски го назначи за областен
управител на София-град.

„Паметникът ще бъде почистен от доброволци с препарати, аз съм дал съответното
разрешение тъй като той е публична държавна собственост”, уточни Малинов.

По думите му монументът е е изрисуван от хора, които страдат от политическа
некрофилия и е признак на варварщина.
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Областната управа ще си сътрудници със СДВР за разкриването на извършителите.
Междувременно Софийската градска прокуратура образува дело срещу неизвестен
извършител за хулиганство, обвинение по което ако извършителят бъде разкрит, може
да получи до 2 години лишаване от свобода или пробация.

Малинов (явочник „ЛЮЛЯК”) заяви, че не разбира посланието на проявата и коментира,
че тя ще донесе единствено негативи. „Това е направено от хора, които са болни от
политическа некрофилия. Какво послание може да бъде варварщината? Какво
послание може да бъде духовните наследници на хора, които са загубили войната
преди 60 години и, на които 9 май им се струва като кошмарна дата. Очаквам трето
възмутително писмо, подписано от посланика на Руската Федерация. Защото и този,
като много други паметници, е обект на междуправителствена спогодба”, обясни
Малинов.

Областният управител коментира още, че след днешната проява, рязко ще бъде
засилена охраната и видеонаблюдението на паметниците в София.

"В днешния ден посланието е актуално, но мисля че не е мястото на паметниците да се
отправят такиво важно обществени послание. Този паметник определено се превърна в
такова място напоследък. Там има скулптори на видни наши художници и скулптори.
Младите хора имат толкова много места в София, на които да отправят посланията си”,
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коментира от своя страна столичният кмет Йорданка Фандъкова новата форма на
проява на паметника.
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