Плевнелиев: Поправката „Бакалов” цели да блокира предаването на досиетата
Написано от Христо Христов
Четвъртък, 22 Октомври 2015 19:11

Законовите текстове, които налагаха отстраняването на Йордан Бакалов от военното
разузнаване, имаха за цел да блокират предаването на досиетата от службата. Това
коментира президентът Росен Плевнелиев днес (22 октомври 2015 г.), когато наложи
вето е върна за ново обсъждане в парламента текстовете в Закона за военното
разузнаване, които не позволяват цивилен да управлява служба "Военна информация”.

На 1 октомври 2015 г. при разглеждане на закона на второ четене в парламента
депутата от БСП Таско Ерменков, разкрит като щатен служител на Разузнавателното
управление на Генералния щаб
(РУ-ГЩ) на БНА – филиал на съветското военното разузнаване ГРУ по времето на
комунизма, внесе предложение, с което се ограничава правото директорът на служба
„Военна информация”, приемникът на РУ-ГЩ, да бъде цивилен, какъвто е назначеният
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през месец май 2015 г. Йордан Бакалов, бивш депутат от СДС.

Най-неочаквано от ГЕРБ подкрепиха текста на Ерменков, който дотогава
отхвърляха и по този начин той беше прокаран в закона. От Реформаторския блок
настояха президентът да наложи вето, а броени дни след това премиерът Бойко
Борисов публично обяви подкрепата си за Бакалов и изрази учудване от партията му в
парламента.

„Начинът, по който бе изменен законът, искаше да обслужи съвсем друга кауза. Ще го
кажа в прав текст: аз мисля, че това беше направено с цел да се блокират последните
месеци от предаването на досиетата от „Военна информация” към Комисията по
досиетата. Това беше смисълът да бъде отстранен именно този ръководител на служба
"Военна информация”, който пое ясен ангажимент към целия народ, че това, което е
написано в закона още преди няколко години, ще бъде факт”, посочи Плевнелиев.

Става въпрос за около 33 000 досиета, които служба „Военна информация” отдавна
следваше да е предала на Комисията по досиетата, но упорито отказваше да стори това.

Военното разузнаване от години не изпълнява Закона за досиетата и не предава
всичките си архиви. След идването на власт на втория кабинет на Борисов министърът
на отбраната Николай Ненчев публично декларира, че законът ще бъде изпълнен. Пре
з май месец тази година той подписа меморандум с Комисията
и даде нареждане на назначения по това време нов директор на съвременното военно
разузнаване Йордан Бакалов да осъществи предаването на въпросните архиви от
времето на тоталитарния комунистически режим, обслужвал БКП и Москва.

„Агенти на Държавна сигурност в българския парламент излязоха и поискаха оставката
на този ръководител [Йордан Бакалов] на служба „Военна информация”, който има
смелостта да извади най-после 36 000 акта и досиета и да ги предаде на Комисията по
досиетата”, коментира още държавният глава.

„Наложих вето по принцип. Начело на службата трябва да застават хора, които умеят да
работят с информация. Голяма част от експертите и ръководителите на службите в
държавите членки на НАТО са именно такива специалисти. Не очакваме от генералите

2/3

Плевнелиев: Поправката „Бакалов” цели да блокира предаването на досиетата
Написано от Христо Христов
Четвъртък, 22 Октомври 2015 19:11

от Сухопътни войски или от ВВС да разбират и от обработката и управлението на
информация по най-коректния начин“, заключи Плевнелиев.

Президентът има лош спомен от предишното ръководство на служба „Военна
информация”. През април 2013 г. проблемът с непредаването на архивите на
комунистическите служби от съвременните разузнавателни структури на България
събра на специална среща при Плевнелиев директорите на Националната
разузнавателна служба ген. Драгомир Драганов и тогавашният директор на служба
„Военна информация” Веселин Иванов, на която присъства и председателят на
Комисията по досиетата Евтим Костадинов.

След срещата президентът Плевнелиев обяви, че участниците в нея са се
договорили да предадат всички архиви на комунистическите служби на Комисията
до края на същата 2013 г.
Това обаче не се случи. Вместо това служба
"Военна информация" продължи да бъде най-нереформираната специална
разузнавателна структура от комунизма, а след идването на кабинет на Орешарски
БСП открито заговори за закриване на Комисията по досиетата, но не успя да го
направи,
тъй като ДПС запази неутралитет по този въпрос.

Неотдавна от изявление на председателя на Комисията по досиетата Евтим Костадинов
пред две парламентарни комисии стана ясно, че и след назначаването на Йордан
Бакалов за директор на служба "Военна информация" процесът за предаването на
архивите на РУ-ГЩ не тече гладко
и има частично забавяне.
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