ДС водила на отчет брата на Иван Вазов – Борис, бил враг на „народната власт”
Написано от Христо Христов
Четвъртък, 28 Април 2016 10:01

През 1950 г. Държавна сигурност е взела на отчет Борис Вазов, брат на писателя Иван
Вазов, за това, че е противник на ОФ и отказва да участва в мероприятията на
„народната власт”.

Това разкриват архивни документи на ДС, открити наскоро от Комисията по досиетата,
които desebg.com публикува онлайн.
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От строго секретен рапорт, извършен от оперативен работник на Държавна сигурност,
по искане на УБО през май 1950 г. става ясно, че най-малкият брат на Вазов – Борис
Вазов е проучен и е взет на оперативен отчет. По това време той е 77-годишен.

Роденият през 1873 г. Борис Вазов е завършил юридическо образование, работил е
като адвокат, бил е пълномощен министър. Той е известен като публицист и като
човекът, който записвал по-голямата част от романа „Под игото” под диктовката на брат
си Иван Вазов, който в този период от живота си е имал заболяване на очите и не е
могъл да пише.

Той е един от стотиците ранени през 1925 г. при организирания от Военната
организация на ЦК на БКП атентат в църквата „Света Неделя“.

В проучването на ДС Борис Вазов е описан като „рентиер” и „отявлен враг на ОФ
властта”. Категорично е отказал да участва в мероприятията на „народната власт”.

Дори през 1949 г. отказал да гласува с мотива, че няма нищо общо с властта на ОФ.
Също така той е отказал да подпише адрес до съветския ръководител Сталин.

„С ненавист гледал на ОФ мероприятията. Обектът е бил разобличен по време на
изборите пред съкварталците му. Не членува в никаква масова ОФ организация”, е
записано в проучването на Държавна сигурност.

В проучването е описано и имотното състояние на Борис Вазов, както и семейното му
положение.

През 1954 г. със строго секретно постановление на Управление за безопасност и охрана
(УБО, по това Седмо управление на ДС, б.а.) воденото срещу брата на Вазов отчетно
дело е прекратено.
С мотива, че поради „голямата възраст на обекта (83 години) не е годен за вражеска
дейност”
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Документите са включени в сборника „Държавна сигурност и юриспруденцията
1944-1975”
на Комисията по досиетата, 2015 г.
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