Очаквано: Потомственият агент „ИВАН” обяви, че „Патриотите” са против Комисия по досиетата
Написано от Христо Христов
Петък, 29 Септември 2017 19:41

„Отдавна съм казал, че Комисията по досиетата е изключително излишна вече”. С тези
думи днес лидерът на ВМРО и министър на отбраната Красимир Каракачанов,
коментира предстоящата развръзка за избора на нов мандат на Комисията по
досиетата.

На 20 септември парламентът прие правила за избор на нов състав на Комисията
поради изтичане на мандата на настоящия и в момента тече срока за номинации за 9
членове на независимия държавен орган.

В същото време от БСП преди два дни внесоха законопроект, предвиждащ закриването
на Комисията на досиетата и ограничаването на достъпа до архива на тоталитарните
комунистически служби.

Канал 3 съобщи, че в коалицията на „Патриотите” трите партии – ВМРО, НФСБ и
„Атака” – нямало различия, въпреки че Сидеров и Симеонов не са правили официални
изявления по темата.

Позицията на Каракачанов е очаквана, тъй като той е обявен от Комисията като агент
„ИВАН” на
Шесто управление на ДС
за борба с идеологическата диверсия от 1989 г., когато е още студент (
виж досието му – ТУК
).

От тази гледна точка той е в открит конфликт на интереси, за да дава оценка дали да
съществува или не орган, който да разкрива сътрудниците на репресивния апарат на
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БКП във властта.

Още повече, че сътрудничеството към Държавна сигурност при него е потомствено,
тъй като и баща му Дончо Каракачанов е агент на ДС, под псевдонима „ИВАНОВ” ( виж
досието му – ТУК
), разкрит в това си качество от Комисията по досиетата като депутат в 7-то Велико
Народно събрание (1990-1991).

Каракачанов завидя на Комисията за скромния бюджет от 3 млн. лева (в полза същият
орган разполага с бюджет от 40 млн. евро, б.а.). По думите му служителите на
Комисията по досиетата са с министерски заплати и служебни автомобили (истината е,
че една кола обслужва по двама членове на Комисията,. Б.а.), харчат 3 млн. годишно, а
покривите на Държавния исторически архив текат (такъв архив не съществува,
Каракачанов сигурно го бърка с Държавна агенция „Архиви”,б.а.) и няма къде да се
съхраняват документите.

Агент „ИВАН” смята, че парите от Комисия, могат да са от полза и да се разпределят
между военното, цивилното разузнаване и ДАНС, които имали крещяща нужда от още
средства.

Позицията на коалиционния партньор на ГЕРБ ще постави партията на Борисов пред
изпитание при избор на нов състав на Комисията, което се предполага, че ще се постави
на обсъждане в парламента през първата половина на месец ноември тази година.

Досега освен ГЕРБ само ДПС заяви категорична подкрепа за Комисията. Двете партии
имат съответно 95 и 25 народни представители или общо 120, което е на ръба на
необходимото.

До момента не е ясна каква е позицията по този въпрос на партия „Воля” на Веселин
Марешки, който разполага с 11 депутати.
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