
да се спрат спекулациите около нея. 
Вътрешният министър Михаил Миков 
обаче категорично отказа да го направи и 
дори не представи на депутатите от 
комисията материалите по делото в пъл-
ния им размер. Вместо папката от 50 
страници, колкото е съдържанието на 

“Лиана”, Миков им позволи да разгледат 
съкратения вариант от 10 страници. 
Обясненията на всички замесени лица бяха 
толкова разнопосочни, че така и не стана 
ясно защо е трябвало да се прекрати разра-
ботката през февруари 2007 г. и какви са 
били последствията от нея. Главният про-
курор казва, че тя е в МВР. От МВР пък са 
категорични, че всичко е в прокуратурата. 
Всеки прехвърля на другия горещия картоф 
и в крайна сметка истерията отшумява.

“Нямам никаква представа защо ме 
намесвате в “Лиана” – заяви пред “ТЕМА” 
Тамер Бейсимов. – Не мога да коменти-
рам нищо около нея, не мога да ви кажа и 
дали съм разпитван за нея.” Джевдет 
Чакъров също обясни, че не знае дали него-
вото име съществува в такава разработ-
ка и че никога не е разпитван по такова 
дело. “Нека компетентните органи се 
произнесат по случая”, категоричен е 
той. Позицията му по нищо не се разли-
чава от тази преди две години.

С идването на власт на ГЕРБ през 2009 
г. “Лиана” бе напълно забравена, макар че и 
Бойко Борисов, и Цветан Цветанов се 
заканваха преди изборите, 

че ще я извадят
на бял свят 
“за да се видят от всички обръчите на 
ДПС и БСП”.

Още през септември 2009 г. вътреш-
ният министър Цветанов отписа разра-
ботката. “Работата по делото “Лиана” е 
била възпрепятствана от обществения 
интерес върху него и липсата на полити-
ческа воля”, каза той. И обясни, че хора-
та, които са били обект на разработка-
та, вече не са на същите длъжности. 
Месец преди това от държавното обви-
нение твърдяха, че делото е във 
Върховната касационна прокуратура и по 
него се работи “активно”. А през март 
т.г. разследването на прокуратурата бе 
спряно. Причината - извършителят на 
престъплението не е разкрит.

През последните две години “Лиана” 
бе едно от най-силните оръжия в скри-
тия арсенал на българската политика. 
Може би скоро пак ще бъде почистена от 
прахта, защото президентските избори 
наближават, а подкрепата на ДПС е 
важна. 


