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МВнР ще заобиколи президента Георги Първанов и ще назначи временно управляващи
на мястото на част от посланиците, работили за специалните служби на
комунистическия режим, съобщи Меdiapool, позовавайки се на източници от
министерството, оглавявано от Николай Младенов.

Ръководството на МВнР планира до края на годината да върне всички осветени от
Комисията по досиетата посланици в България със заповеди със служебно пътуване до
България. До началото на май ще се върне първата група от 13 посланици.

На техните места ще бъдат определени временно управляващи българските мисии. За
тях не се изисква указ на Първанов. Президентът вече обяви, че не приема
отзоваването на свързаните с ДС посланици. Някои от временно управляващите ще
бъдат новоизпратени дипломати, на други места поста ще поемат хора, вече работещи в
съответните мисии.

Схемата с временно управляващите бе осъществена първо от военния министър Аню
Ангелов, който заобиколи Първанов за избора на шеф на военното разузнаване. Той
назначи цивилно лице за изпълняващ длъжността директор на служба, за което не се
изисква указ на президента.
. В първата група в България със заповед за служебно пътуване в България ще се
върнат посланиците в Сараево, Атина, Букурещ, Тбилиси, Белград, Пекин, Стокхолм,
Вилнюс, Берлин, Скопие и Минск, както и постоянните представители в Париж
(ЮНЕСКО) и Ню Йорк (ООН).

От тази операция външно очаква да генерира и средства, тъй като с връщането си
посланиците няма да получават командировъчни. Очаква се да бъдат спестени над 400
000 лева до края на годината. Средната годишна издръжка на един български посланик
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излиза 65 000 евро или 127 128 лв. В тази сума влизат командировъчни за посланика,
командировъчни за неработещ съпруг или съпруга и дете до 18 годишна възраст,
медицински разходи за тричленно семейство и годишен наем. Най-голям процент от
общия разход са командировъчните – 63 процента.

Някои от върнатите посланици, които са достигнали пенсионна възраст, ще бъдат
пенсионирани. Няма законови пречки останалите да продължат да работят във външно
министерство.

Комисията по досиетата откри данни за съпричастност към бившите служби за 35 от
сегашните български посланици и постоянни представители (вижте пълният списък на
действащите дипломати-агенти
тук
), но Първанов обяви, че не приема отзоваването им.
Външният министър Николай Младенов неотдавна обяви, че ще представи нови
предложения за посланици
, но и до момента
не го е направил. В края на миналия месец вицепремиерът и вътрешен министър
Цветан Цветанов обяви, че след като ГЕРБ спечели тазгодишните президентски избори,
новият държавен глава ще отзове всички посланици.

Преди ден обаче външният министър Николай Младенов демонстрира нежелание за
компромис по този проблем. След интервю на държавния глава за национална
телевизия, Младенов коментира във Фейсбук: „Добре че има Гоце на тоя свят, че
бръкна в устата на лъва да извади слънцето, което свети за нас, за Европа, за Америка,
за целия свят".
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