ГЕРБ отхвърли лустрация, която Конституционния съд ще отмени
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Управляващите от ГЕРБ нямат намерение да налагат открито лустрационно
законодателство в Закона за дипломатическата служба, което впоследствие да бъде
отменено от Конституционния съд.

Това стана ясно днес в парламента, където депутатите от ГЕРБ отхвърлиха
предложените от Синята коалиция два законопроекта, с които се налага забрана на
бивши сътрудници на ДС да заемат дипломатически постове.

Министърът на външните работи Николай Младенов призова депутатите да отклонят
предложенията, защото по думите му с тях проблемът реално няма да бъде решен, а ще
бъде превърнат в конституционен дебат и текстовете могат да паднат при оспорване в
Конституционния съд.

Всички досегашни опити за налагане на лустрационни ограничения за сътрудници на
ДС са били атакувани от левицата пред Конституционния съд и той ги е обявявал за
противоконституционни. Последният път това стана през есента на 2009 г., когато ГЕРБ
прие промяна в правилника на Народното събрание, с което наложи лустрационни
ограничения за заемане на определени постове в парламента от агенти на ДС. БСП и
ДПС сезираха Конституционния съд, който го отмени.
. В момента МВнР се възползва от много по-практичния текст в закона за досиетата,
който позволява извършването на предварителна проверка за установяване на
принадлежност към ДС и дава възможност на министъра на външните работи да
стопира назначаването на кадри с агентурно минало в дипломацията. По негово искане
комисията по досиетата извършва в момента такава проверка на над 60 кандидати за
постовете генерални консули и посланици, с които ще бъдат заменени действащите
дипломати-агенти на ДС.
Отделно от това МВнР изготвя промени в Закона за дипломатическата служба, които,
както Младенов обясни , ще осигурят недопускането на кадрите на ДС на висши
дипломатически служби, а и ще бъдат в съответствие с конституцията.
Тези промени ще бъдат разгледани в най-скоро време от Министерския съвет и ще
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бъдат внесени в Народното събрание, посочи министърът.

МВнР вече е задействало процедура по отзоваването на генералните консули, разкрити
като сътрудници на ДС, за което не се изисква указ на президента. Министър
Младенов днес съобщи пред Би Ти Ви, че министерството ще върне действащите
посланици – агенти като ги извика в София. Този ход се предприема, след като
президента Георги Първанов отказа да се съобрази с искането на кабинета за
отзоваването, направено още през декември 2010 г., както и с декларацията на
Народното събрание от януари 2011 г., призоваваща го за това.

Така МВнР ще заобиколи президента и на мястото на извиканите в София посланици ще
бъдат назначени временно управляващи, които не са свързани с ДС.

Миналата седмица ГЕРБ отхвърлиха идентично като днешните предложения за
лустрация на Синята коалиция със същите мотиви.

Интересен факт е, че Синята коалиция, която сега настоява за лустрация в българската
дипломация, не е предлагала и провеждала подобна политика по време на
управлението на Обединените демократични сили в периода 1997-2001 г., когато имаше
мнозинство в парламента, самостоятелен кабинет и президент.

Решенията на комисията по досиетата за принадлежност към ДС в дипломацията
показват, че по време на правителството на Иван Костов са назначени 29 посланици –
агенти на ДС
, почти три пъти повече от правителството на
Жан Виденов. По време на своя мандат президентът Петър Стоянов, който беше
издигнат за този пост от СДС, е издал укази за общо 35 посланици - сътрудници на
Държавна сигурност.

Надежда Нейнски (Михайлова) се нарежда на трето място като министър на външните
работи след Ивайло Калфин и Соломон Паси по брой на назначени агенти на ръководни
постове в самото МВнР. (
Как
ви опити за лустрация навремето направи СДС вижте
тук
).
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