ГЕРБ се съгласи избора на нова Комисия за досиетата да се проведе при широк обществен дебат
Написано от Христо Христов
Понеделник, 02 Октомври 2017 13:55

Само ден, след като над 60 университетски преподаватели, журналисти и
изследователи излязоха с отворено писмо до премиера и министър-председателя с
призова избора на нов състав на Комисията по досиетата да се проведе при широк
обществен дебат, Парламентарната група на ГЕРБ излезе в декларация днес, в която
приема направеното предложение и предлага да се отмени започнатата от парламента
процедура по номинации.

До отвореното писмо се стигна, след като миналата седмица стана ясно, че ГЕРБ
предлагат за председател на Комисията своя депутат Антон Тодоров, срещу което
остро несъгласие изразиха не само подкрепилите отвореното писмо общественици, но и
извънпарламентарните партии „Да, България” , ДСБ, „Зелените”, БЗНС и ДЕОС в своя
отделна обща позиция.

В днешната ( от 2 октомври 2017 г.) декларацията на ПГ на ГЕРБ се заявява:

„В подкрепа и защита на демократичните права и свободи на българските граждани, от
ПГ на ГЕРБ предлагаме отмяна на приетото Решение за приемане на процедурните
правила за избор на нов състав на Комисия за разкриване на документите и за
обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и
разузнавателните служби на Българската народна армия.

Да се проведе широк обществен дебат с активното участие на парламентарно
представените партии, неправителствени организации, граждани и обществени
организации.”
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ГЕРБ е категорично против закриване на Комисията

В декларацията си Парламентарната група на ГЕРБ се обявява категорично против
закриването на Комисията нещо, което БСП и „Обединени патриоти” поискаха в прав
текст:

„ПГ на ГЕРБ оценява като неразбираема и неприемлива позицията на определени
парламентарно представени партии, които се обявиха за закриване на Комисията за
разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
Категорично се противопоставяме на стремежа за потулване на истината за
репресивните действия на тайните служби по време на комунистическия режим и
продължаваме да вярваме, че задължение на Комисията е да гарантира правото на
българските граждани да научат цялата истина за този период.”

Депутатите на ГЕРБ посочват, че България е правова държава, страна – членка на
Европейския съюз и радетел на спазването на европейските демократични ценности.
Като част от Европейската народна партия, ГЕРБ застава срещу идеята за затваряне на
досиетата, което ще доведе до ограничаване на демокрацията и до отнемане на правото
и свободата на хората да имат достъп до информация.

Да не се героизират сътрудниците на Държавна сигурност

ПГ на ГЕРБ подчертава, че „крайно неприемлива е за нас философията, че бившите
сътрудници на Държавна сигурност (ДС) трябва да бъдат героизирани”.

„А именно това се цели с унищожаването на Комисията и превръщането ѝ в Институт за
национална памет – срещу създаването на какъвто, между впрочем, партиите, които
сега го искат, имаха сериозни упреци преди години. Какво друго освен къса
политическа памет проявяват политическите ни опоненти днес”, се казва в документа.
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Българите помнят престъпленията на комунистическия режим

В декларацията е подчертано:

„Ние питаме: защо се отметнахте от решението си за създаване на разследващ орган за
досиетата? Българските граждани помнят престъпленията на комунистическия
репресивен режим. Но те имат правото и да знаят кои са агентите на ДС и какво са
вършили те. Затова ние, народните представители от всички партии, сме длъжни да
подходим отговорно и да намерим най-правилното решение, с което да защитим
националния интерес.

Какъв знак бихме дали пред Европа и пред света, ако България закрие Комисията?
Какво ще обясним на наследниците на жертвите на комунистическия режим, които
продължават да търсят справедливост и възмездие? Ще лишим ли бъдещите поколения
от истината за този тъмен период от българската история?”

Добрият пример в Европа

Според ПГ на ГЕРБ е необходимо да се вземе добрия пример от останалите страни,
които са били управлявани от тоталитарен режим – „всяка от тях проведе лустрация и
въведе законодателни мерки, целящи да забранят бивши служители на ДС да имат
достъп до държавното управление. В Германия комисията, разследваща досиетата,
съществува от 1989 година. Там удължиха съществуването й до 2019 година, а в
България искаме да я закрием едва 10 години след създаването ѝ?!”

Депутатите на ГЕРБ определя мотивите за прекратяване на работата на Комисията по
досиета като неоснователни.

„Комисията трябва да продължи дейността си. ГЕРБ е против предложението за
закриване на Комисията, защото нейното съществуване и ефективно функциониране са
ангажименти, които сме поели пред българското общество, Съюза на репресираните,
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пред жертвите на комунизма и техните наследници”, се посочва още в декларацията.

В заключение е посочено:

„Бъдещата законодателна дейност и новият състав на Комисията, трябва да бъдат
внимателно обмислени и обсъдени. Затова от ГЕРБ призоваваме да приемем
провеждането на този диалог не само като технология на смяна на един състав на
Комисията с друг, а преди всичко като наш дълг към обществото, към предишните и към
бъдещите поколения с произтичащите от това отговорности.”

Засега не е ясно в какви срокове е възможно провеждането на широко обществено
обсъждане за бъдещия състав на Комисията по досиетата. По закона за досиетата
настоящият състав на Комисията изпълнява функциите си до избиране на нов.

Не е ясно и дали от ГЕРБ ще потвърдят номинирането на депутата си Антон Тодоров. В
декларацията неговото име не е персонифицирано. След излизането на декларацията
самият Тодоров написа във Фейсбук кратко: „Комисията по досиетата е вече в миналото
ми. Продължавам напред!”
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