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„Крайно възмутително е публикуваното вчера Решение на ВАС, отнасящо се до работата
на Комисията по досиетата. Това е опит да се омаловажи и да се ликвидира въобще
темата за досиетата и агентите от времето на комунизма“.

Това обяви пред Faktor.bg първият председател на Комисията по досиетата
(2001-2002) Методи Андреев. Според него големият проблем опира до тези магистрати,
които са взели скандалното решение.

По думите му „добре е да се проверят биографиите на тези съдии, какво са завършили,
съжителстват ли с лица, свързани с ДС и военното разузнаване. Така ще прецени, дали
Решението е взето в тежък конфликт на интереси“.

„Предишният шеф на ВАС Георги Колев беше възпитаник на школата в Симеоново,
профил ДС. За новото ръководство на този съд има тежки съмнения, че е избрано от
лобито на Делян Пеевски. Това са хора свързани със задкулисието, а то е продукт на
ДС. Така те реализират този таен план за омаловажаване действието на Закона за
досиетата“, категоричен е Андреев.

„От „Групата за натиск“ вече сме направил първи стъпки за противодействие. Мартин
Димитров, който е депутат от „Демократична България“ вече е провел разговор с
представители на Комисията по досиетата и е поискал да подготвят текст в закона,
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който да елиминира действието на това решение на ВАС. Мартин Димитров се
ангажира от името на ДБ и „Групата за натиск“ да внесе този текст в коалиционния
съвет, за да може в спешен порядък това предложение да стане част от закона и да се
елиминира мерзкото решение на ВАС“, добави Методи Андреев.

Според него наложително е бъдещият министър на правосъдието да направи спешна
проверка на съдиите, които са взели това решение – дали са в конфликт на интереси,
имат ли връзки с ДС, къде са завършили право, предлага Методи Андреев.

Припомняме, че вчера ВАС огласи решение по тълкувателно дело 9/2019 г. от Общото
събрание на ВАС, което заседава на 28 май 2021 г. Целта беше Темида да уеднакви
противоречивата си съдебна практика по създаден от самия съд казус през последните
4 години.

Според ВАС „Комисията няма компетентност да се произнася с второ и последващи
решения относно едно и също лице, при липсата на нови доказателства, за което вече с
влязло в сила нейно решение е установена и обявена такава“.

Пак според Общото събрание на ВАС „с публикуване на първото решение, с което се
обявява принадлежност, обществеността е информирана и е постигната целта на
закона“.

Републиканци за България“:

Решението на ВАС не е в интерес на обществото

С декларация по проблема, забъркан от ВАС, излезе и партия „Републиканци за
България“.
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В нея се посочва, че решението на Върховния административен съд не е в интерес на
обществото. „Призоваваме 47-то НС да противодейства на решението за цензура върху
осветяването на сътрудниците на ДС“, се посочва в документа.

Партията задава въпроса: „Колко удобно е на управляващите - водещата политическа
сила „Продължаваме промяната“, президентът и бъдещото правителство да не бъдат
огласявани имената на сътрудниците на бившата Държавна сигурност?".

От партията припомнят, че в инициативния комитет издигнал кандидатурата на
президента Румен Радев, са се включили над 26 сътрудници на ДС.

„Но всички станахме свидетели, че по време на предизборната кампания не се вдигна
голям шум по темата, даже скандалните факти бяха подценени. Гласувалите за така
чаканата „промяна“, още от първите седмици след вота за парламент и президент са
свидетели именно на това - как новите управляващи правят така, че не на обществото, а
на самите тях да им е добре и комфортно“, смятат от партията на Цветан Цветанов.

„Опъването на чадър е удобно за тези, които „негласно“ затвориха триъгълника на
властта - президентство, НС и Министерски съвет. Така и занапред Комисията по
досиетата няма да има право да информира гражданите за установените сътрудници
на ДС, на чиито действия освен, че сме преки свидетели, сме и директни потърпевши“,
се казва още в декларацията.

„С тези си действия, 15 години по-късно след приемането на Закона за досиетата, ВАС
лишава обществото от последващ информиран избор за хората които напират към
различни структури на властта“, са убедени в „Републиканци за България“.
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