Само ГЕРБ и ДСБ са приложили „тиха лустрация” за кандидатите си за местните избори
Написано от Христо Христов
Сряда, 12 Октомври 2011 17:49

Единствено две партии са се възползвали от законовото право на предварителни
проверки за принадлежност към структурите на Държавна сигурност за кандидатите в
местните избори на 23 октомври 2011 г., научи сайтът Държавна сигурност.com. „Само
ГЕРБ
и
ДСБ
подадоха до нас заявления за предварителни проверки на лица, които са номинирани за
участие на предстоящите местни избори” заяви
Евтим Костадинов,
председател на комисията по досиетата.

От независимия държавен орган уточниха, че двете партии не са успели да проверят на
100 процента кандидатите си.

По закона за досиетата партиите, ръководители на държавни институции и обществени
организации имат право да извършат предварителна проверка за агентурно минало на
кандидати за определени постове, сред които попадат и кметовете и общинските
съветници. Предварителната проверка дава възможност при положителен резултат
ръководствата на партиите да не допускат лицата, свързани с бившата ДС, в своите
листи. Чрез тази процедура, придобила публичност като „тиха лустрация”, се спира
изборът и назначенията на хора с досиета във властта. Условие за извършване на
предварителна проверка е съгласие на проверяваното лице, а резултатите не се
огласяват публично.

За сметка на това комисията по досиетата е длъжна по закон да провери всички
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кандидати в надпреварата за местни избори. При обявяването на резултатите става
ясно какво е присъствието на бившите кадри и агенти на ДС в листите на
политическите партии.

ГЕРБ за първи път прилага подобна политика. На местните избори през 2007 г. ГЕРБ
нямаше подобно условие към кандидатите си. Промяната в политиката настъпи след ог
ласяването на агентите в българската дипломация
през декември 2010 г., когато правителството на Бойко Борисов застана на позиция за
освобождаване на МВнР от присъствието на ДС. Самият кабинет на ГЕРБ пък беше
освободен от хора, свързани с ДС
(министър Божидар Димитров и зам.-министъра на вътрешните работи Павлин
Димитров), като по този начин се превърна в първото правителство след промените без
агенти на Държавна сигурност.

Още през февруари 2011 г. председателят на националния предизборен щаб на ГЕРБ
Цветан Цветанов публично обяви
, че в листите за местни на партията няма да бъдат допускани лица с агентурно минало.
С извършването на предварителна проверка на своите кандидати ГЕРБ спазва
обещанието за чисти листи.

За разлика от предишни избори тази година въпросът за чистите листи не е бил обект
на дебат между политическите сили. Прави впечатление, че традиционна дясна партия
като СДС не се е възползвала от правото да провери кандидатите си.

Предварителната проверка беше въведена като възможност за първи път на
парламентарните избори през юни 2001 г. Тогава от Обединените демократични сили
призоваха лидера на НДСВ Симеон Сакскобургготски да провери своите кандидати за
депутати и той го направи, като някои от номинираните за народни представители с
агентурно минало бяха извадени от листите.

Очаква се в началото на следващата седмица комисията по досиетата да обяви
проверката за кандидат-кметовете, а след това и за кандидатите за общински
съветници.
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На местните избори през есента на 2007 г. обявените кандидат-кметове бяха общо 428
души за цялата страна, а общинските съветници 485. Тогава единствено СДС и ДСБ (с
някои изключения) не вкараха в листите си хора, свързани с ДС.

Комисията по досиетата вече обяви резултата от проверката на кандидатите за
президент и вицепрезидент
, за които също ще се
гласува на 23 октомври.
.
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