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Политическата интрига за избор на нов състав на Комисията придоби нови измерения,
след като днес (1 октомври 2017 г.) група извънпарламентарни партии, някои от които
бяха в управлението с ГЕРБ в предишния кабинет от името на Реформаторския блок,
излязоха с обща позиция срещу действията на БСП и партията на Борисов по този
въпрос.

Декларацията на пет извънпарламентарни партии

В обща декларация партиите „Да, България” , ДСБ, „Зелените”, БЗНС и ДЕОС обявиха,
че „остро се противопоставяме на действията на БСП и ГЕРБ, целящи фактическото
ликвидиране на Комисията по досиетата”.

Те подчертават, че КомДос (Комисията по досиетата) е единственият институционален
фактор за разкриване на ролята, изиграна от репресивните тайни служби по време на
комунистическия режим. Комисията е и гарант, че за обществото няма да остане скрито
влиянието, упражнявано и днес върху управлението от страна на някогашните ДС
функционери.

Изброените извънпарламентарни партии критикуват БСП заради внесения от
социалистите начело с лидера им Корнелия Нинова законопроект за архива на
документите на Държавна сигурност и на разузнавателните служби на Българската
народна армия, който те определят като „пореден опит за затваряне на досиетата”.

Против законопроекта на БСП за закриване на Комисията
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„В него се предвиждат редица ограничения в правото на гражданите да бъдат
осведомени за принадлежността на публични лица към органите на репресивния апарат
на комунистическия режим. Премахват се всякакви изисквания за членовете на
новопредвидения орган. Включително липсва изискване за непринадлежност към ДС на
лицата, които ще боравят с документацията от архивите. Прекратява се автоматичното
осветяване на сътрудниците на комунистическите служби в конкретни сектори от
обществения, политическия и икономическия живот. Въвеждат се широки области на
преценка и изключения, които неизбежно ще позволят прикриването на множество
агенти на службите”, се посочва в декларацията.

Против номинацията на Антон Тодоров за председател на Комисията

Партия ГЕРБ, която тази седмица се обяви за продължаване на дейността на
Комисията по досиетата, мандатът на чийто сегашен състав, изтече, е критикувана за
решението да издигне за председател на Комисията политолога Антон Тодоров, който в
44-то Народно събрание влезе като депутат от гражданската квота на партията на
Бойко Борисов.

Според изброените извънпарламентарни партии той „не притежава моралните
качества, необходими за заемането на този пост” и публичното му поведение го е
превърнало „в емблема на грозни персонални атаки и разчистване на сметки”.
Подчертано е, че променя позициите си, за да натрупа кариерни и политически
дивиденти.

„Лансирането на лице с подобна репутация за председател на КомДос би ликвидирало
моралния капитал на тази институция и доверието в интегритета на нейната работа”, се
посочва в декларацията.

Антон Тодоров: Пазя морала си от младини
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В петък (29 септември 2017 г.) на пресконференция в парламента Антон Тодоров заяви,
че е „пилигрим на свободата и пазя морала си от младини”.

Предния ден председателят на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов
увери, че партията ще застане зад кандидатурата му за председател на Комисията по
досиетата.

„Антон Тодоров има необходимата експертиза, той е добър анализатор. Смятам, че ако
неговата кандидатура бъде разгледана и одобрена, това ще бъде в ползва на
Комисията по досиетата”, заяви Цветанов.

Кандидатурата на Тодоров беше подкрепена от Съюза на репресираните „Памет”, който
се обяви против законопроекта на БСП.

Продължаващото издигане на сътрудници на ДС на ръководни постове

Петте извънпарламентарни партии обаче посочват в декларацията си, че и ГЕРБ, и БСП
„последователно издигат в редиците си и на важни държавни постове (депутати,
министри) доказани доносници и офицери от комунистическите служби и с готовност се
превръщат в политическа платформа, продължаваща влиянието на свързаните с ДС
кланове”.

Според петте партийни формации „ГЕРБ, и БСП не отричат докрай наследството на
тоталитарния комунистически режим и продължават да спекулират с него”.

Декларацията стига до извода за отказ от реална борба с корупцията и основните
проводници на мафиотското овладяване на българските държавни институции –
процес, започнал още от БКП и ДС и продължен от техните наследници.
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Призивът към управляващите

Петте партии призовават да бъде оттеглена номинацията на Антон Тодоров за
председател на Комисията и още:
- да бъде издигнат кандидат с доказан интегритет и обществено доверие, в диалог с
гражданското общество и общността от уважавани изследователи на наследството на
тоталитарните служби;
- да бъде запазена и укрепена КомДос;
- да бъде започнат процес по системното разкриване на документи на МВР и
службите, за да излязат на светло политическите и икономически механизми на тъй
наречения „преход“;
- да бъдат създадени условия за реална лустрация.

Интересно е, че в политическите програми на партиите „Да, България” , ДСБ,
„Зелените”, БЗНС и ДЕОС проблемът с преосмислянето на тоталитарното
комунистическо минало чрез процеса на отваряне на архивите на репресивния апарат
на БКП не присъства и нито една политическа формация не е заложила въпроса за
лустрация, дори и тези, които са били в предишно управление.

Нещо повече на последните местни избори през 2015 г. повечето от партиите,
подписали декларацията, допуснаха издигането сътрудници на комунистическите
служби за общински съветници в листите си и се разграничиха от тях едва след
публичното им огласяване то Комисията по досиетата.

Моралният облик на членовете на Комисията и законът

Въпросът с моралния облик на новите членове на Комисията е засегнат в самия закон
за досиетата. Той е едно от задължителните изисквания за избирането им и със
сигурност няма да бъде пропуснат в парламента по време на предстоящите обсъждания
на кандидатите (парламентът трябва да избере общо 9 членове, от които и
председател, б.а.).
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В закона е посочено: „Членове на комисията могат да бъдат само дееспособни български
граждани, с висше образование, с постоянно местожителство в страната, които се
ползват с обществен авторитет и доверие и са получили разрешение за достъп до
класифицирана информация с ниво на класификация „Строго секретно”
(чл. 5, ал. 3).

Законът за досиетата дори предвижда предсрочно освобождаване на член на
Комисията при несъвместимост с посочените изисквания.

И общественици против кандидатурата на Тодоров

В неделя (1 октомври 2017 г.) бе разпространено и отворено писмо до медиите, до
председателя на Народното събрание Димитър Главчев, до министър-председателя
Бойко Борисов и до председателите на парламентарни комисии от над 60 журналисти,
изследователи, преподаватели и общественици, възразяващи срещу избирането на
Антон Тодоров за председател на Комисията по досиетата.

След подписалите отвореното писмо се открояват имената на политолога Огнян
Минчев, на културолога Александър Кьосев, на културния антрополог Антонина
Желязкова, на адвоката Александър Кашъмов, университетските преподаватели и
бивши депутати от СДС в 7-то Велико Народно събрание Михаил Неделчев и Красен
Станчев, журналистите Асен Григоров, Георги Папакочев, Кин Стоянов, Бойко
Станкушев, Румяна Таслакова, Стефан Джамбазов, Зелма Алмалех и др, изпълнителния
директор на фондация „Достъп до информация” Гергана Жулева, режисьорите Весела
Казакова и Стефан Командарев, писателя Димитър Бочев, философа Тони Николов,
медийния експерт Георги Лозанов и др.

Те изразяват и несъгласие с приетата на 20 септември тази година от парламента
процедура за номиниране на нови членове на Комисията и настояват тя да бъде
прекратена.

Според тях е необходимо Народното събрание да извърши „широк обществен избор”,
който да не се ограничава единствено до номинации, направени от парламентарно
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представените партии.

„Точно поради изключително важните функции на Комисията по досиетата и нейния
досегашен авторитет, на функциите ѝ на колективен страж на историко-политическата
съвест на народа ни, трябва номинациите на членове на тази комисия да бъдат правени
от възможно най-широк кръг заинтересовани групи и индивиди: неправителствени
организации, професионални гилдии, заинтересовани граждани. В още по-голяма
степен това се отнася до номинацията на председател на тази Комисия”, се казва в
отвореното писмо.

За променянето на политическата принадлежност и пристрастията

В него също е коментирана и номинацията на Антон Тодоров от ГЕРБ за председател на
Комисията. Посочено е, че в досегашната му дейност дава сериозни аргументи против
номинирането му.

„Защото г-н Тодоров, първо, не е безпристрастен. Напротив, той в досегашната си
дейност неведнъж е променял политическата си принадлежност и съответно
пристрастията си”, аргументира се общността, изпратила отвореното писмо.

Припомнено е, че кандидатът за председател на Комисията по досиетата е автор на
книгата „Шайка. Бойко, Росен, Цецо и другите“ (2013), насочена срещу Борисов и други
представители на ГЕРБ, а впоследствие Тодоров е приел поканата да стане депутат от
същата партия.

Подписалите отвореното писмо призовават ГЕРБ да оттегли кандидатурата на Тодоров
и да се даде възможност за „широк обществен дебат за качествата на бъдещия
председател на тази Комисия”.

Те подчертават, че най-важните качества са ясни: председателят трябва да е отличен
експерт, човек с безукорна честност и политически необвързан.
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