Парламентът отряза кадрите на Държавна сигурност от дипломацията
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Народното събрание ограничи назначенията на кадри на бившата Държавна
сигурност и Разузнавателното управление на Генералния щаб (РУ-ГЩ) в
Министерството на външните работи
.

Това стана с приемането в четвъртък, 14 юли 2011 г. на второ четене промените в
Закона за дипломатическата служба. Те бяха предложени от екипа на министъра на
външните работи Николай Младенов и внесени от Министерския съвет.

Служители на МВнР, които са били свързани с ДС или с РУ-ГЩ не могат да бъдат
назначавани за посланици, временно управляващи дипломатически мисии и
консули, както и да заемат определи ръководни постове в самото министерство.

Ограничението става факт седем месеца, след като комисията по досиетата огласи
през декември 2010 г., че близо 220 висши дипломати от промените насам, от които 37
действащи посланици са свързани с Държавна сигурност и военното разузнаване по
времето на комунизма. . След окончателното приемане на закона от БСП обявиха, че
ограничителните текстове ще бъдат атакувани пред Конституционния съд, тъй като ги
смятат за лустрационни.

„България трябва ясно и категорично да прекъсне връзката с ДС. Това не са
лустрационни текстове, те не отнемат права. Никой няма човешко право, ако е работил
за ДС да стане посланик и да бъде такъв до края на живота си”, заяви министърът на
външните работи Николай Младенов.
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С промените в закона се формулират по-точно правомощията на постоянния секретар и
се въвежда възможност за назначаване на извънредни и пълномощни посланици със
седалище в България за страни, в които нямаме задгранично представителство.
Посланици за специални поръчения и специални координатори ще могат да бъдат не
само кариерни дипломати. Осигурява се бързо израстване за млади дипломати с
качества.

По време на дебатите в парламента БСП обвини ГЕРБ в двоен стандарт, атакувайки ги с
назначените от тях областни управители, някои от които също бяха разкрити като
сътрудници на ДС. "Защо не наложите лустрация на областните управители, не са ли и
те зависими? Защо не ограничите вашите кадри, свързани с ДС, а ги назначавате. Това
е политическо лицемерие”, заяви депутатът от БСП Михаил Миков.

От БСП се опитаха да направят разделение между доносници и служители, служили в
интерес на страната. Министър Николай Младенов обаче изрази несъгласие с този
подход, като посочи: „Не е въпросът кой е клеветил другарчето и кой е работил за
Народна република България. Нека да има мнозинство, което ясно и категорично да
заяви, че България иска да скъса с миналото на Държавна сигурност”, посочи
Младенов.

Иван Костов (ДСБ) посочи, че законът трябва да бъде приет, тъй като обявената
принадлежност към ДС влияе на диалога, с който и да е европеец. „Щом веднъж сме
разкрили досиетата трябва да спестим това неудобство на тези хора като агенти на ДС
да защитават интересите на България”, обоснова се той.

Според депутата от СДС Лъчезар Тошев ограничаването на агентите на ДС в
дипломацията е първата стъпка в правилна посока, но не е достатъчна за
реформирането на МВнР, защото засяга само най-висшата част от дипломатическото
ведомство.

От партия „Атака” пък заявиха, че промените целят подмяната на служителите в МВнР,
които преди рапортували на Москва, с нови, които сега рапортували на Вашингтон.

През изминалите седем месеца от обявяването на агентите в дипломацията
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правителството на ГЕРБ и външният министър Николай Младенов показаха
категорично решение да преустанови назначенията на ДС в българската дипломация.
То инициира приемането на специална декларация, подкрепена от всички
парламентарно представени партии без БСП, с която президентът Георги Първанов
беше призован да освободи действащите посланици, сътрудници на ДС и РУ-ГЩ, а
самите те доброволно да освободят постовете в интерес на България.

Държавният глава отказа да подпише укази, а посланиците запазиха мълчание.
Министър Младенов заобиколи изискването за президентски укази при отзоваването на
посланиците и предприе връщането им в София по служебен път (цялото развитие на
скандала може да проследите в рубриката „
Сагата с дипломатите
”
).
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