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Съдбата на 35-те действащи посланици, разкрити от комисията по досиетата като
сътрудници на бившата Държавна сигурност и Разузнавателното управление на
Генералния щаб на БНА, ще стане по-ясна след президентските избори наесен.

Това се разбра от изявлението на вицепремиера и министър на вътрешните работи Цве
тан Цветанов
вчера по време на
конференцията за досиетата на бившите тайни служби – „Демокрацията се нуждае от
истината”
, организирана от фондация „Конрад Аденауер”.

„Надявам се, че който и да е президент, ще има политическата воля действително тази
страница окончателно да бъде затворена и всеки, който е бил част от бившата ДС, да
не заема подобни постове, които да представляват страната ни", заяви Цветанов.

Той посочи, че не очаква настоящият президент да отзове посланиците – агенти, защото
ако го направи, "няма как да отчете и да обясни присъствието си на този държавен
пост". . По думите му „не е нормално за 21 години да не си изградил такъв
административен капацитет от посланици, които да бъдат от ново поколение и да не са
имали нищо общо с бившата ДС. Не можем да приемем за нормално – 45 процента от
посланиците, които в момента представляват страната във всички структури в света,
ние да имаме хора, които са били зависими и съпричастни към бившата ДС".

Неотдавна обаче министърът на външните работи Николай Младенов заяви в интервю
за сайта
Държавна сигурност.com
, че ще предложи на президента Георги Първанов нови посланици на мястото на
действащите с досиета. Той е изпратил за предварителна проверка в комисията по
досиетата имената на над 60 кандидати.
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МВнР има възможност да заобиколи президента, с чийто указ трябва да бъдат
отзовани посланиците, като ги извика за консултации в София и те да продължат до
края на мандата на Първанов до януари 2012 г.. В интервюто си Младенов призна, че
при него са идвали чужди министри, които „директно ме попитаха какво ще правим с
нашия посланик в тяхната държава”.

До този момент обаче нито един посланик от 35-те уличени като агенти на ДС не се е
върнал доброволно, въпреки искането на правителството и декларацията на Народното
събрание от януари тази година, с която те бяха призовани да постъпят в интерес на
страната.

Отделно от посланиците в момента в МВнР тече конкурс за генерални консули. С него
трябва да бъдат заменени 7-те генерални консули, които са с принадлежност към ДС и
за чието отзоваване не се изисква президентски указ.

Президентските избори най-вероятно ще бъдат проведени през ноември тази година.
На тях настоящият държавен глава Георги Първанов не може да се кандидатира, тъй
като конституцията не позволява този пост да се заема повече от два мандата.
Следващият президент обаче ще встъпи в длъжност едва на 22 януари 2012 г. Не е ясно
дали, ако дотогава сагата с посланиците се проточи, някоя от страните, в които
България се представя от дипломат – агент няма да предприеме по-радикални мерки и
сама да поиска отзоваването му.

От ГЕРБ вече обявиха, че в листите им за местните избори, които също са наесен, няма
да бъдат допускани агенти на бившата ДС. За президентските избори все още
управляващите не са коментирали този въпрос, но по всяка вероятност този принцип ще
важи и за кандидатурата на ГЕРБ.

На въпрос на сайта Държавна сигурност.com дали ГЕРБ би сключил предизборно
споразумение с други политически сили и граждански сдружения за чиста от агенти на
ДС местна власт, министър Цветанов отговори, че биха се обвързвали с партии, които в
миналото не са направили необходимото за отварянето на досиетата, но ГЕРБ би
подкрепил подобна политика.
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