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На днешното си заседание се очаква Министерският съвет да разгледа предложение и
да приеме решение за отзоваването на общо 24 посланици, като предложи
подписването на укази за тях на новия президент Росен Плевнелиев. 17 от посланиците
са с установена принадлежност към комунистическите тайни служби, научи сайтът Дър
жавна сигурност.
com
.

Правителственото решение ще бъде по доклад на външния министър Николай
Младенов. Това е ще бъде първата група от сменени посланици. Общият им брой
надхвърля 60, като почти две трети от тях са посланици с досиета. Очаква се в
следващият месец да бъдат разгледани от правителството останалите отзовавания и
назначения на нови посланици.

След първата официална среща между президента Росен Плевнелиев и премиера
Бойко Борисов днес новият държавен глава заяви:

"Има номинации, чухме аргументи. Там, където аргументите са достатъчно убедителни,
че номинацията ще работи за българския национален интерес, ще отваря врати, ще
бъде полезен кандидат за икономиката, за приоритетите, се обединихме и чакаме
решение на Министерския съвет. Ще работим поетапно за назначаването на
посланиците. Ще има първи, втори, трети етап. Там, където все още има нужда от
допълнителна обосновка, аргументи, евентуално алтернативни номинации, ще има
етапност".
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Сред срещата премиерът Бойко Борисов обяви, че директорът на Националната
разузнавателна служба ген. Кирчо Киров няма да бъде изпращан за посланик, въпреки
че по-рано точно той анонсира новото развитие в кариерата на Кирчо Киров, който е
бивш кадрови офицер в Първо главно управление на ДС.

"Кирчо Киров не е сред номинираните, тъй като и външният министър, и президентът
държат хора, работили за ДС, да не бъдат номинирани", обясни Борисов.

Още преди да встъпи в длъжност на 22 януари 2012 г. президентът Росен
Плевнелиев декларира,
че
първия указ, който ще подпише, ще бъде за отзоваването на посланиците, разкрити
като сътрудници на бившата Държавна сигурност.

Процедурата по смяната на дипломатите изисква размяна на съгласувателни писма,
първо между МВнР и президента, а след това предложение от правителството към
държавния глава. Поради тази причина актът по отзоваването на посланици – агенти
не е могла да стане преди днешното заседание на Министерския съвет, което е първото
след встъпването на Плевнелиев в длъжност в неделя.

Очаква се сред посланиците с агентурно минало, които най-вероятно ще попаднат в
първата група, да бъдат Любомир Кючуков – посланик в Лондон, Атанас Младенов
– посланик в Рим,
Златин Тръпков
– посланик в Хага,
Андрей Караславов
– посланик в Агина и други.

Първото предложение на кабинета Борисов за отзоваването на посланиците с досиета
беше направено още през декември 2010 г., но тогавашният президент Георги
Първанов
отказа да
подпише укази за отзоваването им. През изминалата година министърът на външните
работи отзова генералните консули, разкрити като сътрудници на ДС, за чието
връщане не се изисква президентски указ.
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Бяха гласувани и промени в Закона за дипломатическата служба, ограничаващи
заемането на ръководни постове от дипломати – агенти, но по инициатива на БСП и
ДПС
Конституционният
съд
отмени тези
текстове.
Отзоваването на действащите посланици с агентурно минало в Държавна сигурност
стана възможно едва след смяната на президента Георги Първанов.

Цялата сага с посланиците може да прочетете тук.

Очаквайте подробности след 12 ч.
.
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