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Сътрудници на бившата Държавна сигурност няма да присъстват в листите на
ГЕРБ за предстоящите местни избори наесен. Това стана ясно при обявяването на
състава и структурата на националния предизборен щаб на партията от неговия
председател Цветан Цветанов в неделя 20 февруари 2011 г.

Сред шестте декларации, които кандидатите за кметове и общински съветници на ГЕРБ
ще трябва да представят като задължително изискване на партията, са декларация, че
кандидатът не принадлежи към агентурния апарат на бившата ДС и декларация за
съгласие да бъдат проверени от комисията по досиетата.

По този начин ГЕРБ става първата политическа партия, която дава публично заявка за
недопускане на сътрудници на бившата ДС до местната власт. Това е сериозна промяна
в политиката на партията, оглавявана от Бойко Борисов, тъй като на местните избори
през октомври 2007 г. подобно изискване към кандидатите не беше поставяно.

Сегашното решение обаче намира потвърждение в някои действия на премиера и
правителството по отношение на бившата ДС през последните месеци. . По-трайна
промяна в политиката на ГЕРБ започна след осветяване на агентите сред дипломатите
на 14 декември 2010 г. Тогава премиерът Борисов обяви, че
правителството ще предложи
на президента Георги Първанов
да отзове действащите посланици.
Решението беше подкрепено от декларация на всички парламентарно представени
партии без тази на БСП, но и до момента среща съпротивата на държавния глава.
Външният министър Николай Младенов обаче обяви, че занапред
кандидатите за дипломатически постове ще бъдат проверявани
за агентурно минало, възможност, която е дадена в закона за досиетата.

Междувременно в края на декември 2010 г. оставки от правителството подадоха
министърът без портфейл Божидар Димитров и зам.-вътрешният министър Павлин
Димитров,
обявени още в предишните
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години за сътрудници на ДС. С този акт кабинетът Борисов в момента вече е първият
от всички правителства след промените, в който не участват агенти на ДС.

През януари 2011 г., след осветяването на агентите в Министерството на отбраната, во
енният министър Аню Ангелов
заяви, че ще следва възприетата от правителството политика и
ще отзове военните аташета,
представящи България в чужбина, за които е установена принадлежност към
Държавна сигурност.

Със заявката за недопускане на представители на бившата ДС на местните избори
ГЕРБ връщат една практика, не намерила убедени политически привърженици през
последните години. За първи път тя беше приложена преди парламентарните избори
през лятото на 2001 г. Тогава СДС се обяви за листи без хора на Държавна сигурност
и призова същото да направи и тогавашният лидер на НДСВ Симеон Сакскобурггтски .
Той възприе идеята и в резултат на поисканите проверки от действащата по това време
комисия по досиетата „Андреев” някои от царските кандидат-депутати изпаднаха от
листите, след като се оказаха свързани с ДС.

През есента на 2009 г. управляващите от ГЕРБ приеха лустрационен тест в
правилника на парламента.
С него се
поставяше праг пред сътрудници на бившата Държавна сигурност да заемат постово в
ръководството на парламента, на парламентарни комисии, да участват в международни
делегации, както и изобщо да са членове на комисиите по вътрешна сигурност, по
външна политика и отбрана, за контрол на Държавна агенция "Национална сигурност” и
по европейските въпроси. През декември 2009 г. обаче Конституционният съд отмени
разпоредбата като противоконституционна.

Декларацията за непринадлежност към ДС и даването на съгласие за проверка от
комисията по досиетата, разрешена от закона, са механизми на
„тихата” лустрация,
която се прилага далеч по-успешно от случаите на открити лустрационни текстове в
отделни закони. Възможността за предварителна проверка за принадлежност към ДС
преди съответното участие в избори или при кандидатстване за заемането на
ръководен пост в изпълнителната или местна власт беше гласувана в закона за
досиетата през 2006 г. от тройната коалиция и от тогавашната дясна опозиция в
парламента.
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