Номинираните за членове на СЕМ ще бъдат предварително проверени за принадлежност към ДС
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По предложение на народния представител Методи Андреев (ГЕРБ) номинираните от
парламента за нови членове на Съвета за електронни медии (СЕМ) ще бъдат проверени
за принадлежност към тоталитарните комунистически служби, стана ясно днес.

Народното събрание прие правилата за избора на двама представители от
парламентарната квота в 5-членния СЕМ на мястото на Анна Хаджиева с изтекъл
мандат преди повече от година, и на Георги Лозанов, чийто мандат приключи на 1
април, но той подаде оставка месец по-рано.

Резултатите от проверката ще бъдат оповестена пред парламента преди избора на
новите членове, за да може депутатите да вземат информирано решение.

Законът за досиета позволява т. нар. тиха лустрация, при която ръководителят на
всяка една държавна институция или обществена организация да извършва
предварителна проверка на лица, които са кандидати за ръководна длъжност.

Процедурата изисква съгласие от страна на кандидатите на бъдат проверени, писмо с
искане от съответната институция до Комисията по досиетата, които извършва
проверката и връща резултата от нея на подателят.

За разлика от задължителните проверки, резултатът от предварителните проверки
обаче не се огласяват публично и остават за сведение само на съответната институция.
В случая на Народното събрание, респективно на депутатите.
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През последните години властта не използва така активно тази законова възможност
за извършване на предварителни проверки преди назначаването на важни постове.

Така например наскоро правителството прие да изпрати като представител на
България в Европейската банка за възстановяване и развитие Калин Митрев, разкрит
като секретен сътрудник на ДС още през 2001 г. от тогавашната Комисията „Андреев”.

Най-активното използване на предварителната проверка беше през 2011 г. по време на
местните избори от страна на ГЕРБ и Синята коалиция.

Интересно е, че до октомври 2013 г. в Закона за радио и телевизия съществуваше
единственият директен лустрационен текст в българското законодателство,
непозволяващ избирането на членове на СЕМ и на държавните БНТ, БНР и БТА
сътрудници на Държавна сигурност.

Този текст обаче беше атакуван от депутати на БСП и ДПС пред Конституционния
съд, който преди три години го отмени
като
противоконституционен.

Според приетите от парламента правилата за новия избор на членове на СЕМ
депутатите и парламентарните групи ще имат една седмица за предлагане на
кандидатури. Очаква се изслушването на кандидатите за медийния регулатор да бъде
на 21 април в Комисия по култура и медии, а на 27 април да се гласуват в пленарна
зала.

В началото на май СЕМ в новия си състав трябва да пристъпи към избор на генерални
директори на БНТ и на БНР.

Президентът Росен Плевнелиев издаде преди година указ, който ще влезе в сила сега,
с който от своята квота в СЕМ определи да бъде Бетина Жотева, която в момета е
говорител на МВнР.
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