Гражданска организация поиска проверка за агентурно минало на всички лица, заемащи длъжност
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Неправителствената фондация „В помощ за борбата с престъпността Св. Арахангел
Михаил” поиска проверка на всички публични личности, заемащи ръководни постове в
Европейския съюз.

Писмото на организацията, освен до медиите, е адресирано до министъра на
правосъдието Христо Иванов, председателя на Народното събрание Цецка Цачева,
президента Росен Плевнелиев, премиера Бойко Борисов, до Европейския парламент и
посланиците на страните от Европейския съюз.

Поводът за искането е провеждането на конкурсната процедура за издигането на
кандидатура на генерален адвокат на България в Съда на Европейския съюз.

През януари 2015 г. Министерството но правосъдието обяви комисията по избора на
кандидат за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз. Малко след това обаче се
стигна до разпадане на комисията, като двама от членовете и един резервен си
направиха отвод.

До това положение се стигна, след като депутатът от ГЕРБ Методи Андреев даде
гласност на факта, че в комисията по избора на кандидат за генерален адвокат в Съда
на Европейския съюз влиза проф. Жасмин Генова-Попова, която е разкрита като
сътрудник на Първо главно управление на ДС от 1979 г., а след това и на Шесто
управление на ДС за борба с идеологическата диверсия под псевдонимите „ЖУЖА” и
„ЧОЛАКОВ”. Нейната кандидатурата е предложена от БАН и от Пловдивския
университет „Паисий Хилендарски”.
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По времето на СДС през 1997-1998 г. тя е началник на управление в Министерството на
външните работи, а след това посланик на България в Стокхолм (1998-2003). До 2012 г.
е ръководител катедра в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, а в момента
е директор на екипа български преводачи в Европейския съюз.

Давайки гласност на случая през януари 2015 г. Методи Андреев заяви публично:

„Обръщам се към министъра на правосъдието Христо Иванов, който беше сред
протестиращите граждани, аз също бях на улицата с недоволните, които искаха нов
морал в политиката. Това ли е, обаче, новият морал, това ли са новите лица, които трябва
да представляват България и да определят европейското бъдеще на държавата?
Протестиращите не искаха зависими лица, свързани с ДС да продължават да дърпат
конците в управлението, особено когато това се отнася за правосъдната система –
най-болната тема за обществото. Министерството на правосъдието трябва да коригира
тази своя грешка и да смени шефа на комисията. С агент „ЖУЖА“ България дава отново
лош сигнал на Европа и то идващ от реформаторско правителство.”

Самата Жасмин Генова-Попова беше един от кандидатите за съдия в Съда на
Европейския съюз в края на 2010 г. . Нейната кандидатура беше една от трите
допуснати до финалната част, но тогава тя отново си направи, тъй като изборната
процедура съвпадна с огласяването на сътрудниците сред дипломатите и името й се
появи в дългия списък на посланиците с досиетата в тоталитарните комунистически
служби. Това Комисията за избор на съдия в Съда на Европейския съюз беше с
председател проф. Александър Янков, известен юрист по международно право, но и
щатен служител на Първо управление на ДС ( виж досието му – в Ретистъра на
сътрудници на ДС и разузнавателните служби на БНА
). Министър на правосъдието тогава е настоящият вицепрезидент Маргарита Попова.

До включването на лица, свързани с комунистическите служби в комисията за избор на
генерален адвокат на България в Съда на Европейския съюз не би се стигнало, ако
министрите на правосъдието се бяха възползвали от предварителната проверка за
принадлежност на членовете на комисията, право което имат по закона за досиетата.

Така например при издигане на кандидатурата на Кристалина Георгиева за европейски
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комисар през 2010 г., тогава й беше извършена предварителна проверка по искане на
партия ГЕРБ, след проявен силен обществен интерес и повдигане на въпроса от 7
граждански организации, а резултатът за това, че тя не принадлежни към
тоталитарните служби беше публично огласен от Комисията по досиетата.

В самия закон за досиетата под №28 от списъка на публичните лица, които подлежат на
задължителна проверка за принадлежност към Държавна сигурност или
разузнавателните служби на БНА фигурират и лицата на длъжност в органите на
Европейския съюз, Организацията на Северноатлантическия договор и всяка друга
международна организация, в която членува или в чиято дейност участва Република
България.

„Тази проверка предстои по закон”, съобщиха пред desebg.com от Комисията по
досиетата, която, за да стигне до крайната проверка първо събира необходимата
информация от различните държавни институции. В случая информация за
ръководните лица в органите на ЕС и НАТО трябва да дадат различни няколко
държавни ведомства.

От проверката на сътрудниците на ДС и разузнавателните служби в БНА стана ясно, че
всички посланици на България в Бюксел в периода 1993-2009 г. неизменно са
сътрудници на Държавна сигурност.
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