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Административният съд София-град (АССГ) изненадващо скри от публичност
определения на съдия, на когото Комисията по досиетата е поискала отвод по няколко
дела на обявени сътрудници на тоталитарните комунистически служби, които обжалват
по съдебен път обявената им принадлежност към Държавна сигурност от независимия
държавен оран.

Става въпрос за съдия Георги Терзиев, който е определен за докладчик по въпросните
дела, които се разглеждат от АССГ на първа съдебна инстанция.

Мотивът за поискания отвод на съдия Терзиев от Комисията е, че той е учил във
факултета на ДС в Висшата специална школа на МВР-ДС „Г. Димитров” в Симеоново.
Това е предпоставка днес той като магистрат да не разглежда и да се произнася точно
по казуси, свързани с разкриването на сътрудници на Държавна сигурност, тъй като
конфликтът на интереси е очевиден.

Съдия Терзиев е роден през 1967 г. в гр. Асеновград. Работил е като следовател в
Пловдив, а като съдия в АССГ започва работа през 2016 г.

Съдията се е произнесъл през миналия месец (октомври 2018 г.) с определения по
въпросните дела, по които той е докладчик, като е отхвърлил искането на Комисията,
но случайно или не точно тези негови определения, съдържащи мотивите за отказа да
си направи отвод, не са достъпни в сайта на АССГ, установи desebg.com.
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В Правилата за обявяване и публикуване на съдебните актове в Административен съд
София-град определенията по искан отвод не попадат в категорията на актове, които
изрично да са посочени, че не подлежат на публикуване, тоест те следва да се
публични.

Както през юни 2018 г. desebg.com вече писа съдията Георги Терзиев стана първият
съдия от АССГ който в свое решение по дело, заведено от агент на ДС срещу
обявяването му от Комисията по досиетата, се позова на противоречивата практика на
съдии от Върховния административен съд срещу осветяването на сътрудниците на
тоталитарните комунистически служби, сред които също има негови колеги от
факултета по Държавна сигурност в школата в Симеоново (
виж повече за
опита на ВАС да се разстрои процеса на разкриване на сътрудниците на ДС и
разузнавателните служби на БНА – ТУК
).

Делата, по които на съдия Терзиев е докладчик и по които Комисията му е поискала
отвод са следните:
1. Дело №3044/2018 г. по описа на АССГ, заведено от бившия министър на
правосъдието Хараламби Анчев в служебния кабинет на Софиянски (1997). Той е
разкрит като
агент на Шесто управление на ДС за борба с
идеологическата диверсия от 1982 г. под псевдонима „ЧАВДАР” (
Анчев
вече загуби дело в Европейския съд за правата на човека в Страсбург, виж
повече за него – ТУК
). Делото е обявено за решаване.

2. Дело №5468/2018 г. – заведено от бившия министър на културата (1996-1997) Иван
Маразов в кабинета Виденов на БСП и кандидат за президент на БСП (1996). Той е
разкрит като агент „БИБЛИОТЕКАРЯ” на Шесто управление на ДС за борба с
идеологическата диверсия от 1974 г. Делото е обявено за решаване.

3. Дело №6678/2018 г. – заведено от Илия Траханаров, член на Съвета на директорите
на „Сглобяеми къщи” Д АД, гр. Пазарджик от 1998 г. до 2000 г. Той е вербуван от отдел
„Затвори” на ДС през 1962 г. като агент „ЗЛАТКОВ”.
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4. Дело №4046/2018 г. – заведено от Людмил Бояджиев, член на Съвета на директорите
и изпълнителен директор на „Многопрофилна болница за активно лечение –
Национална кардиологична болница“ ЕАД и член на Съвета на директорите на
„Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания „Света
Екатерина“” ЕАД – гр. София. Той е разкрит като агент „БОЙКО” на
Второ главно управление на ДС
от 1984 г.

Общото между четирите сътрудници е, че на всичките тях досиетата им са прочистени
незаконно и тайно от обществото от БКП/ДС в началото на прехода ( виж повече за
операцията по унищожаването на досиетата – ТУК
).

В архивите на Държавна сигурност обаче са запазени картоните и регистрационните
дневници на гореспоменатите лица в качеството им на сътрудници на ДС. Според
приетия през 2006 г. с политически консенсус закон за досиетата от тогавашните
управляващи БСП, ДПС, НДСВ и политическата опозиция в лицето на Синята коалиция,
закон, който действа и в момента. Картоните в картотеките и информацията в
регистрите са достатъчни доказателства за обявяването на принадлежността към
тоталитарните служби на такива сътрудници с прочистени досиета. Законово
основание, чиято непротивоконституционност е потвърдена и единодушно от
Конституционния съд през 2012 г
.
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