Прессъобщение

Национален антикриминален и антитерористичен форум /НААФ/ продължава с
интерес да следи развитието на обстановката в страната и главно свързаните с
предмета на дейност на организацията събития.

Сред актуалните акценти в последните дни определяме:

1. Заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност при Президента на Р.
България;

2. Скандалът, предизвикан от публикуваните в информационния електронен сайт
„Биволь” данни, сочещи съпричастност на сегашния премиер Бойко Борисов към
сътрудническия апарат на ЦСБОП

В резултат на това и на този етап нашето мнение е:

1. Заседанията на КСНС са незаслужено натоварени с очаквания да произвеждат
адекватни решения на въпроси, свързани с националната сигурност. В повечето случаи
те са ненавременни, в тях личи остарял чиновнически подход и голяма доза
натовареност с тясна политическа целесъобразност. Това се потвърждава и реакции на
политици и министри от правителството на ГЕРБ, които оставят впечатлението, че за
пореден път България е принудена да не провежда опасна за националната си
сигурност политика, съобразена със собствените национални интереси и цели.
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2. Появата на документи, които сочат съпричастност на сегашния премиер на страната
Бойко Борисов към сътрудническия апарат, явявал се и едновременно като обект на
оперативна разработка на ЦСБОП от 1996/97 г. смятаме за пореден, умишлено
предизвикан политически скандал, от който различните субекти ще се опитат да
извличат дългосрочни изгоди, всеки за себе си.

3. Въпросният сценарий, от когото и да е замислен и реализиран:

- Поставя под съмнение адекватността на политическите играчи да отговарят на
реалните потребности на страната и да провеждат дългосрочни политики в интерес на
обществото и нацията;

- отваря нова страница в темата „Служби за сигурност и досиета”, която сочи за
нестихващо желание и традиция подобни скандали да бъдат умишлено активирани и
използвани предизборно единствено с политически цели;

И при двата случая ефектите ще бъдат: ограничаване на авторитета и възможностите
за провеждане на суверенна политика от страна на Р. България. дългосрочно
негативно и опасно въздействие върху националната сигурност.

Водени от неотменимото ни желание да способстваме за пълноценен обществен диалог
по проблемите от текущия дневен ред на страната ни и най- вече тези от компетенциите
на нашата организация ние взимаме активно участие в мероприятия, организирани от
други неправителствени организации.

В този ред, на 6 февруари, 2013 г. взехме участие в конференция, организирана в
салона на „София- прес” на ул. Славянска- 29 от „Клуб 1- ви ноември”, в чиито
предварително обявен дневен ред бяха обявени като акценти на дискусията
противодействието на организираната престъпност и корупцията.

Заместник – председателят на Клуба и водещ на конференцията Румен Дечев запозна
участниците и гостите с тяхна позиция, която включва:
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- Искане оставка на правителството, за което стартират диалог с национално отговорни
политически сили за общи действия;

- Настояване за проверка дали премиерът Бойко Борисов е бил свързан с
организираната престъпност;

- Изясняване на зависимостите между поредицата от скандали във властта и
политическите решения, зад които личат криминални интереси, липсата на капацитет и
престъпна безотговорност.

Участникът в конференцията проф. Александър Благоев заяви, че в България се
извършва невероятен експеримент, признаците и резултатите от който са тотално
обезлюдяване, ограничаване на перспективите, насилствено въвеждане на фактическа
двупартийна система, целяща възпроизвеждането си във властта, опасни действия на
управляващите, които крият опасно въвличане на страната ни в конфликт близък до
Трета световна война.

Председателят на НААФ Тихомир Стойчев се включи с кратък коментар, който завърши
с негова лична оценка.

Политическият елит, партиите групово изнасилиха България, 23 години я изнасилват, а
сега я положиха в краката на групировките да се гаврят с нея- каза той.

Липсват адекватност и визия за реална дискусия, за произвеждане на дългосрочни
ключови политики, което може да бъде свързано с ограничена зрялост в обществото и
реален анализ на проблемите.

От НААФ беше изразена готовност за пълноценно участие във всевъзможни градивни
дискусии, на които да се говори за сериозните неща.
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