ИЗКАЗВАНЕ
на Анастас Анастасов, Заместник-председател на Народното събрание и
Председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
Уважаеми г-н вицепремиер, ваши превъзходителства,уважаеми дами и
господа, уважаеми гости,
Въпросът за противодействието на организираната престъпност в
България е особено важен и заема приоритетно място в политиката на
страната ни в последните години. Анализът на генезиса, на същността и на
основните характеристики на това явление обаче показва, че далеч не е
достатъчно само да се декларира готовност за борба или да се предприемат
изолирани действия с краткосрочен ефект.
Изучаването на опита на водещите в това отношение европейски
партньори, пък и анализа на собствения опит показва, че стратегията за
противодействие трябва да се основава на задълбочено познаване на
противника, на неговите силни и слаби страни.
Още по-важно, струва ми се, в период на криза и хронично
недофинансиране на правоприлагащите
органи е определянето на
престъпните проявления, които нанасят най-големи щети на държавата и
обществото и подреждането им в съответствие със размера на заплахата,
която те създават. По този начин може да се окаже и значителна помощ на
политическото ръководство при вземането на практически решения за
засилване на противодействието в едно или друго направление.
В този смисъл, изготвеният доклад за оценка на заплахата от тежката и
организираната престъпност в България, макар и първи по рода си,
представляава една значителна стъпка към постигане на посочената по-горе
цел. Натрупаният опит очевидно може да послужи като основа за надграждане,
и за постигане в бъдеще на още по-точен и прецизен анализ.
От друга като членове на Европейския съюз , вече имаме не само
национални отгговорности, но и партньорски отговорности за принос
в
успешното прилагане на европейския проактивен модел за борба с
престъпността.
И на края не мога да не отбележа, че настоящия доклад е резултат както
на междуинституционално взаимодействие на правоприлагащите институции
в България така и от публично-частно партньорство, подход който трябва да се
поощрява и развива. Докладът е плод на едногодишен труд и третираните в
него въпроси заслужават внимание. Пожелавам ви успех.
Благодаря за вниманието.
3 април 2012 г.
София

