Уважаеми г-н Президент,
Дами и господа
Позволете ми , от името на УС на АРЗ да поздравим г-н Президента и в
негово лице държавното ръководство, за предприетите конкретни
действия за уреждане юридическия статут на специалните служби в
системата
на
националната
сигурност.
Действия,
които
разузнавателната общност в страната очакваше повече от двадесет
години.
АРЗ изразява своята подкрепа за възприетия цялостен подход в
изграждането на системата за национална сигурност. Според нас
приемането на тези закони неминуемо ще доведе до подобряване на
взаимодействието между специалните служби, но най-вече ще
усъвършенства фунционирането на цялата система за национална
сигурност на държавата. Същевременно бихме желали да подчертаем, че в
така изграждащата се структура за национална сигурност, а именно:
-Стратегия за нац.сигурност,
-Закон за управление и функциониране на системата за защита на
нац.сигурност,
- Законите за отделните специални служби /ДАР, НСО, Военното
разузнаване, ДАНС, БОП и др. Служби/,
според АРЗ начело би трябвало да бъде поставена една Национална
доктрина. В нея би трябвало да залегнат както стратегическите
приоритети на българската държава, като например взаимоотношениета
с партньорите от ЕС и НАТО, така и някои геостратегически
постановка, включващи националните ни интереси, близките географски
райони – Балканите, Близкия изток и Русия. Националната доктрина ще
даде и една цялостна визия за бъгарската външна политика, за да не се
налага създаването „ад хок” на импровизирани „червени линии”.
Що се отнася до проекта за закон за ДА”Разузнаване” ние считаме, че по
него е работено много сериозно. Конкретните си предложения АРЗ ще
представи в указания срок, но бихме искали да подчертаем някои
постановки още сега, а именно:
АРЗ счита за правилна постановката, че ДАР трябва да бъде на
подчинение на министър-председатела. Всъщност
функционално
мястото на службата винаги е трябвало да бъде в изпълнителната
власт.

- За „девоенизацията” на службата. Ние подкрепяме тази съвременна
тенденция в развитието на разузнавателните служби в света, но
според нас трябва да се има предвид, че разузнавачът не е обикновен
държавен служител, и това обезателно трябва да намери своето
място в окончателния вид на Закона за ДАР.
- И накрая въпросът, който представлява жизнено важен интерес за
нас, членовете на АРЗ. Ние предлагаме в бъдещия закон обезателно
да намери място законова формулировка, осигуряваща надежеден
механизъм за активно използуване професионалния опит на
бившите разузнавачи както за съдействие на ДАР, така и на
цялата система за национална сигурност на държавата.
Моето лично мнение е че това е актуален проблем за всички
Неправителствени граждански организации на професионалистите
от специалните служби в Република България..
Благодаря за вниманието!

Горан Симеонов,
Председател на УС на АРЗ
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