Девет години България в НАТО

ЕВРОПЕЙСКАТА ОТБРАНА: НАДЕЖДИ
И ТРЕВОГИ С БЪЛГАРСКИ
АДРЕС
На 8 и 9 април 2013 г. в Централния военен клуб се състоя научна
конференция на тема “Отбранителните способности на НАТО и ЕС.
Приносът на Р. България за тяхното изграждане и развитие”.
Съорганизатори на проявата бяха Съюзът на офицерите от резерва
„Атлантик”, Министерството на отбраната, Софийският форум за
сигурност, Асоциацията на комуникационните и информационните
специалисти, Студентският клуб на политолога към СУ „Св. Климент
Охридски” и Студентската асоциация за изследване на международните
отношения (САИМО) към УНСС.
Конференцията бе посветена на деветата годишнина от приемането
на България в НАТО. С доклади, изказвания, научни съобщения и
презентации участваха офицери от МО и от Българската армия, учени,
представители на Министерството на външните работи, на нашата
отбранителна промишленост и на чуждестранни фирми от оръжейния
бизнес, членове на военно-родолюбиви съюзи и студенти.
С встъпително слово министърът на отбраната доц. д-р Тодор
Тагарев откри конференцията, която протече под неговия патронаж.
Министър Тагарев отбеляза, че инициативите на НАТО и ЕС
„Интелигентна отбрана“ и „Обединяване и споделяне“ предполагат както
нова коалиционна култура, така и политическа воля за извършване на
необходими нормативни промени в националните законодателства и за
създаване на адекватен административен капацитет.
„България работи активно за развитието на стратегическото
партньорство между НАТО и ЕС. Ние застъпваме позицията за взаимно
допълване и за избягване на дублирането на усилия и ресурси.
Координацията между НАТО и ЕС е важна и в светлината на изграждането
на единния комплект въоръжени сили, който ще бъде готов за участие в
операции и на двете организации.“, подчерта министърът.
Като ключов за успеха на многонационалните инициативи за
изграждане и развитие на способности министър Тагарев определи
регионалния подход. „Близостта в географско отношение и общите
предизвикателства пред сигурността са предпоставка за общи
стратегически цели и сходства в националните нива на амбиции. България
играе активна роля в реализирането на многонационални инициативи чрез
засилено регионално сътрудничество“, отбеляза той.

Министър Тагарев посочи направленията, в които са постигнати
окуражаващи резултати: охрана на въздушното пространство, логистика и
военноморско сътрудничество.
В първия панел на конференцията, озаглавен ”Политически аспекти
на отбранителните способности на НАТО и ЕС”, г-н Петко Дойков от
Министерството на външните работи изнесе доклад на тема “Отношенията
НАТО-ЕС в контекста на изграждането на отбранителните способности:
партньорство, конкуренция или нещо друго”.
От името на фирма DIEHL Defence г-н Карстен Янц направи
презентация на ракета РБС-15 МК3.
Младата анализаторка от САИМО г-ца Ивелина Атанасова
представи съдоклада си “Сигурна/Безопасна Европа – перспективи и
реалност”.
Темата, с която ексминистър Аню Ангелов привлече вниманието на
аудиторията, бе “Връзки и зависимости днес между отбранителните
способности на НАТО и ЕС и националните отбранителни способности”.
Финансовият експерт Гергана Йорданова говори за влиянието на
европейската дългова криза върху отбранителните способности на НАТО и
отговори на въпроса „Възможна ли е интелигентна отбрана с ограничени
ресурси?”.
Представителят на Студентския клуб на политолога Емил Марков се
понрави с точни съждения и смели прогнози в съдоклада си „Новите
предизвикателства пред европейските отбранителни способности при
управлението на кризи в условията на Арабската зима”.
За реалностите и преспективите на общата политика за сигурност и
отбрана в ЕС говори дипломатът Алекс Петков.
Вторият панел бе посветен на „чисто” професионални въпроси:
„Военни аспекти на отбранителните способности на НАТО и ЕС и
българското участие”. Полковник Цветан Цолов от Щаба на отбраната
поднесе обстоен и задълбочен преглед на тема “Приносът на Българската
армия в изграждането на военните способности на НАТО и ЕС”. Някои
тези на Щаба на отбраната бяха допълнени и развити в съдоклада
“Отбранителните способности като амбиция и реалност” на г-н Йордан
Божилов от Софийския форум за сигурност.
Г-н Клаус-Петер Фургери от DIEHL Land System сподели как
германските съюзници и партньори модернизират бронетанковата техника
в днешните трудни за оръжеен бизнес времена.
С болка и критична насоченост говори генерал-лейтенант (з) Кирил
Цветков в съдоклада си, озаглавен “Развитие на оперативните способности
на БА за изпълнение на национални задачи”.
Генерал-майор (з) д-р Съби Събев запозна участниците с някои
тревожни тенденции в развитието на европейските военни способности

С неподправен интерес бе изслушано и бе изпратено с
ръкопляскания словото на кавалера на орден „За храброст”, председателя
на Съюза на възпитаниците на Военните на Н. В. училища, ШЗО и
родолюбивото войнство и гражданство, капитан далечно плавана Атанас
Илев. Ветеранът-герой, който неотдавна навърши 90 години, говори за
традициите на Българската войска през най-добрите й години.
С най-новите постижения на Института за перспективни изследвания
в отбраната запозна присъстващите капитан I ранг проф. Янцислав
Янакиев. Неговият доклад бе озаглавен “Организационни и културни
предизвикателства при многонационални операции на НАТО”.
Съдоклад “Ролята и мястото на гражданското общество в
изграждането на отбранителните способности на страната” изнесе генералмайор (р) Нонка Матова, заслужил майстор на спорта.
В третия панел под наслов „Европейската отбранителна индустрия в
изграждането и развитието на отбранителните способности на НАТО и ЕС
и българското участие” с доклади участваха проф. Христо Христов и доц.
Васил Тотев от Института по отбрана, изпълнителният директор на
„ТЕРЕМ” ЕАД доц. инж. Станчо Петков и доц. Златогор Минчев от БАН,
който говори за новите предизвикателства в академичните изследвания по
киберсигурността.
След всеки от панелите се състояха дискусии, в които участваха
значителен брой от присъстващите офицери, учени, студенти и
представители на бизнеса.
Вълнуващо слово, с което призова Българската войска да върне
призванието си на национална институция за възпитание на младите
поколения, произнесе кавалерът на орден „За храброст”, народният
представител, 90-годишният воин и общественик г-н Дянко Марков.
Накрая ген. Събев благодари на участниците и организаторите,
направи равносметка и закри конференцията.
Предоставените доклади, изказвания и презентации скоро ще бъдат
качени на сайта на Съюз „Атлантик”.
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