БЪЛГАРИЯ В НАТО: СЪЮЗНИ
РЕШЕНИЯ И НАЦИОНАЛНИ
ОТГОВОРНОСТИ
Под патронажа на министъра на отбраната в Централния военен
клуб в София се състоя конференция на тема “България и НАТО:
приносът на страната към съюзните способности след срещата в
Уелс на 04 и 05.09. 2014 г.”. Организатори на събитието бяха Съюзът
на офицерите от резерва „Атлантик”, Министерството на отбраната,
Сдружение „Джордж Маршал” – България, Асоциацията на
комуникационни и информационни специалисти (АКИС), Софийският
форум за сигурност (СФС), Центърът по мениджмънт по сигурността
и отбраната (ЦМСО – БАН), Студентският клуб на политолога (СКП)
и
Студентската асоциация за изследване на международните
отношения (САИМО).

Повече от сто учени, политици, кадрови, запасни и воини от
резерва, експерти и представители на НПО разискваха наболели
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теми, поставиха въпроси, търсиха и дадоха отговори, направиха
рационални предложения, споделиха натрупани тревоги.
Приветствие от името на президента на Република България и
върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Росен Плевнелиев
поднесе контраадмирал Георги Фиданов /текста на приветствието
поместваме отделно/.
Министърът на отбраната в служебното правителство д-р на
военните науки Велизар Шаламанов произнесе слово по актуални
въпроси на отбранителната политика. Необходимо е новото редовно
правителство спешно да подготви План за развитието на
въоръжените сили през следващите пет години, тъй като сегашният
план изтича в края на 2014 г., а разчетите за новия програмен период
все още не са готови. Всяко по-нататъшно намаляване числеността
на
Българската
армия
без
решителна
модернизация
и
превъоръжаване води до голям риск. "Този въпрос не търпи
отлагане", заяви министър Шаламанов и припомни, че заради старото
съветско въоръжение армията ни не е съвместима с партньорите от
НАТО. Екипът на В. Шаламанов ще остави на наследника си
препоръки за работа и предложения за решаване на проблемите, за
да осигури приемственост.

Министърът на отбраната отговори на многобройни въпроси
около срещата на НАТО в Уелс.
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Първият панел от конференцията бе озаглавен „Актуални

промени в политиката за сигурност и отбранителната
политика на страната, произтичащи от решенията на
срещата на високо равнище на НАТО“. Доклад на тема “Нови
аспекти в съюзната политика за сигурност” изнесе д-р Християна
Христова от Министерството на външните работи /повечето доклади
и съдоклади поместваме отделно/.

Председателят на Съюза на офицерите от запаса в Република
Македония генерал-майор о. з. Иван Николовски приветства
конференцията от името на приятелите и колегите от югозападната ни съседка
Модераторът на панела Йордан Божилов от Софийския форум
за сигурност анализира кризата в отношенията между НАТО и Русия и
влиянието й върху развитието на европейската и евроатлантическата
сигурност.
Подполковник о. р. Илия Налбантов от Сдружение „Джордж
Маршал”–България сподели интересни идеи за промените в съюзната
отбранителна политика и порасналите изисквания за нови
способности.
Дейно участие в теоретичните изследвания и в дискусиите взеха
представителите на студентските организации, с които Съюз
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„Атлантик“ поддържа партньорски връзки от няколко години. Димитър
Черкезов от САИМО изнесе съдоклад на тема “Стратегическото
партньорство НАТО - ЕС в променената среда за сигурност”. В
съдоклада си г-ца Ралица Нинова от СКП проследи метаморфозите и
приноса на българския политически елит за членството на страната
ни в НАТО.
Вторият
панел
бе
насочен
към
развитието на

отбранителните способности на страната след решенията на
срещата на високо равнище на НАТО в Уелс. Гостите и
участниците с интерес изслушаха доклада на началника на отбраната
вицеадмирал Румен Николов “Визия 2020 и приносът на Българската
армия в изграждането на военните способности на НАТО и ЕС”.
Съдоклад
"Предпоставки
за
ресурсно
осигуряване
на реализацията на Програма 2020" изнесе проф. Тодор Тагарев от
ЦМСО – БАН. На тема "Развитие на способности за киберзащита и
отбрана в национален мащаб и във въоръжените сили" говориха
бригаден генерал о. з. Бойко Симитчиев и Чавдар Пенков от АКИС.
Съдокладът “За необходимостта от дългосрочна визия за
развитие на ВС на Р. България” на генерал-майор о. з. д-р Съби
Събев предизвика значителен брой въпроси и разгорещена дискусия.
За състоянието на българската отбранителна промишленост и
за присъствието й на националния и на европейския отбранителен
пазар говори представителят на СОРА Светлозар Вешков.
Съдокладът на капитан I ранг професор д-р Янцислав Янакиев
от Института за перспективни изследвания на отбраната към Военна
академия
„Г. С. Раковски” разгледа обществените нагласи в
България за по-високи отбранителни разходи и членството в НАТО,
съпостави европейските и националните тенденции в общественото
мнение да подкрепи или да стопира модернизацията на Въоръжените
сили.
След докладите се състоя дискусия, подпомагана от
компетентните мнения и въпроси на панелиста генерал-лейтенант о.
з. Атанас Запрянов от СОРА.
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