
ВСТЪПИТЕЛНО СЛОВО 

при откриване на конференцията на СОРА на 07.04.2016 г. 

 

 

Уважаеми ..................... 

Уважаеми........................ 

 

Настоящата двудневна конференция е организирана от СОР „Атлантик“ 

със съдействието на МО и в партньорство с АКИС, СФС, Дж.Маршал – 

България,  ЦМСО - БАН и чрез спомоществователство на НАРС, 

„ПроМакс 99“ ООД, Райнметал Еър Дефенс АГ, ТЕРЕМ ЕАД и Долфин. 

Нейната цел е, преди срещата във Варшава на съюзните държани от НАТО 

в началото на м. юли т.г., да даде публична експертна оценка на 

адекдатността на българската отбранителна политика в национален и 

съюзен контекст и за необходимото развите на въоръжените сили на 

страната в средносрочен план до 2025 г. На основата на дебатите и 

оценките от конференцията ние ще изведем и съответните препоръки до 

държавните институции, включително за подготовката на България за 

предстоящата среща на високо равнище в НАТО.  

 

На тази конференция ще анализираме новите тенденции в развитието на 

средата за сигурност и влиянието им върху националната и съюзната 

политика  и решения за гарантиране ситурността и отбраната на държавите 

от НАТО. Ще включим и нов елемент в дебата за средата за сигурност – 

оценка на предизвикателствата от Русия към НАТО и доколко нейната 

военна мощ застрашава съюзните държави. Този нов елемент не е 

основният акцент на тази конференция, но сме длъжни да го разискваме, 

тъй като предизвика ответна реакция на НАТО. Нашите изводи и оценки 

ще бъдат предимно професионални и експертни, като политическите 

прогнози и оценки ще оставим на политолозите и политиците. Важна и 

актуална тема в нашия дебат ще бъде въпросът за хибридните заплахи и 

противодействието на тях, още помече, че НАТО през м. декемри прие 

статегия по този проблем. 

 

Важна тема на днешната конференция ще бъде и подготовката на страната 

ни за срещата на високо равнище във Варшава в началото на юли тази 

година. Ще потърсим отговор на въпроса какви ивициативи би следвало да 

предложи или подкрепи България на тази ключова среща. 

 

Основният фокус на конференцията ни ще е върху националната 

отбранителна политика и доколко България, като съюзна държава от 12 

години, успя да изгради необходимите способности на своите въоръжени 



сили, за целите на националната си отбрана и за адекватен принос към 

колективната отбрана. Важно е да дадем отговор и на въпроса – защо 

България изостана в технологичното равнище на своите способности и 

защо толкова късно стартира модернизацията на своите въоръжени сили? 

Какво ще очакваме като резултат от стартирането на План 2020 и ще успее 

ли страната ни да го реализира в пълен обем или отново ще бъде спрян от 

ресурсен недостиг? 

 

На конференцията ще бъдат представени и някои технологични решения за 

придобиване на ключови способности за ВС на страната ни, за което сме 

поканили няколко фирми да представят своите продукти и възможности. 

 

Като финален етап на конференцията ще се опитаме да погледнем отвъд 

хоризонта на 2020 г. Какви допълнителни военни способности ще са 

нужни на страната ни в средносрочен план до 2025 г., за да бъде страната 

ни максимално адекватна на влошаващата се среда за сигурност, за да 

гарантира по-надеждно националната отбрана и да предоставя по-

забележим принос към колективната отбрана? 

 

На конференцията присъстват над 120 души вкл. от държавните 

институции, представители на посолствата на САЩ, Испания, Япония, 

Турция, Румъния и Украйна, генерали и офицери от кадъра и резерва, 

представители на академичната общност, студентии и наши гости 

проявили специален интерес къв този форум. 

 

От името на организаторите, благодаря на всички, че се отзовахте на 

нашата покана. 

 

За откриване на конференцията  и слово от името на министъра на 

отбраната, предоставям думата на зам. министъра на отбраната г-н 

Кюмюрджиев. 

 

За поздравително слово от името на президента на РБългария, предоставям 

думата на ген. лейт. (р) Самандов. 

 

За приветствие от името на министъра на външните работи предоставям 

думата на ......................................................... 

 

В рамките на 10 мин. имате думата за въпроси към представителите на 

държавните институции. 

 

Следва 20 мин- кафе пауза. 


