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КРАЙЪГЪЛЕН КАМЪК НА ЧЛЕНСТВОТО: 

 

"ДЕСЕТ ГОДИНИ В НАТО, ВИЗИЯ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ДЕСЕТ " 

 

ФОРУМ НА БЪЛГАРСКАТА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКА ОБЩНОСТ 

__________________________________________________________________ 

28 март 2014 год., 

 София, Централен военен клуб 

Зала „Тържествена“, 2-ри етаж,  

 

 

Уважаеми г-н ……………………………,  

 

По повод на 10-годишнината от членството на България в НАТО Съюзът на 

офицерите от резерва "Атлантик", Асоциация „Джордж Маршал – България“, Центъра за 

мениджмънт на сигурността и отбраната“ и Асоциацията на комуникационните и  

информационни специалисти, организира форум на българската трансатлантическа общност 

„Крайъгълен камък на членството: Десет години в НАТО, визия за следващите десет", която 

ще се проведе на 28 март 2014 година в гр. София, Централен военен клуб, зала 

„Тържествена”.  

Решението да се организира това събитие е мотивирано от няколко актуални, с 

ключово значение тенденции не само за България и Балканите , но и за всяка страна-членка 

на НАТО и на Алианса като цяло.  

С особено важност сред тези тенденции е все по-популярният, но често силно 

изкривен обществения дебат по националната сигурност и отбраната. Този дебат неизбежно 

оказва влияние върху членството на България в НАТО, но по своята същност това е дебат 

„за“ или „против“ евро-атлантическите ценности. Дебатът е от първостепенно значение за 

всички страни в преход към демокрация, и особено за тези в Югоизточна Европа (ЮИЕ). 

Същият е от решаващо значение за съзряването на нашето гражданско общество и по-

специално за системната подкрепа на една жизнеспособна и ефективна система за 

колективна отбрана и сигурност. 



Този дебат е от още по-голямо значение за политическите лидери, които да го 

трансферират в техните политически организации и в крайна сметка в политиката на 

национална сигурност и отбрана - както когато са на власт, така и в опозиция.  

Освен това, този дебат е от значение не само за демокрации в преход. Квази - 

демократична популистка реторика е във възход днес в цяла Европа, а това е от особено 

значение, когато въпросите на сигурността и отбраната са на масата . Тази " подмяна " на 

стойности е токсична за Евроатлантическото единството и е една от основните причини  

България , както и повечето от държавите-членки в преход към демокрация, да се провали в 

каквито и да било съществени и значими съвместни проекти за модернизация и 

превъоръжаване на своите отбранителни системи и въпреки официалните декларации, да 

продължава да осъществява политики на поддържане и  опити за съживяване на остарели и 

ненужни отбранителни способности. 

Ето защо, с провеждането на този форум, ние се стремим да обобщим в единство най-

важните уроци от нашите първи десет години на членство в Алианса, като ги предоставим 

директно и без изкривявания на вземащите решения в областта на политиката за сигурност и 

отбрана на страната. Да формулираме жизнено необходимите спешни решения, които следва 

да бъдат предприети, и в интерес на ефективността и ефикасността на системата за 

колективна отбрана, която НАТО трябва да притежава. 

Постигането на тази цел е съгласувано с администрацията на президента на Република 

България, както и резултатите на нашите дискусии по време на Националната кръгла маса ще 

бъде представен като принос към конференцията на правителството за отбелязване на 10-ата 

годишнина от членството на България в НАТО, която ще се проведе  за 04 и 05 април 2014 г.. 

В тази връзка, бихме искали да Ви поканим да вземете участие в този форум. Вашето 

участие ще даде жизненоважен импулс за хората, изповядващи, споделящи и защитаващи 

евро-атлантическите ценности. С вашето присъствие на форума вие ще имате възможност да 

отправите своя ясен сигнал за своята съпричастност и ангажираност при определянето на 

ясни маркери за изпълнение на инициативите на НАТО, не само в контекста на членството 

на България, но и на всички страни в региона и за Алианса като цяло. 

Ние разчитаме на вашето потвърждение и за нас ще бъде чест да Ви посрещнем на 

форума на 28 март 2014. 

При необходимост от допълнителна информация, може да се свържете със следните 

точки за контакт: Съби Събев - председател на УС-СОР „Атлантик“, е-mail:   

sabsismal@gmail.com, мобилен: 0889 055 115 и Иво Иванов, e-mail: ivo2003@abv.bg,  

мобилен: 0899 686091.  

 

От името на организаторите, 

С уважение, 

о.з. ген. майор Съби Събев , 

Председател  на УС на СОР„Атлантик“ 
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