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Уважаеми господин президент, 

 Уважаеми господин председател, 

 Уважаеми господин министър, 

 

 На 04.11.2014 г. Съюзът на офицерите от резерва “Атлантик” със 

съдействието на Министерството и Щаба на отбраната, съвместно с 

Асоциацията за комуникационни и информационни специалисти, 

Софийския форум за сигурност, Сдружение “Джордж Маршал” – 

България, Центъра по мениджмънт на сигурността и отбраната – БАН и 

две студентски организации - Студентския клуб на политолога и 

Студентската асоциация за изследване на международните отношения, 

организира научна конференция на тема “България и НАТО: Приносът на 

страната към съюзните способности след срещата в Уелс на 04 и 

05.09.2014 г.”  

В двата панела на конференцията бяха презентирани и обсъдени 

актуални промени в политиката за сигурност и отбранителната политика 

на страната, и развитието на нейните отбранителни способности, 

произтичащи от решенията на Срещата на високо равнище на НАТО в 

Уелс.  
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В презентациите и дискусиите бяха споделени различни схващания и 

подходи, както и предложения за подобряване на отбранителните 

способности на НАТО и ЕС и на Република България. 

 В резултат на изнесените доклади, съдоклади и презентации, както и 

на проведените дискусии се оформиха следните по-съществени 

 

ИЗВОДИ: 

 

1. По актуални промени в политиката за сигурност и 

отбранителната политика на страната: 

 Алиансът все повече се превръща в глобален актьор в сферата 

на сигурността, което още по-силно обуславя потребността за 

преразглеждане на досегашната съюзна политика за сигурност, 

включително разширяване и задълбочаване на политиката за 

партньорство в отговор на новите световни заплахи. 

 Стратегическото сътрудничество между НАТО и ЕС в областта 

на сигурността и отбраната в променената геополитическа 

среда става още по-наложително и безалтернативно. 

 Руската интервенция в Украйна е геополитическо 

предизвикателство с усилен ефект от факта, че Русия като 

постоянен член на Съвета за сигурност на ООН и гарант на 

международния ред и сигурност го дискредитира с действията 

си. 

 С развитието на събитията в Украйна настъпва трайна и трудно 

преодолима криза между НАТО и ЕС от една страна и Русия от 

друга, която се изразява в геополитическо противопоставяне, 

различия в ценностите и визиите за развитието на 

международните отношения и сигурността в Европа. 

 Разривът между НАТО и Русия е пречка за съвместното им 

противопоставяне срещу новите глобални рискове и заплахи. 

 Международният тероризъм се трансформира чрез стремежа 

си да създаде световен халифат, което е ново глобално 

геополитическо предизвикателство. 

 Планът за действие за повишаване готовността на НАТО 

(Readiness Action Plan) предвижда мерки за повишаване на 

сигурността на съюзниците и такива за военно-стратегическа 

адаптация на Алианса. Този план не изключва възстановяване 

на стратегическите партньорски отношения с Русия. 

 Заплахите от качествено новите "хибридни" предизвикателства 

за сигурността, съчетаващи конвенционални и неконвенцио-

нални методи и средства нарастват и изискват адекватен 

отговор от НАТО и от всяка съюзна държава. 
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 През последните 10 години под претекст, че страната ни е член 

на НАТО и нейната военна сигурност е гарантирана, налице е 

неглижиране на големите проблеми на отбраната и 

въоръжените сили на България. 

 Българският политически елит е разделен в позициите си по 

ключови въпроси на динамичната среда за сигурност. 

 За България НАТО е политико-военна рамка за реализация на 

стратегическите приоритети на българската външна политика, 

в синтез със съюзните приоритети.  

 

2. По военните аспекти на способностите: 

 През последните осем години отбранителните разходи на 

страната бележат устойчив спад, а въоръжените сили и техните 

способности бяха съкратени до неприемливо ниско равнище. 

 Днес повече от всякога на Алианса са необходими модерни и 

ефективни сили, с висока степен на готовност, способни за 

провеждане на бързи операции по въздух, суша и море. 

 Визия 2020 и средносрочната Национална програма “България 

в НАТО и в Европейската отбрана 2020” е своевременен и 

адекватен отговор на България за изграждане на необходимите 

отбранителни способности в новата среда за сигурност. 

 Разширяващият се дефицит от способности в значителна 

степен ще затрудни НАТО и ЕС своевременно и адекватно да 

реагират при кризи от различен характер, включително и за 

такива по член 5 на Вашингтонския договор. 

 България има належаща потребност от разработка на 

дългосрочна визия за развитие на въоръжените си сили, която 

да консолидира силен институционален и обществен консенсус 

и да осигури ресурси за изграждане на високотехнологични 

способности. 

 Необходимо е във Въоръжените сили да бъдат прекратени 

всякакви съкращения на военен състав и на основни 

въоръжения. 

 Нарушен е балансът между мирновременен и военновременен 

състав на въоръжените сили, което създава неприемлив риск за 

генериране на достатъчно сили и способности на страната при 

най-тежкия сценарий за криза, застрашаваща нейната 

сигурност и териториална цялост, независимо от неговата 

малка вероятност.  

 Изразена бе тревога, че във военното образование и 

подготовката на въоръжените сили почти отсъства важният 
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елемент за възпитанието на личния състав в родолюбие, в 

исконни ценности и добродетели на българското войнство.  

 В обществено допитване 57,7% от анкетираните подкрепят 

увеличаването на бюджета за отбрана на страната, 55% имат 

доверие в БА и 61 % смятат членството на страната в НАТО 

определено за важно. Поддържането на боеспособна армия се 

подкрепя от 85,8% от анкетираните. 

 

 Въз основа на горните изводи и становища от дискусиите на 

конференцията произтичат няколко предложения към ръководството на 

Министерството на отбраната по изграждането и трансформирането на 

отбранителните способности на страната: 

 

1. България следва безрезервно да подкрепя решенията на Срещата 

на НАТО на високо равнище в Уелс (04 и 05.09.2014 г.), тъй като 

това са и нейни решения. 

2. Националната програма “България в НАТО и в Европейската 

отбрана 2020” е реалистична краткосрочна програма за 

модернизация на въоръжените сили и нейното изпълнение следва да 

стартира не по-късно от 2016 г. 

3. През 2015 г. България следва да се присъедини и от 2016 г. да 

участва в силите на НАТО с най-висока готовност.  

4. Необходимо е България постепенно да увеличи отбранителните 

си разходи до не по-малко от 1,5% от БВП през 2016 г. и 2 % към 

2020 г.; инвестиционните разходи към 2016 г. да достигнат 20% и 

към 2020 г. - 25 % от отбранителните разходи. 

5. От 2015 г. следва да бъдат прекратени съкращенията на личен 

състав и на основни въоръжения в Българската армия, като ресурсите 

и усилията се насочат за модернизация и подмяна на морално 

остаряла и несъвместима бойна и обслужваща техника. Не по-късно 

от първата половина на 2015 г. България трябва да вземе решение за 

придобиване на нов многоцелеви боен самолет и от 2016 г. да 

започне постъпването му на въоръжение. 

6. По-активно и разширено да бъде използвана инициативата на 

НАТО “Интелигентна отбрана” и на ЕС “Обединяване  и споделяне 

на способности” за изграждане на национални и на съюзни 

способности. 

7. Необходимо е през 2015 г. България да приеме дългосрочна визия 

за развитие на въоръжените си сили с ясно дефинирани цели. Същата 

следва да бъде дългосрочен ориентир за отбранителната политика и 

планиране, за изграждане на високотехнологични въоръжени сили 

през следващите две десетилетия. 
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8. Наложително е страната ни ускорено да развие способности за 

кибер защита и кибер отбрана. 

9. Подготовката на военните формирования, предназначени за 

колективната отбрана на НАТО и за ЕС, трябва да бъде повишена в 

количествено и качествено отношение, като в рамките на 3-4 години 

да се доближи да съюзните стандарти, след което да бъде увеличена 

подготовката и на останалите формирования от въоръжените ни 

сили. 

10.  Нужни са консолидиране на националното съгласие, новаторски 

подходи и широко участие на родния бизнес, на научната и 

творческата мисъл за модернизацията на въоръжените сили и за 

изграждането на техните способности.  

 

 ОТ ИМЕТО НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА: 

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ  

                 НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ ОТ РЕЗЕРВА                 

                 „АТЛАНТИК” 

 

  ГЕН. -МАЙОР (з) Д-Р............................(СЪБИ СЪБЕВ) 

 

 

 

София 

09.12.2014 г. 


