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АДЕКВАТНОСТТА НА НАТО В СЪВРЕМЕННАТА И БЪДЕЩАТА СРЕДА ЗА 

СИГУРНОСТ: ИЗВОДИ ЗА БЪЛГАРИЯ 

Конференция на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик“ 

25 юни 2015 г., София 
 

ПРИВЕТСТВИЕ 

на заместник-министъра на отбраната на Р България г-н Димитър Кюмюрджиев 

 

Уважаеми госпожи и господа, 

Най-напред приветствам организаторите за избора на актуалната 

проблематика. Темите, които ще бъдат обсъдени, имат особено значение за 

сигурността на страната ни, особено в контекста на динамиката на процесите в 

стратегическата среда и развитието на хибридната война, която поставя нови 

предизвикателства пред националната и колективната сигурност и отбрана. 

Като обсъждаме въпроса за адекватността на НАТО и мястото на България, 

най-напред трябва да си даваме сметка, че готовността на Алианса да се справи 

ефективно с настоящите и бъдещите предизвикателства зависи първо и преди 

всичко от това доколко страните-членки са способни да изпълняват своите 

съюзни ангажименти. Приносът на всеки един съюзник към организацията, обаче, 

зависи от състоянието на неговите въоръжени сили. Това е главният критерий, 

който определя адекватността на всяка една страна-член и нейното място в 

Алианса. Това важи в пълна степен и за България. Ето защо ще насоча 

вниманието ви към темата за отбранителните способности на въоръжените сили. 

Предвид процесите в съвременната среда за сигурност и най-вече 

предизвикателствата от Изток и от Юг, днес по-остро от всякога стои въпросът 

дали въоръжените ни сили разполагат с необходимите способности, за да 

реализират в пълен обем и ефективно своите мисии и задачи. Поставен по друг 

начин, този въпрос предполага да се замислим дали с ресурсите, които държавата 

отделя за отбрана, можем да осигурим достатъчно отбранителни способности, 

така че да бъдем ефективен и надежден съюзник в Алианса.  
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В тази връзка трябва много добре да разбираме характера и мащаба на 

предизвикателствата, стоящи пред нас и съюзниците ни. Това ще ни позволи да 

изграждаме и развиваме необходимите отбранителни способности, с които да се 

противопоставим на всички възможни рискове и заплахи днес и утре. Това е 

главната задача на правителството в сектора „Отбрана“. На база на адекватната 

оценка на средата за сигурност ние трябва да вземем и изпълним правилните 

решения за бъдещето на системата за отбрана. Това е фокусът на усилията на 

ръководството на Министерството на отбраната. Всичко това прави 2015 г. 

особено важна за националната отбранителна политика. 

Що се отнася по-конкретно до изграждането на отбранителни способности, 

адекватни на средата за сигурност, ще припомня, че още от началото на нашия 

мандат ние заложихме върху приемствеността в постигнатите положителни 

резултати в отбранителната политика. Това предполага, на първо място, 

реализирането на приемственост от достиженията на действащата Бяла книга за 

отбраната и въоръжените сили към следващите стратегически документи. Разбира 

се, в този контекст отчитаме и приетите от служебното правителство „Визия 2020: 

България в НАТО и ЕС" и изработената въз основа на нея Национална програма 

„България в НАТО и в Европейската отбрана 2020“.  

В тази връзка вече се изпълнява и основният ръководен политически 

документ за приоритетите и политиките в отбраната, а именно Указанията на 

министъра на отбраната по отбранителната политика 2015-2018 г. Те се базират 

на програмата на правителството и задават пътната карта на отбранителната 

политика. Указанията акцентират върху модернизацията чрез постепенно 

нарастване на капиталовите разходи. Трансформирането на наличните ресурси в 

реално използваеми и оперативно съвместими способности е водещото начало и 

мерилото за успех в отбранителната политика. Фокусът на усилията ни 

постепенно ще се премества от преструктуриране към изграждане и развитие на 

способностите. Ако през последните няколко години трансформацията се 
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изразяваше предимно в преструктуриране и оптимизация, сега усилията за 

насочени към модернизацията. Съществува ясно заявена политическа воля 

числеността на въоръжените сили да не се намалява под определения в Бялата 

книга минимум от 37000 души. Това е заложено във философията на 

правителствената програма в сектора „Отбрана“. В нея сме поставили девет 

основни приоритета, с конкретни и измерими мерки и цели по всеки от тях. 

Сигурен съм, че сте запознати с този документ, но накратко ще обобщя, че тези 

девет приоритета на практика следват три основни направления за работа: 

Първо, трябва да градим и развиваме съвременни, високо мотивирани и 

оперативно съвместими въоръжени сили. Ние трябва да спрем процеса на 

постепенна деградация на способностите. Ето защо трябва да бъдат взети спешни 

мерки за решаване на въпроса със системния ресурсен недостиг. Също така тук от 

ключово значение е възможно най-бързото преодоляване на зависимостта на 

въоръжените сили от страни-доставчици извън НАТО и ЕС. Само така можем да 

имаме реално използваеми и оперативно съвместими способности. 

България трябва да продължи да се утвърждава като ефективен член на 

НАТО и ЕС. При това не на думи, а на практика. Това е второто основно 

направление в нашите усилия, което включва активно участие в НАТО и Общата 

политика за сигурност  и отбрана на ЕС, задълбочаване на трансатлантическото 

сътрудничество и развитие на съюзни, регионални и двустранни формати за 

изграждане на способности. Ето защо трябва своевременно и напълно да 

реализираме приноса си към приетия на Срещата на върха на НАТО в Уелс План 

за готовност за действие на Алианса. Затова развръщането през настоящата 

година на Щабен елемент за интеграция на силите на Алианса на наша територия 

и постигане на пълна оперативна готовност през 2016 г. е първостепенна задача.  

Не на последно място, ефективният принос на въоръжените сили, с 

наличните сили и средства, в защитата на населението при бедствия и аварии е 

важен приоритет и ние ще продължим да осигуряваме наличните способности. 
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Дами и господа, 

Днес сме изправени не само пред предизвикателствата на една усложнена 

външна среда за сигурност, но и пред острата необходимост да бъдат решени 

трупаните през годините нелеки проблеми на Българските въоръжени сили. Още 

повече, че системното недофинансиране на сектора за отбрана ни поставя в една 

още по-усложнена ситуация и мултиплицира съществуващите трудности.  

В резултат на нашите усилия вече имаме разработен проект на „Програма за 

развитие на отбранителните способности на въоръжените сили 2020“, която е в 

процес на междуведомствено съгласуване. Този документ определя параметрите 

за развитие и основните насоки за изграждане на отбранителните способности на 

въоръжените сили до 2020 г. Програмата доразвива и надгражда достигнатото от 

Бялата книга, чийто времеви хоризонт изтече в края на 2014 г., с особен акцент 

върху модернизацията. Програмата ще послужи за основа при разработване на 

„План за развитие на въоръжените сили 2020“. По своето съдържание тя 

осигурява баланс между критично необходимия минимум от отбранителни 

способности и ресурсните възможностите на държавата и обществото. 

Държа да отбележа, че разчитаме Програмата да бъде одобрена от 

Народното събрание, като бъде поет ясен финансов ангажимент за нейното пълно 

практическо изпълнение. Вярваме, че парламентът ще ни подкрепи и по 

отношение на произтичащите от Програмата промени в законодателството. 

Защото само по този начин можем да осигурим необходимите критични 

способности на въоръжените ни сили, така че те да могат и за в бъдеще да 

изпълнят възложените им по Конституция и закон мисии и задачи, както и да 

осигуряват адекватен и ефективен национален принос към системата за 

колективна отбрана на НАТО. 

Благодаря! 


