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ПРИВЕТСТВИЕ 
 

от името на президента на Република България 

по случай откриването на конференцията 

“Адекватността на НАТО в съвременната и бъдеща среда 

за сигурност: Изводи за България.” 

под патронажа на Президента на Републиката – 25.06.2015 г. 

 

Уважаеми г-н генерал Събев, 

Уважаеми господа генерали, адмирали и офицери, 

Уважаеми гости и участници в конференцията, 

Дами и господа, 

Благодаря на организаторите на тази конференция: Съюз на 

офицерите от резерва „Атлантик” (СОРА), съвместно с МО, Сдружение 

“Джордж Маршал” – България, Асоциация на комуникационни и 

информационни специалисти, Софийски форум за сигурност, Център 

по мениджмънт на сигурността и отбраната към БАН, Студентска 

асоциация за изследване на международните отношения и Студентски 

клуб на политолога, за възможността да Ви поздравя за успешната 

подготовка и провеждане на конференцията. Приветствам всички 

участници и гости. С удоволствие приех и патронаж за нейното 

провеждане. 

Конференцията се провежда във време, което донесе най-

динамичните в новата история промени в стратегическата среда за 

сигурност, след които светът вече никога няма да бъде същият. Според 

официални данни на ООН, изминалата 2014 г. се характеризира с най-

голям брой кризи и въоръжени конфликти. Налице е трайно и 

дълговременно влошаване на средата за сигурност. 

Събитията от миналата година ни накараха да осъзнаем, че мирът 

и стабилността на стария континент не трябва да се възприемат за 

даденост, а кризата в Украйна ни върна към суровата реалност. Досега 

мислехме, че всички държави в Европа работят за укрепване на мира, 

че имаме общ интерес за стабилност, за социално и икономическо 

развитие. Ние вярвахме, че всички действат в тази посока, че 

върховенството на закона и международното право важат за всички. 

Кризата ни напомни, че сигурността не идва наготово и не е 

гарантирана за нито един от нас. Тя ни показа, че все още е възможно в 

Европа да се преначертават граници със сила, да се подклаждат 

конфликти, да се дестабилизират държави и да не се спазват правилата 

на установения международен ред. Наблюдаваме прилагането на нов 
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тип „хибридна стратегия” за дестабилизиране на държави и региони, 

реализиране на нечии геостратегически интереси чрез съчетаване на 

конвенционални и неконвенционални методи, както и създаването на 

зони на „замразени конфликти”. Украинската криза е момент на 

изпитание за всички нас, за обединена Европа, за международната 

сигурност и за народите, които са свързали своята съдба с 

демокрацията и нейните ценности. 

Отново през изминалата година ескалира и друга много сложна и 

опасна криза в Близкия изток, която обхвана териториите на Сирия и 

Ирак, сега вече и Либия и Йемен. Радикални терористични групировки 

и техните поддръжници извършват нечовешки жестокости, потъпкват 

основни човешки права. Кризата в Близкия изток и Сев. Африка 

поражда тежка хуманитарна катастрофа. Последните седмици, стотици 

бежанци намериха смъртта си във водите на Средиземно море, 

прокудени от своите домове и устремени към мечтата за по-добър и 

спокоен живот. Република България също изпитва трудностите на 

приемаща бежанци страна. 

В своята 66 годишна история НАТО се превърна в основен гарант 

както за стабилността и сигурността на Европа, така и в други региони 

на света. Още от създаването си съюзът е призван да защитава 

принципите на демокрацията и върховенството на закона. В този бързо 

променящ се свят, Алиансът е основната опора, която позволява 

утвърждаването на демократичните ценности, гарантирането на 

правата и свободите на гражданите. През септември 2014 г. се проведе 

Срещата на върха на НАТО в Уелс, на която като държавен глава 

присъствах лично начело на българската делегация. Тя беше 

определена от всички като историческа. Основната причина, която 

определя историческата значимост на Срещата в Уелс, безспорно е 

нашето единство, нашето единомислие, нашата обща убеденост, че в 

нелеки моменти, през каквито минаваме и днес, сме твърдо заедно в 

отстояване на демократичните ценности и принципите на правовата 

държава в защита на човешките права и свободи. Принципите и 

ценностите, които ни обединяват, ни правят силни заедно. Гражданите 

знаят, че изграждането на стабилна и справедлива демократична 

система не става бързо, не е и лесно. Демокрацията е процес на 

постоянни усилия. Демокрацията трябва да бъде защитавана. Тя трябва 

да бъде отстоявана ежедневно. Като съюзник сме решени да 

допринесем за изпълнението на приетите общи решения в в Алианса, 

които са насочени към адаптиране в променената среда за сигурност. 
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Способностите на НАТО, като отбранителен съюз, се базират на 

способностите на държавите-членки.  

В качеството си на Върховен главнокомандващ на Въоръжените 

сили, свиках на 27 април заседание на Консултативния съвет за 

национална сигурност, посветен на въпросите на отбраната и 

развитието на ВС в светлината на Решенията от Срещата на НАТО в 

Уелс. С широко съгласие КСНС се обедини около разбирането, че 

изпълнителната и законодателната власт трябва да осигурят спазването 

на 2 основни принципа при изграждането и развитието на 

способностите на ВС. Първият принцип предвижда „ненамаляване” на 

средствата за отбрана като процент от Брутния вътрешен продукт 

(БВП), считано от 2016 г. и плавно увеличаване на разходите до 

достигане на 2% от БВП до 20124 г. Вторият предвижда повишаване на 

оперативната съвместимост  със съюзниците от НАТО в съответствие с 

приетиите стандарти. Разработената от Министерството на отбраната 

„Програма за развитие на отбранителните способносто на ВС на Р 

България” ще бъде внесена в Народното събрание за обсъждане и 

приемане. На основа на приетата вече програма ще бъде разработен 

нов „План за развитие на ВС на Р България”. Република България, като 

член на Северноатлантическото семейство от демократични държави, 

се доказа като надежден съюзник, който не само се ползва от 

гаранциите, предимствата и възможностите на колективната сигурност, 

но в същото време дава своя политически и военен принос към 

сигурността на Алианса, съобразно своите възможности. 

Дами и господа, 

Надеждната система за колективна отбрана и изграждането на 

адекватни военни и невоенни способности са много важни и днес 

виждаме това по-ясно отколкото във всеки друг момент от новата ни 

история. Борбата с тероризма, трансграничната престъпност, 

киберсигурността, незаконният трафик на хора, оръжие, наркотици и 

др. също изискват засилено международно сътрудничество между 

компетентните служби и държавите. Не бива да подценяваме и ролята 

на научните учреждения, частните огранизации и бизнеса при 

подпомагането и осигуряването на тези дейности. Тази конференция 

ще осигури достъпна и ефективна платформа за провеждане на диалог 

и обмяна на мнения и предложения в интерес на отбраната и 

сигурността и за защита на демократичните ценности. Уверен съм в 

положителните резултати от работата на този форум. 

Пожелавам успешна работа на конференцията. 

Благодаря за вниманието. 


