
ВСЪПИТЕЛНО СЛОВО 
на председателя на управителния съвет на СОР „Атлантик“ 

при откриването на научно практическа конференция „Адекватността на 

НАТО на съвременната и бъдеща среда за сигурност: Изводи за България“ 

 

 

Уважаеми г-н зам. министър, 

Уважаеми г-да генерали и офицери от кадъра, резерва и запаса, 

Уважаеми партньори и гости на конференцията, 

Уважаеми дами и господа. 

 

Добре дошли на настоящата научно-практическа конференция, организирана 

от СОР „Атлантик“, в партньорство с МО и ЩО, АКИС, СФС, Джордж 

Маршал – България, Центъра по мениджмънт на сигурността и отбраната 

към БАН и две студентски организации – САИМО и СКП. На конференцията 

присъстват над … участници, генерали, адмирали и офицери от кадъра, 

резерва и запаса, представители на науката, експерти, студенти. Специални 

гости на конференцията са генералите Николовски и Стояновски от 

Македония. 

 

Общата тема на нашата конференция не е случаен избор и считаме, че 

същата е особено актуална днес. През последните две години средата за 

сигурност в Черноморския регион и Близкия изток бележи устойчиво 

влошаване. Същевременно, у нас набира скорост едно публично внушение с 

елементи на пропаганда, за негативната роля на НАТО, за анахронизма на 

организацията и дори, че тя вреди на националната ни сигурност. Налице са и 

призиви за излизане на България от НАТО, включително и от отделни 

политически партии. Внушават се и страхове, че България се превръща във 

фронтова държава, която ще понесе гибелни удари в един вероятен конфликт 

между Русия и НАТО или САЩ и Русия и че този конфликт е неизбежен. 

 

В голяма степен подобни публични внушения са резултат от възникналата 

криза в Украйна, анексирането на Кримския полуостров от Руската 

федерация и нейната намеса в размирните  части от Луганска и Донецка 

област на украинската държава, както и от реакцията на ЕС и НАТО. 

Същевременно тези внушения подминават непровокираните от никой големи 

руски военни учения и демонстрации през 2014 и 2015 г. около границите на 

Украйна и източни съюзни държави, в близост до техните граници, както и 

войнствената реторика на руското политическо и военно ръководство. 

 

НАТО реагира на основателните опасения на някои от източните си страни-

членки, че украинският сценарий за дестабилизация може да бъде приложен 

и спрямо тях. Алиансът предприе редица мерки, за да увери тези съюзни 

държави, че ще реагира своевременно и адекватно при опити за застрашаване 



на техния суверенитет и териториална цялост, в изпълнение на чл. 5 на 

Вашингтонския договор. 

 

Същевременно, страните –членки, на срещата на високо равнище в Уелс 

миналата година, поеха редица ангажименти, за укрепване на своята отбрана 

и провеждане на по-активна отбранителна политика през следващите 10 

години. Повишаването на готовността за реакция, подготовката на съюзните 

сили и повишаването на тяхната оперативна съвместимост, подобряването на 

системата за командване и управление, прекратяването на спада и плавното 

увеличаване на отбранителните разходи и модернизация на националните и 

съюзни способности са сред приоритетите на тези мерки.  

 

В последните години дискусията за НАТО у нас бе изместена в периферията 

на общественото внимание. Много хора у нас все още не разбират главната 

цел и мисии на организацията и с лекота й приписват агресивни намерения.  

Очевидно днес и в близка перспектива се налага да говорим повече за НАТО 

и защо България се присъедини към Алианса преди 11 години. На 

внушенията, че съюзните гаранции за сигурността на страната не са нищо 

повече от думи на хартия, се налага да отговорим, че точно обратното е 

реалност – НАТО разполага с нужния военен потенциал за тяхното 

реализиране и предприема мерки за своевременен отговор на въоръжени 

провокации срещу съюзни държави. Трябва да подчертаем, че това бяха 

принудителни мерки за НАТО. Странно е, че Русия днес ги възприема като 

агресивни спрямо нея, когато с поведението и действията си в голяма степен 

сама ги предизвика. 

 

Уважаеми участници в конференцията, 

Днес, в хода на презентации, доклади и дискусии ще потърсим отговор на 

следните основни въпроси. Какви са предизвикателствата на съвременната 

среда за сигурност към НАТО и в частност към нашата страна? Адекватен ли 

е Алиансът на променената и динамична среда за сигурност и наложително 

ли е НАТО и източните съюзни държави да повишат готовността си за 

реакция и да засилят отбранителните си способности? Адекватни ли са 

съюзните задължения на България в новата среда за сигурност и как ги 

изпълнява страната ни? Каква е обществената поддръжка за НАТО в 

съюзните държави? и др. 

 

Надяваме се да чуем различни гледни точки и достатъчно аргументи за 

максимално обективни оценки и препоръки по тези дискусионни въпроси на 

съюзната и национална сигурност и отбрана. 

 

Предоставям думата на ………………………………………………………. 

Предоставям думата на ………………………………………………………. 

Предоставям думата на ………………………………………………………. 


