
В навечерието на „Варшава 2016” 

АТЛАНТИЧЕСКА СОЛИДАРНОСТ  

И ЕВРОПЕЙСКА ВИЗИЯ  

ОТВЪД ХЪЛМА НА ВТОРОТО 

ДЕСЕТИЛЕТИЕ 

 
На 7 и 8 април т. г. в Централния военен клуб се състоя научно-
практическата конференция на тема „Адекватност на българската 
отбранителна политика в национален и съюзен контекст и 
необходимо развитие на въоръжените сили на страната до 2025 
г.“ 
Организатори на конференцията бяха Съюзът на офицерите от 
резерва „Атлантик” (СОРА) и Министерството на отбраната в 
партньорство със Софийския форум за сигурност (СФС), 
Асоциацията на комуникационните и информационни 
специалисти (АКИС), сдружение „Джордж Маршал“ - България, 
фондация „Център за изследване на националната сигурност“ 
(ЦИНС) и Центъра по мениджмънт на сигурността и отбраната 
към БАН. 
В зала „Тържествена” на ЦВК присъстваха наши и чуждестранни 
дипломати, военни аташета, учени, духовни водачи, генерали, 



адмирали и старши офицери от кадъра, от резерва и запаса, 
български и чуждестранни бизнесмени, представители на 
гражданското общество. 
От името на президента на Република България и върховен 
главнокомандващ на Въоръжените сили Росен Плевнелиев 
приветствие поднесе генерал-лейтенант о. р. Атанас Самандов, 
съветник на президента по въпросите на отбраната и националната 
сигурност. 
Заместник-министърът на отбраната Димитър Кюмюрджиев прочете 
приветствие от името на министъра на отбраната Николай Ненчев. 
Първият панел, озаглавен ”Тенденции в развитие на средата за 
сигурност и влиянието им върху съюзната и националната 
сигурност” започна с въведение от модератора г-жа Моника 
Панайотова от СФС, която поднесе разсъждения на тема „НАТО – 
Русия: конфронтация или възможен стратегически диалог?“. 

 
Заместник-министърът на отбраната Димитър 
Кюмюрджиев                                   (Снимки – полк. (з) Георги Ганев) 
 
Изобилие от факти, примери, сравнителен анализ и прогнози 
предложи генерал-майор (з) д-р Съби Събев в експозето си 
„Нарастващата военна мощ на Русия – за отбрана или за агресия?“. 
За специфичните рискове и заплахи за националната сигурност 
говори д-р Георги Кръстев от Съвета по сигурността към 
Министерския съвет.  



Подробно и компетентно бяха разгледани проблемите, възникнали 
след инвазията на мигранти и на бежанци в Стария континент, в 
доклада на полковник (з) д-р Николай Чирпанлиев за бежанската 
криза и националната сигурност. 
Темата „България в НАТО след 12 години - генератор или 
консуматор на сигурност?“ бе разработена задълбочено и 
всестранно от  генерал-лейтенант (з) Атанас Запрянов. 

 
Г-жа Моника Панайотова откри първия панел с размисли  
за възможния стратегически диалог между НАТО и Русия 

 
Вторият панел с модератор проф. Тодор Тагарев бе посветен на 
хибридните заплахи срещу страната ни. Представителят на 
сдружение „Джордж Маршал”-България подполковник (з) Илия 
Налбантов разгледа адекватността на българската отбранителна 
политика в променената среда за сигурност. 
Компетентен и с приносни стойности бе докладът „Хибридната 
война – нови елементи в хилядолетната концепция", изнесен от 
проф. Тодор Тагарев. 
С особен интерес бе посрещнато изложението на посланик Илиян 
Василев, който говори за руския инструментариум за хибридни 
войни. 
Разследващият журналист Христо Христов, основател и главен 
редактор на сайта desebg, говори за въвличането на български 
медии в хибридни действия срещу България. 



С доклад на тема „Стратегията на НАТО за отговор на хибридни 
заплахи и войни“ участва Младен Младенов от Дирекция 
„Отбранителна политика” на МО. 

 
Контраадмирал Емил Ефтимов 
 

Третият панел премина под наслов „С поглед към срещата на 
НАТО във Варшава – очаквана дългосрочна адаптация на 
Алианса”.  
С интерес и задоволство бе посрещнат докладът на бившия 
министър на отбраната генерал-лейтенант (з) Аню Ангелов 
„Срещата на НАТО във Варшава – нагласи за последващо 
укрепване на съюзната отбрана или съхраняване на статуквото“. 
Д-р Християна Христова представи гледната точка на 
Министерството на външните работи в експозето „Новите 
предизвикателства пред НАТО и дневният ред на срещата на върха 
във Варшава”. 
Солидно и мобилизиращо прозвуча докладът „Очаквани инициативи 
и позиции на България за срещата във Варшава” на заместник-
министър Димитър Кюмюрджиев. 
Контраадмирал Емил Ефтимов, директор на дирекция в Щаба на 
НАТО, говори за приноса на Алианса за укрепване на 
отбранителните способности на Украйна. 



 
Разследващият журналист и основател на сайта desebg 
Христо Христов 
 

Четвъртият панел с модератор бригаден генерал (з) Бойко 
Симитчиев от АКИС бе ориентиран към сектора „Технологични 
решения за ключови способности на въоръжените сили”. 
Доклад „Варианти за придобиване на нов тип боен самолет за ВВС“ 
изнесе полковник (з) Малчо Малчев. С желязна аргументация и с 
воинска честност въздушният ас и бивш заместник-командващ ВВС 
разстреля илюзиите, че ресурсът на МиГ-29 може да бъде 
удължаван до безкрайност, че все още може да бъде разтегляно 
времето за избор и закупуване на дългоочаквания и безкрайно 
закъснял нов вид многоцелеви боен самолет. 
Презентация на тема "Архитектурни и технологични решения при 
модернизация и строителство на нови патрулни кораби за ВМС - 
предложение на НАРС" направи капитан I ранг (з) Свилен 
Александров от консорциум НАРС. 
Илиян Антонов представи продукцията и вижданията на „Про 
Макс 99“ ООД на тема "Технологични решения за усъвършенстване 
способностите на ВС за командване и управление и постигане на 
оперативна съвместимост".  
Г-н Петер Рукщул от „Райнметал Еър Дефенс” АГ направи 
презентация на фирмата и на продукцията й в областта на ПВО. 



 
Проф. Тодор Тагарев участва като модератор и докладчик 
 
Петият панел с модератор генерал-лейтенант (з) Атанас Запрянов 
бе озаглавен „Необходими способности на въоръжените сили 
на България към 2020 г.”  
От името на началника на отбраната генерал Константин Попов 
доклад на тема „Програма 2020 - начален етап за технологичната 
модернизация на ВС на България и перспективи до 2025 г.“ 
прочете полковник Димитър Мецов. 
За организацията на подготовката на концепция, критерии, задание 
и документация за избор на нова бойна машина на пехотата говори 
началникът на направление в МО полковник Николай Антонов. 
Съдоклад „Преодоляване на зависимостта от използването на руско 
военно оборудване“ изнесе полковник (з) Георги Тодоров от МО. 
Доцент д-р Златогор Минчев от АКИС очерта основните 
предизвикателства и перспективи по темата „Необходими 
киберспособности в съвременните и бъдещи военни конфликти“. 
Накрая генерал-майор (з) д-р Съби Събев сподели вижданията на 
СОРА за развитието на способностите на българските Въоръжени 
сили след 2020 г. 
След всеки от панелите бе отделено достатъчно време, в което се 
състоя оживена дискусия. Участниците отправиха критични бележки 
и дадоха конструктивни предложения към НПО, към политическите 
партии и държавните институции. Ръководството на Съюз 
„Атлантик” ще обобщи резултатите от конференцията и ще изпрати 



писмен доклад до държавния глава, Министерския съвет, 
Народното събрание и министъра на отбраната с идеите, въпросите 
и предложенията за ускорено нарастване на отбранителната мощ 
на българската държава. 
Докладите и изказванията на всички участници в панелите и в 
дискусиите ще бъдат публикувани в сайта на СОРА. 
 

 
 
Генерал-майор Събев благодари на докладчиците, на 
модераторите и на активната аудитория за интелекуалното 
пиршество, за изворната вода на родолюбие и на 
евроатлантическа солидарност, с които щедро ни угостиха 
през дните на конференцията.  
 

 

 


