
ВСТЪПИТЕЛНО СЛОВО 

за откриването на конференцията на 04.11.2014 

 

Уважаеми г-н министър на отбраната, 

Уважаеми контраадмирал Фиданов, 

Уважаеми г-да генерали, адмирали и офицери,  

Уважаеми гости и членове на организациите  – партньори, 

Уважаеми студенти, дами и господа! 

 

Добре дошли на поредната конференция, организирана от СОР 

“Атлантик”, съвместно с Министерството на отбраната (МО), Асоциация 

“Джордж Маршал – България”, Асоциация на комуникационните и 

информационни специалисти (АКИС), Софийски форум за сигурност, 

Център по мениджмънт на сигурността и отбраната (ЦМСО) - БАН, 

Студентски клуб на политолога (СКП) и Студентска асоциация за изследване 

на международните отношения (САИМО). Позволете ми, преди всичко да 

благодаря на министъра на отбраната д-р Шаламанов, че пое патронажа на 

нашата конференцията. 

Това е втора конференция организирана от нас в годината, в която 

България чества 10-годишнина от членството си в НАТО. Настоящата 

конференция е отзвук на важната среща на НАТО на високо равнище, 

проведена на 04-05.09.2014 г. в Уелс. Като организации отстояващи съюзните 

ценности и цели, бе очаквано да вземем отношение към решенията на тази 

среща и последствията от тях за България като съюзна държава в НАТО. На 

фона на затихващите дебати у нас за необходимостта от Визия 2020 и 

Програма: България в НАТО и в Европейската отбрана, поставили с острота 

проблемите за неотложната модернизация на въоръжените сили на страната, 

ние искаме да изпратим едно важно послание към управляващите и 

политиците у нас, към българската общественост и националните 

институции. 

Оценявайки реалните действия на българските държавници и 

правителствени институции през последните 10 години и под претекст, че 

страната ни е член на НАТО и нейната военна сигурност е гарантирана, 

считаме, че е налице неглижиране на големите проблеми на отбраната и 

въоръжените сили на страната. Под претекст също за осигуряване на други 

национални приоритети, отбранителните разходи бележат устойчив спад, а 

въоръжените сили и техните способности бяха съкратени до неприемливо 

ниво. Експертната общност, в т.ч. и СОР “Атлантик” многократно е 

предупреждавала за тази опасна и пагубна тенденция, която не остана 

незабелязана и в НАТО. Положителен знак е, че настоящото ръководството 

на МО вече вижда тази разрушаваща тенденция и предложи подход за изход 

от нея. Очакваме новото правителство на страната да използва максимално 

предложената програма от настоящото ръководство на министерство на 

отбраната и отговори адекватно на потребността от неотложна модернизация 

на въоръжените сили на страната.  



Загрижени по призвание за състоянието на отбраната и въоръжените 

сили днес на тази конференция ние призоваваме най-отговорно българските 

политици и държавници в следващите години да обърнат приоритетно 

внимание на сектора отбрана, да повишат отбранителните разходи и 

стартират дълго отлаганата модернизация на армията. В противен случай 

следва да очакват непоправим срив в националната отбрана и в изпълнението 

на съюзните ангажименти на страната. Необходима е кардинална промяна на 

досегашния подход в развитието на отбранителните способности на страната 

и изграждането на въоръжените сили, които без проблемно да могат да 

изпълнят конституционните и съюзните си задължения. 

На тази конференция очакваме да дискутираме две основни теми, в два 

панела, които включват такива актуални въпроси, като: нови аспекти на 

съюзната политика за сигурност и отбрана; кризата в отношенията НАТО-

Русия; стратегическото партньорство НАТО-ЕС в новата среда за сигурност; 

отношението на българския политически елит към членството в НАТО; 

Визия 2020 и предпоставки за ресурсното й осигуряване, както и 

необходимостта от дългосрочна визия за ВС; киберзащитата и 

киберотбраната във ВС; българската отбранителна промишленост на 

националния и европейския пазар и обществените нагласи в България към 

НАТО и отбранителните разходи на страната. 

Считаме, че това са ключовите въпроси, на които да потърсим отговори 

на тази конференция и както виждате от програмата, с някои от тях се 

ангажираха нашите млади партньори и приятели – студентите от 

Студентската асоциация за изследване на международните отношения и 

Студентския клуб на политолога, за което им благодарим. 

Значителният интерес към конференцията се потвърждава от 

присъствието на над 110 участници, сред които настоящият министър на 

отбрана д-р Велизар Шаламанов, ексминистрите на отбраната ген. лейт. (з) 

Аню Ангелов, о.р. майор проф. Тодор Тагарев, над 20 генерали и адмирали 

(от кадъра и запаса), настоящи и екс депутати, военни аташета, членове на 

СОР “Атлантик” и партньорски организации, над 40 студенти и други наши 

гости. На конференция присъства и новоизбрания президент на СИОР подп. 

(р) Димитър Попов с част от екипа си.    

Уважаеми участници и гости на този форум, позволете ми да открия 

конференцията и да предоставя думата за приветствие към участниците в нея 

от името на президента на Р България, което ще бъде прочетено от неговия 

съветник по военната сигурност контраадмирал Георги Фиданов. 

А сега предоставям думата за слово на министъра на отбраната г-н 

Шаламанов по актуалните въпроси на отбранителната политикана България 

днес и в близко бъдеще. 

 

Председател на УС-СОР “Атлантик” 

Ген.майор (з), д-р Съби Събев 


