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В резултат от изнесените доклади, дискусии и проведената анкета  
по време на нашата кръгла маса* могат да се направят следните 
изводи : 
 
І За значимите трудности, които изпитваме  при определянето 
на националните интереси и цели:  
 
         Липсата на политическа воля и съгласие ( консенсус) между 
институциите за необходимостта от разработването, приемането и 
реализирането на стратегия за сигурност на България. Това е 
изключително актуално сега, имайки в предвид „престрелките” 
между президнтската и правителствената институции. 
       Формулирането на мисията и визията за развитието на България; 
липсата на ясно формулиран национален идеал; неточно 
формулиране на целите и начините на реализацията им. Напоследък 
сме свидетили на известно разминаване между институциите по 
отношение на руските енергийни проекти на наша територия. 
Липсата на  стратегия и прозрачност, както и опити за предрешаване 
на избора на страната   по енергийните проекти постави в трудно 
положение новото правителство. Затова се стигна до извода, че в 
новата стратегия за сигурност трябва да има отделен раздел за 
енергетиката. 
       Различията  във визиите на основните политически партии и 
институциите за бъдещето на страната; силната политизация на 
обществото; приемането обикновено на конюктурни нормативни  
документи; съзнателно разединяване  на обществото и препятстване 
създаването на средна класа и истинско гражданско общество 
затрудняват силно избора на основните пилони на бъдещата 
стратегия.. 
      Не приключилият, според експерти, преход към демокрация и 
пазарна икономика; липсата на истински и не управляван от зад 
кулисите политически елит; доминиращо влияние до сега в този 
сектор на бившата БКП и ръководените от нея бивши специални 
служби допринасят за размиване на отговорностите и отношението 
ни към съюзите в които България е вече член.  



        Старото мислене по отношение на националната сигурност; 
неизчистените отношения с държави-бивши наши съюзници; 
изкуственото разделяне на обществото на русофили и еврофили 
затрудняват определянето и успешното реализиране на националния 
интерес. Политическите противоречия, отразяващи чужди интереси;  
деструктивното влияние на външни сили, заинтересовани от 
саботирането на евроатлантическата интеграция на страната също 
влияе съществено на този процес..Неосъзнатост за необходимостта 
от частичен отказ от суверинитета, за сметка на общата сигурност в 
рамките на НАТО и ЕС, препятстват вземане на правилни решения 
свързани с отбраната на страната /ПРО/. 
      Настоящата икономическа  криза и  псевдо-научни подходи при 
решаване проблемите на сигурността .Ниска използваемост на 
академичния  и експертния потенциал в НПО . Традиция стана у нас, 
след заемането на висок  пост, да си „велик”, да не се вслушваш в 
мненията идващи от  НПО, да не продължиш обучението си и 
квалификацията си. 
 
 
 
IІ. За   очакванията от стратегията за сигурност и за 
нейните   най-важни  послания: 
    Необходимо е политиците да приемат ясен ангажимент; да се 
легитимира мястото на България в общата система за сигурност на 
ЕС и НАТО, като се запазят  националните ценности и  да бъдат  
представени националните интереси и цели пред двата съюза.   
Да бъдат  представени националните интереси и цели пред света. 
      Да бъдат  формулирани ясни аспекти на националната сигурност 
и участието на институциите; да се установи единно разбиране за 
секторите за сигурност и отбрана ; да се  дефинират ясно целите в 
сектора отбрана, като се ускори изграждането на съвременни 
отбранителни способности. 
     Да се дават практически насоки за работа , в т.ч. и да урежда 
междуведомствените отношения в рамките на сигурността; да 
разпределя отговорностите , мисиите и задачите на всички основни 
участници, като впоследствие ги  закрепи нормативно. 
  Да се акцентира на активната роля на България за политиката на 
НАТО  и ЕС в Балканския и  разширения Черноморски регион. 



       Да консолидира и укрепи системата на националната сигурност; 
да задава ресурсно реалистични цели; да изисква според 
целеполагането необходимите ресурси;  
 Да осигурява сигурност на отделния гражданин и семействата  на 
приемлива цена. 
 
ІІІ. За предимствата и  недостатъците на структурата и 
отговорностите на институциите свързани с  настоящата 
система за сигурност на Р. България :  

 
А) Предимства: 

   Съществува  относителна адекватност на стратегическата среда 
за периода на нейното приемане.  Съхранява традициите.  Системата 
ни за сигурност е в рамките на НАТО и ЕС и осигурява  добри 
отношения със съседните държави. 
        Залага преди всичко на силовите структури, но позволява 
включването и на други, в т.ч. и на цивилни и неправителствени 
елементи. 
       Правилна международна ориентация, възприет като цяло е 
т.н.”западен модел”; приети са определени документи след нейното 
утвърждаване –военна доктрина, ЗОВС, наличие на секторни 
стратегии      / макар с недостатъци/ и др. 

 По-общите формулировки в нея, дават гъвкавост и  по-свободно 
тълкуване и лесно пригаждане към конкретни цели;  подготовка за 
последващо развитие на базата документи по НС. 

 
Б) Недостатъци:  
 

        Разпокъсаност; много общи формулировки; липса на 
ресурсна рамка или неадекватна такава; не гарантира и не 
генирира необходимата стабилност, понеже позволява  позволява 
политическо заиграване и компроматщина. 

        Все още е прекалено национална, въпреки членството ни в 
НАТО и ЕС; допуска тълкувания относно избрания 
геополитически вектор на страната. 

        Липсва вътрешна спойка между субектите на сигурността , не 
са положени основите  на междуведомствено сътрудничество 

    / координация/; съществува преплитане на функции и 
отговорности, дори противоборство; слабо участие на 
неправителствения сектор. 



 
       Несвършена работа в реформите в сектора сигурност; ниско 
ниво на интегрираност на сектора сигурност; голям брой на 
секторните стратегии, което води до разпокъсаност. 

         Не позволява развиие на други документи , свързани с 
националната сигурност. 

 Постоянни и недотам обосновани реформи в сектора за 
сигурност; непълнота в законодателната база на сектора /особено 
липсата на закони за НРС и НСО /; препокриване на функции и  
недобро взаимодействие между институциите. 
   Незадоволителна е ролята на Консултативния съвет за НС при 
президента. Конюктурен, дори „намирисващо” на партиен 
подход, при определяне на темите на неговите заседания. 

        Липсата на ефективен  механизъм за осигуряване на обществена 
подкрепа на Стратегията. 
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