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 Въведение 
 
 Защитата от удари с балистични ракети (БР) през последните 10 години се 
превърна във важен приоритет за националната сигурност на редица страни от НАТО и 
ЕС и на първо място на САЩ. Без ефективна система за противоракетна отбрана (ПРО), 
балистичните ракети, при преднамерен или непреднамерен пуск, винаги ще достигнат 
целите си. Тяхното разпространение увеличава и вероятността за инцидентен или 
неумишлен пуск. По тази причина международната общност отделя нарастващо 
внимание на контрола за разпространението на балистичните ракети. Ето защо от 
изключителна важност е да се минимизира или сведе до нула ефективността на 
балистичните ракети - носители на оръжия за масово поразяване (ОМП), чрез развитие 
на способности за тяхното унищожаване в полет, което ще намали силно и тяхната 
атрактивност като настъпателен или сдържащ инструмент. 
 

Отсъствието на дебат в България по развитието на отбранителните способности 
на страната и НАТО, наскоро предизвика медийна сензация при обсъждане на 
възможността за предложение към страната за евентуално разполагане на нейна 
територия елементи от съюзна система за ПРО. Обществеността у нас е малко 
осведомена, че български официални представители участват от няколко години в 
обсъжданията и вземането на решения в НАТО за развитие на съюзни способности за 
борба с балистични ракети с малък и среден обсег на действие, чиято цел е защита на 
развърнати съюзни сили за операции и за защита на населението и териториите на 
страните-членки от потенциални удари с такива средства. 
 
 Целта на съдоклада е да подпомогне дебата сред експертната общност у нас за 
необходимостта и ползите от такива способности за националната сигурност и 
отбранителни способности на страната, започнал от 2003 г. Не е цел на съдоклада 
анализът на политическите решения и последствия от развръщането на такива 
способности на територията на страната. Последните са приоритет на политиците и 
един такъв дебат само ще ги подпомогне да вземат целесъобразни и информирани 
решения. България, обаче, споделя заплахата от възможни удари с балистични ракети, 
като счита, че южния фланг на НАТО е най-уязвим, както и необходимостта да бъде 
изградени съюзни способности за противоракетна отбрана. Това бе подчертано и на 
международната кръгла маса за новата стратегическа концепция на НАТО, проведена 
на 29.03.2010 г. в МВнР на България. Днес ПРО се очертава като една от новите мисии 
на НАТО. 
 
 Очевидно е, че в началото на такъв дебат следва да се отговори на въпроси като: 
“Има ли заплаха за страната и НАТО от балистични ракети”, “Необходими ли са 
способности за противоракетна отбрана за националната сигурност на страната?”, “В 
състояние ли е България самостоятелно да изгради подобни способности?”, “Укрепват 
ли такива способности националната сигурност на страната или я отслабват?”, “Може 
ли България да не подкрепи програма на НАТО за изграждане на колективни 
способности за противоракетна отбрана?” и подобни на тях. Такъв политически и 
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експертен дебат не трябва да бъде доминиран от емоции или пристрастия, а от реалните 
заплахи, както и от прагматичност и необходимост за защита на националните 
интереси в областта на сигурността. 
 
 Позициите на премиера и външния министър на България са, че страната е 
заинтересувана от противоракетния щит и следва да прояви съюзна солидарност за 
укрепване на колективната сигурност. След съгласуване и одобрение от НАТО и ЕС и 
вземане на национално решение, страната ни може и да приеме елементи на съюзната 
ПРО на своя територия. 
 
 
 Иранската заплаха 
 

През последните 20 години шест страни – Индия, Пакистан, Китай, Северна 
Корея, Иран и Израел развиха ограничени способности от БР със среден обсег. Общо 
около 30 страни днес имат БР с малък обсег (под 1 000 км), повечето от тях са с БР от 
типа на Scud – B  или подобни, с обсег около 300 км. Понастоящем пет страни 
притежават БР с голям обсег (междуконтинентални балистични ракети – МБР), над 
5 500 км – САЩ, Русия, Китай, Франция, Великобритания. Стремеж за развитие на 
технологии за такива ракети имат Индия, Пакистан,  С. Корея, Иран и Израел. 

 
Експертните анализи за ракетната програма на Иран са многобройни и 

различаващи се по времевите рамки за развръщане на ракети с малък, среден и голям 
обсег на действие. Истината е, че чрез трансфер на ракетни технологии, главно от 
северно Корея и Китай, Иран през последните 25 години разви амбициозна програма за 
развитие на ракетен потенциал. Страната развърна ракети с малък и среден обсег, които 
използва и във войната с Ирак и продължава интензивни тестови изпитания с ракети с 
твърдо гориво. Редица държави от Близкия и Среден Изток, включително  Балканите и 
развърнатите американски войски в тези региони, са вече в обсега на тези ракети. 
Според генералния секретар на НАТО Расмусен, заплахата от създаването на ядрени 
ракети е реална и нарастваща и, в случаи като Иран тези ракети могат да застрашат 
територията на страните от НАТО. Самият Иран, по думите на генералния секретар, 
вече е потвърдил, че разполага с БР, които биха могли да достигнат източните страни-
членки на НАТО – Турция, Гърция България и Румъния.1

 

 Ако Иран завърши успешно 
разработката на БР със среден и по-голям обсег, то цяла Европа и голяма част от Русия 
ще попадне в техния радиус на действие. 

В края на 2008 г. Иран започна тестови изпитания на нов тип двустепенна ракета 
Sejil с твърдогоривен двигател, което бе значителна стъпка в развитието на ракетната 
програма на страната. През февруари 2009 г. Иран успешно изведе в орбита своя 
сателит „Omid” с ракета “Safir”. Счита се, че тази ракета може да служи като тестова 
база за развитие на ракетни технологии за балистични ракети с голям обсег, 
включително междуконтинентални балистични ракети (МБР). През май 2009 г., 
съвместно руско-американско изследване предостави оценка, че Иран е на 6 до 8 
години от създаването на балистична ракета способна да достави 1 000 кг-ва ядрена 
бойна глава на разстояние 2 000 км. През май 2009 г. Иран проведе тестови пуск на 
изцяло произведена в страната нова двустепенна ракета Sejil-2 с твърдо гориво, с по-

                                                 
1 Расмусен: ПРО да стане задача на НАТО, http://dnes.dir.bg/2010/03/26/news6100092.html, 26.03 ‘10 
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голяма точност и многозарядна бойна глава. Американски експерти от разузнаването 
през 1999 и отново през 2001 г. оцениха, че е възможно през 2015 г. Иран да развърне 
междуконтинентална балистична ракета. 

 
По информация на Jane's Information Group, Иран има в оперативна готовност 

шест бригади с балистични ракети "Шахаб 3" от различни модификации с обсег 1300, 
1500 и 2000 км. Счита се, че тази ракета е разработена от Иран на базата на 
севернокорейската балистична ракета "Нодонг 1". Балистични ракети с радиус на 
действие 1500 км, изстрелвани от Иран, биха могли да достигат източната част на 
България. Според редица специализирани източници Иран полага усилия за 
разработване на образци балистични ракети с още по-голям обсег на действие. 

 
Според секретаря по отбраната Робърт Гейтс, официалните разузнавателни 

органи на САЩ вярват, че заплахата от иранските балистични ракети с малък и среден 
обсег се развива по-бързо, отколкото се е предвиждало, докато заплахата от МБР се 
развива по-бавно, отколкото е била оценена през 2006 г.2

 

  Най-вероятно това е един от 
доводите за преразглеждане на плана на САЩ за развръщане на европейския 
компонент на националната им система за ПРО.  

 
 Новият план на САЩ за европейски компонент на ПРО 

 
Водеща държава в областта на ПРО в НАТО е САЩ. Тя е страна-производител 

на системи за ПРО, както за защита на силите си по света, така и за територията на 
страната. За защита на своите сили в Европа, САЩ проведоха двустранни преговори с 
Полша и Чешката република за разполагане на елементите третия си позиционен район 
на ПРО. Администрацията на президента Обама, обаче, промени този подход. На 
основата на развиващата се заплаха от балистични ракети и наличните ефективни 
системи за ПРО, предложи нов поетапен подход за развръщане на Европейска система 
за ПРО, съобразена с нарастването на заплахата, който да беше предложен за 
обсъждане от страните-членки на НАТО. Този подход бе приветстван от НАТО и бе 
приет като основа за изграждане на съюзна система за ПРО за защита на населението и 
териториите на страните-членки. Освен договореностите с Полша и Чешката 
република, САЩ проведоха преговори и сключиха споразумение с Румъния за 
разполагане на нейна територия елементи на съюзната система за ПРО. България също 
се разглежда като много подходяща страна за разполагане на такива елементи, но 
официални преговори още не са започнали. Насочването на САЩ към двете балкански 
страни за разполагане елементи на съюзната система за ПРО не е случайно. Основна 
роля тук има географския фактор. Двете страни очертават източните граници на Съюза. 
Разполагането на позиционни райони за ПРО по Черноморското крайбрежие позволява 
балистични ракети от Близкия и Среден Изток да бъдат прехванати и унищожени в 
средния участък от траекториите им и останките от тях да паднат във водите на Черно 
море, а не на териториите на страни-членки. Основната част от траекториите на 
балистичните ракети от Иран са именно над акваторията на Черно море. Турция също е 
много подходящ позиционен район, но на този етап страната развива собствена  
програма за ПВО и ПРО и вече обяви конкурс за закупуване на подходящи системи. 

 

                                                 
2 Iran’s Ballistic Missile Program, by Greg Bruno, Oct 15 2009, p. 3.  
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На 17.09.2009 г. САЩ обявиха, че изоставят плана за разполагане на съоръжения 
за ПРО в Полша и Чешката република. Вместо планираните системи, предназначени 
главно да отбраняват сили на САЩ от евентуални МБР на Иран, администрацията на 
президента Обама избра една преструктурирана система, която за осигурява някаква 
защита на Европа, с използване на кораби на САЩ базирани в Средиземно и Северно 
море. Новата администрация счете, че такава система ще бъде развърната по-скоро, 
отколкото планираната система от администрацията на Буш и развитието на тази нова 
система ще защити и САЩ, следвайки нарастването на заплахата от Иран. Русия изрази 
задоволството си от новия подход на САЩ и отмени разполагането на БР с малък обсег 
в Калининградска област, предвидено като отговор на разполагането на ракети за ПРО 
в Полша. 

 
Новият поетапен адаптиран подход на САЩ предвижда използване на 

технологии за значително подобрено следене и прехващане на цели, на борда на 
крайцери и разрушители на ВМС на САЩ в Средиземно и Северно море, както и на 
наземно базирани усъвършенствани ракети SM-3. Чрез тях се осигурява надеждна 
защита на Израел или Саудитска Арабия и Египет, както и противопоставяне на всяка 
заплаха за Европа. Очевидно е, че противоракетното развръщане, предложено с плана 
на президента Обама, ще осигури много по-голяма защита в по-кратък срок срещу по-
реалистична заплаха. Придвижването на системата за ПРО по-близо до иранския театър 
се оценява като по-ефективна политика на сдържане. 

 
Така новият подход на САЩ към ПРО ще разширява отбраняваната зона с 

разширяване на заплахата. Предвижда се към 2018 г. цяла Европа ще бъде защитена от 
една такава архитектура на колективната ПРО. Планът на Буш предвиждаше да има 10 
ракети-прехващачи, развърнати до 2018 г. в Полша, оставяйки редица страни-членки 
без противоракетна защита. 

 
На този етап и в средносрочен план САЩ залагат на доказани  и тествани 

системи за ПРО. Същите включват усъвършенстваната система Patriot PAC-3, 
системата THAAD и системата AEGIS с ракети SM-3 и тяхното усъвършенстване, с 
разработка и на наземно базирана ракета. Докато системата Patriot PAC-3 е за обектова 
защита и унищожаване на БР главно в крайния участък на траекториите им, то 
системата SM-3 предоставя способности и за зонална защита. Счита се, че системата 
THAAD има обсег по далечина 200 км и височина – 150 км.3

 
 

Планът на САЩ за Европейска ПРО, който ще бъде интегриран в плана на 
НАТО за изграждане на ПРО за защита на населението и териториите на страните-
членки ще бъде реализиран на няколко етапа4

 Първи етап (до 2011 г.) – развръщане на съществуващите системи за ПРО 
за защита от БР с малък и среден обсег, с основно внимание на Южна 
Европа като най-уязвим регион, чрез използване на морско базирани 
системи AEGIS с ракети SM-3 Block IA и развръщане на предно базиран 
радар; 

: 

 Втори етап (до 2015 г.) – нарастване на способностите, чрез развръщане 
на усъвършенствани морско и наземно базирани ракети SM-3 Block IB и 

                                                 
3 Terminal High Altitude Area Defense, http://en.wikipedia.org/wiki/THAAD, 11.03 ‘10  
4 Ballistic Missile Defense Report, Feb 2010, US DoD, p. 24  
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допълнителни сензори Южна Европа, разширявайки защитата към 
допълнителни страни-членки; 

 Трети етап (до 2018 г.) – осигуряване на защита от БР със среден и по-
голям обсег с развръщане на позиционен район в Северна Европа и 
морско базирани усъвършенствани ракети SM-3 Block IIA. Постигане на 
пълно покритие на всички европейски страни-членки. 

 Четвърти етап (до 2020 г.) – развръщане на допълнителни способности за 
защита на САЩ от потенциални МВР от Средния изток с използване на 
по-усъвършенствани ракети SM-3 Block IIВ.  

 
 По повод предстоящото подписване на новото споразумение за следващо 
съкръщаване на стратегическите ядрени средства на САЩ и Русия на 27.03 т.г., 
генералният секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен призова за създаването на нова 
противоракетна система, която би защитила САЩ и техните съюзници, като включи и 
Русия. Според Расмусен, противоракетната отбрана може да обедини Съюза и Русия и 
противоракетният щит може да съживи не само отношенията между европейските 
съюзници и САЩ, но и цялостната връзка на НАТО с Русия.  
 
 

Отговорът на НАТО 
 
След срещата на високо равнище в Прага през 2002 г., НАТО стартира 

целенасочени усилия за изграждане на способности за защита от балистични ракети. 
Една от ключовите причини за това решение е и бързото нарастване на страните –
притежателки на такива средства. Ако през 1972 г. те са били само 9, през 1990 г. те 
нарастват на 16, за да достигнат през 2006 г. до 25 страни5

  

, а понастоящем и до 30 
държави. Особено активен в придобиването на такива способности е Иран. 

При продължаващото разпространение на ОМП и средства за тяхното доставяне, 
особено на балистичните ракети, страните от НАТО стигнаха до съгласие от 
необходимостта от защита срещу тази потенциална заплаха, първо на съюзни сили 
развърнати за операции и впоследствие на териториите и населението на страните-
членки. На срещата на високо равнище на Съюза в Букурещ през 2008 г., лидерите на 
страните-членки одобриха разполагането на елементи от ПРО на САЩ в Европа (на 
територията на Полша и Чешката република) и поставиха задача на Съвета на НАТО да 
търси решение за създаване на система за ПРО, която да защити територията и 
населението на всички страни-членки. 

 
На срещата на високо равнище през април 2009 г. в Страсбург - Кел, лидерите на 

НАТО единодушно приеха, че разпространението на балистични ракети представлява 
нарастваща заплаха за съюзните сили, територията и населението на страните-членки и 
че ПРО е част от по-широкия отговор за противодействие на тази заплаха. На Съвета на 
НАТО в постоянна сесия бе поставена задачата да вземат под внимание задачите 
поставени на срещата в Букурещ и представи препоръки с архитектурните алтернативи 
на система за ПРО, на основата на изследваните вече архитектурни елементи, които да 
представи за обсъждане на следващата среща на високо равнище през 2010 г. На Съвета 
бе поставена също задачата да определи и предприеме политика, военни и технически 
мерки, свързани с възможна разширена роля на програмата за активна многослойна 

                                                 
5 Proposed U.S.  Missile Defense Assets in Europe, p. 1 
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ПРО на театъра на операциите, която да включи и териториална ПРО.6 Лидерите 
изразиха също подкрепа за разширено сътрудничество с Русия по противоракетната 
отбрана, включително максимална прозрачност и реципрочни мерки за укрепване на 
доверието. На посочените форуми и срещи България е подкрепила оценките за 
заплахите и взетите решения за тяхното неутрализиране. Очевидно, че окончателно 
решение за архитектурата на съюзна система за ПРО за защита на територията и 
населението на страните-членки ще бъде взето на срещата на високо равнище на НАТО 
в Лисабон през есента на 2010 г., за което призова и генералния секретар на НАТО, на 
форума в Брюксел на 27.03. 2010 г.7

 
 

На 19 април 2009 г. беше проведена среща на високопоставени представители на 
държавите от НАТО, на която САЩ са информирали за възможностите на своята 
система в Европа. По време на срещата е постигнато единно мнение за съществуването 
на реални заплахи от балистични ракети. Бил е обсъден и въпросът за защита от 
балистични ракети на всички държави от алианса. Постигнато е било единно виждане 
за необходимост от прилагане на принципа за неделимост на сигурността на държавите 
от НАТО и осигуряване на защита на териториите на всички държави - членки от 
заплахи от балистични ракети. ПРО се разглежда вече като съвместима с интересите в 
областта на сигурността на нвсички страни-членки на НАТО. 

 
По време на срещата на министрите на отбраната на държавите от НАТО на 14 и 

15 юни 2009 г. бе взето решение работата по изясняване на политическите и военните 
аспекти на териториалната ПРО на НАТО да продължи с отчитане влиянието на 
разположени в Европа елементи на националната ПРО на САЩ. Това означава, че в 
случай че бъде взето решение за изграждане на териториална ПРО на НАТО няма да 
бъде допуснато дублиране на усилия и ресурси и двете системи най-вероятно ще бъдат 
взаимно свързани или интегрирани. Като се има предвид, че ПРО е изключително 
скъпа система, подобен подход би намалил съществено необходимите финансови 
ресурси на алианса за придобиване на способности за териториална противоракетна 
отбрана. 

 
 В областта на противоракетната отбрана НАТО работи в три направления: 

 Активна ешелонирана противоракетна отбрана на театъра на съюзните 
операции. Тази програма е вече стартирана и първият договор за нейното 
осъществяване е сключен. Основното й предназначение е да осигурява защита 
на развърнати войски на НАТО против балистични ракети с малък и среден 
обсег, но ще има и способности за защита и срещу други въздушни цели. Тя ще 
представлява система от системи, осигуряващи отбрана на малки и големи 
височини, способна да унищожава балистични ракети главно в средния и 
крайния участък на траекторията им. Очаква се първоначалните оперативни 
способности на системата да бъдат постигнати до 2010 г., а пълните до края на 
2014 г. 

 Противоракетна отбрана на въоръжени сили, територия и населени пунктове на 
съюзните държави срещу пълния спектър от балистични ракети, накратко, 

                                                 
6 Strasbourg/Kehl Summit Declaration, 4 April 2009, p. 10 
7 Anders Fogh Rasmussen, Building a Euro-Atlantic Security Architecture, p. 4, 
http://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_62395.htm, 30.03 ‘10  

http://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_62395.htm�
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териториална противоракетна отбрана. На срещата на НАТО в Прага през 2002 
г. бе взето решение за провеждане на проучване възможностите за изграждане 
на териториална противоракетна отбрана. Същото приключи през 2005 г. със 
заключение за техническата осъществимост, като и препоръки по технически и 
оперативни аспекти на изграждането на съюзна система за ПРО. Срещата на 
НАТО в Рига през ноември 2006 г., взе решение, на основата на резултатите от 
това проучване, да продължат дискусии по политически и военнотехнически 
въпроси, свързани с придобиването на такива съюзни способности, за вземане на 
окончателно решение в НАТО. Очаква се това решение да бъде взето на срещата 
на НАТО в Лисабон през есента на 2010 г.  

 Сътрудничество с Русия в областта на ПРО на театъра на съюзни операции. През 
2003 г. бе създадена ад хок работна група на Съвета НАТО-Русия със задача да 
проведе проучване на оперативната съвместимост на противоракетната отбрана 
на НАТО и Русия с цел създаване на условия за съвместно участие на НАТО и 
Русия в операции по противоракетна отбрана на театъра на военните действия. В 
хода на това проучване се разработват концепции за оперативна съвместимост и 
се провеждат съвместни учения за отработване на съвместни процедури в хода 
на общи тактически действия. През октомври 2008 г. в Русия се проведе третото 
такова учение, в което участва и офицер от Българската армия. Понастоящем 
САЩ и НАТО отправят настойчиви призиви към Русия да участва в 
изграждането и на териториална ПРО, за създаване на противоракетен чадър от 
Ванкувър до Владивосток. 

Противоракетната отбрана на САЩ в Европа и териториалната противоракетна 
отбрана на НАТО по принцип са два различни проекта, които се предвижда  да имат 
тясна взаимна връзка и взаимодействие. Докато по американския проект вече е взето 
решение за разполагане на такива елементи в Европа, то по проекта на НАТО на този 
етап няма политическо решение за неговото реализиране. 

  
 Програмата на НАТО за активна многослойна противоракетна отбрана на 

театъра на военни действия (Active Layered Theatre Ballistic Missile Defence - ALTBMD) 
беше създадена през 2005 г. след завършването на 7-годишно изследване на 
възможностите за изпълнимост на такава програма, със съвместното участие на 8 
страни – членки и различни проекти на НАТО. Цел на програмата е да модернизира, 
тества и интегрира системите на НАТО за командване и контрол, както и основната 
комуникационна мрежа, за да позволи ефективен обмен на информация в реално време 
и за потребностите на планирането, между различни съюзни и национални системи за 
противоракетна отбрана. Такава интегрирана архитектура на система от системи 
осигурява широк обхват на откриване, комуникация и способности за противоракетна 
отбрана на сили на НАТО, развърнати в и извън зоната на отговорност на Съюза и 
предоставя пълно покритие срещу заплахи от тактически балистични ракети с обсег до 
3 000 км. Програмата се реализира на два етапа. През първия етап трябва да бъдат 
интегрирани органите за командване и контрол, сензорите и оръжейните системи за по-
ниския ешелон на ПРО, като до края на 2010 г. е планирано да бъдат постигнати 
начални оперативни способности на системата, а до края на 2014 г. - пълните 
способности.  През втория етап, до края на 2016 г., ще бъдат интегрирани и оръжейните 
системи за високия ешелон на ПРО. Системата ALTBMD ще интегрира американската 
система Patriot PAC-3, THAAD, MEADS (разширена система за ПВО за средни 
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разстояния – съвместен проект на САЩ, Германия и Италия) и подобната на нея 
френско-италианска система SAMP/T с ракети ASTER 30.8

Отговорност за реализирането на програмата носи агенцията NC3A на НАТО, 
разположена в Брюксел и Хага.

 

9

 

 Безспорно е, че сили на НАТО или ЕС, включително 
български военни контингенти, развърнати в операции и изправени пред заплаха от 
удари с балистични ракети заслужават и съответната защита.   

 
ПРО на НАТО и Балканите 

 
 САЩ и НАТО вече споделят единно становище за изграждане на съюзна 

система за ПРО, за защита на всички страни-членки. Особено внимание се отделя на 
югоизточния фланг на Съюза, тъй като тук са разположени граничните страни-членки 
Румъния, България, Турция и Гърция. Източните Балкани осигуряват условия за 
надеждно и по-ранно унищожаване на балистични ракети от Близкия и Среден изток 
към Европа, тъй като са по-близо до точките на изстрелване на такива ракети. За това те 
са най-удобни за разполагане на позиционни райони на системата за ПРО на НАТО. 

 
 Румъния вече отговори на предложението на САЩ и взе национално решение за 

развръщане на нейна територия на позиционен район ракети - прехващачи SM-3 (20-24 
броя) на САЩ, през втория етап на развитие на системата, който ще бъде интегриран в 
системата за ПРО на НАТО. Очаква се подобни преговори да бъдат проведени и с 
нашата страна, а вероятно и с Турция и Гърция. Решенията са изцяло политически, но 
следва да бъдат базирани на експертни оперативни и технически оценки, както и на 
оценката на риска. Турция понастоящем развива проект за национална система за ПРО. 

 
Доколкото сигурността в Съюза е неделима, в рамките на НАТО България също 

има потребност от такава защита, още повече че страната е вече в обсега на балистични 
ракети от Средния Изток. Ако на България бъде предложено елементи на съюзна ПРО 
да бъдат развърнати на нейна територия, от военна и оперативна гледна точка е 
целесъобразно страната ни да приеме това предложение. Така националната система за 
ПВО ще бъде допълнена с качествено нови и значително по-големи способности. 
Такова заключение бе направено и в едно експертно изследване проведено у нас още 
през 2003 г.10

 

 На практика България ще демонстрира съюзна солидарност и ще 
потвърди статута си на надежден съюзник, със значителен принос за сигурността и 
отбраната на НАТО и ЕС.  

Позицията на България по изграждането на териториална ПРО на НАТО е 
главно политически въпрос. България е за прилагане на принципа за неделимост на 
сигурността на съюзните държави. Както вече е известно, по плана Буш за ПРО на 
САЩ в Европа, за България и още няколко държави от НАТО нямаше да има покритие. 
Необходимо е да се подчертае, че в периода на Студената война и членството на 
България във Варшавския договор, страната разви способности за противовъздушна 
отбрана, но не притежаваше такива за съвременна противоракетна отбрана. Страната 
ни не притежава и понастоящем, като член на НАТО, такива способности. 
Развръщането на формирование за ПРО по Черноморското ни крайбрежие би повишило 

                                                 
8 169 STC 08 E bis - Missile Defence: The Alliance Perspective, by Michael MATES, p. 10 
9http://www.tmd.nato.int/, 11.03 ’10, ALTBMD Programme  
10 Аню Ангелов, Съюзнически военни бази в България, с. 17 

http://www.tmd.nato.int/�
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значително на националната ни система за ПВО, добавяйки и противоракетен съюзен 
компонент към нея. Дали ще бъде радиолокационен комплекс, дивизион Patriot PAC 3 
или батареи THAAD / SM-3 e въпрос на архитектура на системата. Наличието на такива 
съюзни способности на територията на страната усилва защитата на особено важни 
елементи от критичната инфраструктура на страната, като ядрените енергийни 
мощности, както и чуждестранни, включително и руски, инвестиционни проекти и 
инфраструктура. От военно-стратегическа гледна точка, наличието на елементи от 
съюзна ПРО на територията на страната повишава военната ни сигурност и отбрана и е 
значим принос към колективната отбрана на НАТО. 

 
 
Заключение 
 
В НАТО се оформя консенсус за изграждане на система ПРО за защита на 

населението и териториите на страните-членки. На България и предстои в следващите 
месеци да вземе своето национално решение и да подкрепи вземането на съюзно 
решение през есента на 2010. От военно-експертна гледна точка, за укрепване на 
военната си сигурност е дори целесъобразно да предложи разполагане на елементи от 
системата за ПРО на своя територия. НАТО и САЩ настойчиво предлагат Русия да се 
присъедини към изгражданата система, още повече че същата не застрашава нейната 
сигурност, а иранската заплаха вече обхваща и южни области на Руската федерация. 
САЩ вече взеха своето решение и предприеха стъпки за изграждане на европейски 
компонент на своята национална ПРО, за защита на развърнатите си сили и 
инфраструктура в Европа. Полша, Чешката република и Румъния подкрепиха 
плановете на САЩ и предоставиха на САЩ възможност за базиране на елементи на 
ПРО на техни територии. След колективното решение на НАТО за съюзна 
териториална съюзна ПРО, несъмнено, американските компоненти ще бъдат 
интегрирани в съюзната система. На ход са останалите балкански страни-членки и на 
първо място България. 

  
  


