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ПРИВЕТСТВИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ 

Уважаеми президент Желев и президент Стоянов, 

Уважаеми министри и народни представители, 

Ваши Високи Превъзходителства, 

Уважаеми господа генерали, адмирали и офицери, 

Уважаеми гости и участници в трансатлантическия форум, 

Дами и господа, 

 

Искрено приветствам и поздравявам организаторите - Асоциацията „Джордж 

Маршал – България“, „Центъра за мениджмънт на сигурността и отбраната“, 

Съюзът на офицерите от резерва "Атлантик" и Асоциацията на комуникационните и 

информационни специалисти с успешното реализиране на идеята за този 

дискусионнен форум „Десет години в НАТО, визия за следващите десет“. Вашата 

инициатива като неправителствени организации е много полезна, вписва се добре в 

широката гама от мероприятия по отбелязването на тази забележителна годишния и 

ще осигури много достъпна и ефективна платформа за дискусия, обмяна на 

политически и експертни мнения и предложения. 

Свидетели сме на най-драматичните и необратими промени в средата за 

сигурност след края на Студената война. Тези промени се характеризират с голяма 

динамика, глобалност и много висока непредсказуемост. Провеждането на това 

мероприятие съвпада с актуални събития от ключово значение не само за България, 

страните от Черноморския регион и Балканите, но и за всички страни-членки на 

НАТО. 

От дистанцията на изтеклия 10-годишен период от време можем с увереност 

да кажем, че Решението на Правителството от февруари 1997г. за иницииране на 

процеса за присъединяване към НАТО беше първата решителна стъпка на страната 

за нейната трансатлантическа и европейска интеграция. Стратегическата цел за 

присъединяване към НАТО беше изпълнена за 7 години, а основните мероприятия 

по Плана за интеграция към Алианса бяха приключени през 2011г. Република 

България изпълни и втората си най-важна стратегическа цел – членството в 

Европейския съюз. През тези изминали 17 години се проведоха значителни 

политически, концептуално-доктринални, организационни и военно-технически 

мероприятия и действия за интеграцията на България в европейските и 

евроатлантическите институции. Можем с увереност да кажем, че НАТО промени 

България и целия ни регион към по-добро. Нека не забравяме, че Балканите са  

регионът в Европа, който е преживял най-много драматични промени и катастрофи. 

Днес Балканите не само, че не са вече „барутният погреб” на Европа, но народите се 
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научиха да живеят в мир и всички държави са избрали своята посока – към 

интеграция в ЕС или НАТО. С оглед на кризите през 2008г. в Грузия и сегашната в 

Украйна, политиката на Алианса на „отворени врати“ придобива ново измерение. В 

този непредсказуем свят, НАТО остава основният източник на стабилност. Имаме 

нужда от повече НАТО на Балканите и в Черноморския регион. Почти всички 

държави в региона, желаят и се нуждаят от това. Алиансът е основната опора, която 

утвърждава установяването на демокрация, свобода и стабилност в Югоизточна 

Европа. 

През годините на Студената война и след нея, НАТО доказа, че е най-

успешната военно-политическа организация в историята на свободния свят, чийто 

ценности и сигурност е призвана да защитава. На бившите социалистически страни 

от Централна и Източна Европа им трябваха немалко усилия и време, за да успеят да 

изградят основите на демократичните ценности и да се приобщят към 

Евроатлантическата общност. Тези ценности, установени включително и след 

допускане на грешки, са принципите, които ни обединяват като членове на НАТО – 

демокрация, човешко достойнство, свобода, равенство, върховенство на закона, 

уважаване на човешките права. Те са това, което ни прави силни! 

Изграждането на стабилна и справедлива демократична система не става в 

една стъпка. Демокрацията и нейните основни ценности не са даденост и 

определено не са безплатни. Те представляват труден и продължителен процес, но 

си заслужават всяко едно усилие. Република България, като член на 

Северноатлантическото семейство от демократични държави, се доказа като 

надежден съюзник, който не само се ползва от гаранциите, предимствата и 

възможностите на колективната сигурност, но в същото време дава своя 

политически и военен принос към сигурността на Алианса, съобразно своите 

възможности. 

На този форум ще да се дискутират много важни въпроси. Очаквам 

дискусиите да допринесат за извличането на важни поуки от десетте години на 

нашето членство в НАТО, в очертаването на най-ефективните и необходими 

действия и политики в системата за колективна отбрана в краткосрочен и 

средносрочен план. Алиансът сега е изправен пред най-сложните предизвикателства 

от края на Студената война и той трябва да ги посрещне както винаги уверено, 

надеждно защитавайки нашите демократични ценности. 

Пожелавам успешна работа на дискусионния форум. 



7 

 

ИЗКАЗВАНЕ НА Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ 

2-ри председател (президент) на 

Република България  

(1990 -1992); 

1-ви президент на Република България  

(1992 -1997). 

Уважаеми г-н президент Стоянов, 

уважаеми г-н председател, уважаеми офицери, 

адмирали и други висши военни чинове, уважаеми депутати, уважаеми дипломати, 

днес ще разглеждаме една много интересна тема – какво е станало 10 години след 

като България е станала пълноправен член на НАТО.  

Всички знаем защо България и други държави, след рухването на комунизма в 

Европа, станаха пълноправни членове на този военнополитически съюз. Преди това 

ние бяхме членове на друг военнополитически съюз, става дума за Варшавския 

договор, който обаче не си изпълняваше задълженията към своите членове. Този 

договор не работеше за укрепване на националната сигурност, стабилността, 

демократичните инициативи на народите, които членуваха в Съюза. Това доведе до 

отказ от този съюз и ориентация към другия военнополитически съюз – 

Атлантическия.  

Варшавският договор загуби доверието на народите, вместо той да поддържа, 

импонира своите членове, да ги окуражава в различните инициативи, особено в 

търсенето на демокрация, той започна да прави точно обратното. Затова от всички 

институции в Съветския блок той генерира най-много омраза, защото директно, 

категорично, потъпкваше стремежа на народите, особено на младежта в тези страни, 

към свобода, демокрация и в края на краищата, тези народи се отказаха от него, 

защото съюзът най-напред потъпка Германската демократична република, където 

през юни, 1993 г. стана голямото въстание на строителните работници в Германия. 

Те бяха инициаторите и движещата сила на тези бунтове, на желанието да се 

променят нещата към демокрация. Те бяха смачкани с насилие, но ръководството на 

Германската демократична република успя да се договори в някаква степен с 

ръководството на Варшавския договор да не се използват особено широки подобни 

средства за смачкване на бунта на хората. Жертви имаше достатъчно много.  

Втората страна, която беше смачкана, това беше Унгария. Унгарската народна 

революция, когато въстанаха различни слоеве от населението и искаха да станат 

демократични промени. Те също бяха смазани с танковете, разположени в близките 

на Букурещ градове, изкарани от своите постоянни леговища и пуснати срещу 
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въстаналия народ. Над 100 000 души напуснаха страната. Бяха принудени. По време 

на военните действия загинаха десетки хиляди. Лидерът на самата революция, беше 

хванат на третия ден и беше обесен. След това знаете какво стана с Чехословакия. 

Това не беше силова революция, с която да тръгнат да проливат кръв. Това беше по-

скоро една културна революция. Освен това, там ръководители бяха, колкото и 

парадоксално да звучи, точно членове на тяхната комунистическа партия.  

Това затрудняваше тези, които искаха да смажат това народно движение за 

демокрация и това създаваше много трудности. Това стана причина доста дълго 

време да държат окупирана самата столица и близки градове, но това показа 

допълнително характера на Варшавския договор.  

Прага беше атакувана за една нощ от всички страни с танкове. Всичко беше 

разположено и контролирано по план, но това се хареса на “ястребите” на 

ръководството на Варшавския договор и те започнаха да подготвят същия план. 

Нищо не измениха – от четирите страни да отидат да нападнат Полша. Даже 

танковете и всичко останало е било подготвено.  

България не е нападана от Варшавския договор. Даже веднъж на една 

конференция в Полша, ме попитаха: “Защо вас българите не ви нападнаха?”. 

Казвам: “Когато българите се биеха срещу военния режим, тогава още нямаше 

Варшавски договор. Той беше създаден няколко години по-късно.” 

Това е истината. Искам да го маркирам като много важно нещо в българската 

история и в политическата история на Европа. Българите наистина са първият 

народ, който се вдига на въоръжена борба срещу комунистическия режим. Това е т. 

нар. горянско движение. Това нещо до такава степен се активизира, че накрая те, 

буквално, държат цели области, общини, блокирани. Не може никакъв човек от 

официалните власти да отиде, ако няма сигурна охрана. Тогава БКП взема 

решението да бъдат създадени специални войски – вътрешни войски от млади хора, 

които са лоялни към режима, могат да бъдат предани и т.н.  

Но става така, че в края на краищата, през целия този период официалната 

пропаганда – училищата, университетите, пишат за горяните като селяни, които 

обидени или амбицирани искат да управляват страната. Нещата не стоят така. Не се 

създава специална армия да пази официалната власт, ако те не са голяма сила. 

Аз лично, много се дразня, когато чуя, че България е страната, която се е 

държала, едва ли не, с овче послушание спрямо комунистическия режим. Нищо 

подобно. Затова не бива да допускаме такова овчедушие, което сега някои отново се 

опитват да прокарват.  

Сега ще ви кажа как стана разпускането на Варшавския договор. Имаше 

решение преди това в Чехословакия. Инициатор беше Хавел. На 1-ви юли, 1990 г. в 
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Прага бяха поканени държавните глави и външните министри на всички държави-

членки на Варшавския договор и там беше подписана декларацията, с която 

Договорът се разпуска. Дори си спомням, че тогава Хавел даде специален обяд.  

Всички бяха доволни, че това е станало, че това зло вече е минало в историята. 

Само един беше начумерен – това беше заместникът на Горбачов. Тогава Хавел 

предложи да напишем писмо от името на присъстващите до ръководителите на 

Югославия. Тогава вече беше започнала гражданската война. Той искаше с това 

писмо да им внушим, че не бива да се стрелят, не бива да се колят, да се избиват, а 

да седнат на масата за преговори и там да решават проблемите.  

Всички знаеха, че след обяда самолетите тръгват и се прибираме. Тогава аз им 

предложих да направим една декларация, с която малко да ги подплашим, като 

апелираме да спрат с насилието, а ако не го сторят, ще възстановим Варшавския 

договор. 

Днес срещу НАТО в България почти няма хора. Ако има, това са хора, които 

не са ориентирани политически, което показва, че това, което България е направила, 

е една умна стъпка в нейната политика и история. 

Благодаря Ви за вниманието! 
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ИЗКАЗВАНЕ НА ПЕТЪР СТОЯНОВ 

2-ри президент на Република България 

(1997 – 2002) 

 

Уважаеми д-р Желев, ген. Събев, Ваши 

превъзходителства, дами и господа,  

Позволете ми най-напред да поздравя 

четирите организации, които са в основата на 

днешния форум.  Да ги поздравя не само за 

организирането на това събитие, но и за техните неуморни усилия в периода на 

подготовката на България за членство в НАТО, както и за дейността им във всичките 

години след това. Всъщност тук е мястото да се каже, че българското офицерство беше 

първото в нашето общество, което осъзна предимствата на това да си член на НАТО. 

Българските офицери бяха първите, които посещаваха курсове, школи, университети на 

НАТО. Първите, които имаха възможност да се докоснат не до пропагандната страна на 

онова, което се внушаваше по време на Студената война, а до техническия потенциал на 

НАТО и, което не е по-малко важно – до ценностната система на НАТО, до принципите 

на солидарност, които НАТО изповядва. И затова искам да поздравя всички български 

офицери, които сте в тази зала - действащи и от резерва – за всичко, което направихте по 

пътя на България за членство в Пакта. Благодаря Ви! 

Аз съм сигурен, че днес, по време на дебата ще разисквате професионално важни 

въпроси като приноса на България в мисиите на НАТО, степента на подготвеност на 

българските въоръжени сили и т.н. Ще разисквате, сигурен съм, и проблемни въпроси 

като този как ще се реши най-сетне проблема с част от въоръжението на Българската 

армия, което още принадлежи на бившия Варшавски договор, за чието разпускане 

толкова емоционално говори д-р Желев. По всички тези въпроси Вие ще намерите време 

и съм убеден, че чрез Вашата компетентност Вие ще намерите добри решения.  

В останалите 2-3 минути аз обаче искам да се спра на един друг аспект, който е по-

далеч от технологичния, техническия, военния, без да подценявам в никакъв случай 

важността на изброените. Искам да се спра на, нека да го наречем „психологически“ или 

„ цивилизационен“  аспект на членството на България в НАТО. Този аспект е 

изключително важен, повярвайте ми. Изключително важен затова, защото в своята кратка 

история на свободна държава след освобождението от османско робство, нашето 

общество дълги години беше в плен на един тежък синдром – синдрома, че сме играчка в 

ръцете на великите сили и че никога в своята история не успяхме да се наредим на 

страната на победителите (имам предвид злополучния край на Първата и Втората 
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световна война), за да реализираме нашия национален идеал. Даже сега ще срещнете 

носталгични гласове и сред българските историци, и сред българските общественици, 

които говорят много, много дълго на тази тема. Аз мисля, че чрез членството на България 

в НАТО в голяма степен ние преодоляхме този психологически синдром, този 

психологически комплекс, наследен от нашата история. Чрез членството си в НАТО 

България днес се нарежда не само сред страните, които образуват – да използвам и аз 

добрите трафарети – най-голямата и най-успешната военна организация в света, ние се 

нареждаме сред „Великите сили“, което ни позволява да осъществим един стар наш 

български цивилизационен блян. България се върна в Европа, там, където ú е мястото. 

България е сред страните, от които може да получава солидарно помощ и също така може 

да дава своя принос.  

Аз мисля, че, макар и членове на НАТО, ние не трябва да спираме да 

усъвършенстваме, да работим не само върху техническите параметри на нашето членство 

в Алианса, но и за по-нататъшното възпитание на българското общество за приемане на 

цивилизационната система, върху която е стъпила НАТО.  

Уважаеми дами и господа, тук няколко пъти беше споменато, че българското 

правителство взе решение на 17-ти февруари за членство в НАТО. Това е абсолютно 

вярно, само че ние трябва да си кажем тук съвсем честно, че правителството, което взе 

това решение беше служебно правителство. Към онова време България нямаше даже 

Народно събрание. Спомняте си колко тежка беше политическата ситуация тогава. 

Липсата на Народно събрание направи вземането на решението за членство в НАТО по-

скоро, простете ми за нескромността, дело на волята на няколко политически дейци, 

отколкото осъзната воля на цялото българско общество. Съвсем откровено ще кажа, ако 

тогава имаше действащо Народно събрание и въпросът за решение на правителството за 

членство в НАТО беше предложен в комисиите, които са по принцип отговорни за това – 

външна политика, национална сигурност и т.н. – давате ли си сметка колко време щеше 

да мине преди тези комисии в условията на ожесточен идеологически и междупартиен 

дебат, да вземат такова решение. 

 Госпожи и господа, срещата на върха беше на 9-ти юли 1997-ма година, в Мадрид. 

България беше единствената, която не беше подала молба за членство в НАТО. Ние 

нямахме правителствено решение. Ако бяхме влезли в един сложен парламентарен дебат, 

аз съм почти убеден, че дори на срещата в Мадрид ние нямаше да имаме легитимно 

решение за членство в НАТО. Защо казвам това? Не за да върна историята назад, въпреки 

че много пъти и това е поучително. Казвам това, защото ние имаме твърде много да 

работим все още за осъзнаване от страна на българското общество какво представлява 

членството ни в НАТО и ЕС. Слава Богу, българското обществено мнение пое посоката, 

която политическото лидерство от 1997 година му посочи. Ако цифрите през 1997 година 
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и, особено по време на Косовската криза, бяха 20 „за“  НАТО и 80 „против“, към момента 

на членството на България в НАТО, 10 години преди днес, цифрите бяха точно обратни. 

Съвършено прав е д-р Желев – днес българското общество ясно съзира предимството от 

това да си член на един такъв мощен, основан на сериозни ценности военно-политически 

съюз.  

И все пак като гледам заглавието „10 години в НАТО“, аз съм абсолютно убеден, 

че е по-важно да се дискутират не изминалите десет години в НАТО, а визията за 

следващите десет. В сянката на онова, което се случва днес в Украйна, аз апелирам да 

концентрирате своето внимание върху това какво ще правим оттук нататък. Въпросът не 

е само за българския принос в Алианса, крайно време е да излезем от тясната 

провинциална дреха, която досега сами си бяхме облекли. Тук въпросът е изобщо за 

съдбата на НАТО, за съдбата на Европа и за съдбата на нашата цивилизация, това трябва 

да се каже съвсем ясно. И точно тук България може да играе много сериозна роля в този 

дебат заради злощастната си участ да бъде най-верният съветски сателит по време на 

комунистическия режим, заради опита, осмисления опит, който има от онова време. 

Всъщност бих казал на скептиците, които тогава ни питаха: „Защо в НАТО, г-н 

президент?“ , че днешните събития дават най-верния отговор на това: „Затова!“.  

Желая успех на днешния форум и Ви благодаря още веднъж за поканата! 
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ИЗКАЗВАНЕ НА Д-Р ГЕРЛИНДЕ НЕЙХУС 

ДИРЕКЦИЯ „ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ“ - ГЛАВНА 

КВАРТИРА НА НАТО 

 

Уважаеми президенти, Ваши превъзходителства, госпожи и 

господа,  

Благодаря Ви за горещото приветствие! За мен е огромно 

удоволствие и чест да присъствам на този форум, посветен на 10-

тата годишнина от присъединяването на България към НАТО. 

Искам първо да поздравя българското правителство, парламента, българския народ 

за това постижение, както и българската трансатлантическа общност за организирането 

на настоящия форум. 

Когато приключи Студената война, НАТО се изправи пред историческа 

възможност, а именно, да подаде приятелска ръка на съседните страни и да осигури 

условия, за превръщането на Европа в един дом на мир и сигурност. 

И ние сграбичхме тази възможност. Перспективата за членство в НАТО мотивира 

потенциалните кандидати да предприемат значими реформи – реформи, които да им 

позволят да станат съюзници. Така, с разширяването на Алианса, започна да се 

разпространява сигурността и просперитета навсякъде на континента. 

За мен, членството на България в НАТО провокира лични и специални емоции. Аз 

бях в НАТО през 2004 г.- годината, когато се състоеше церемонията с издигането на 

новите 7 флага, на новоприсъединяващите се съюзници. По това време, страната Ви беше 

представена от Министъра на външните работи към този момент- г-н Соломон Паси. Аз 

помня- и съм уверена, че и той помни този исторически момент с особена гордост.   

С това решение, затворихме една тъмна глава от историята на Европа. И отворихме 

вратите към една нова ера, където свободата, просперитета и сигурността, бяха ценности, 

които процъфтяваха.  

Като член на Алианса, Вие сте част от трансатлантическото семейство. Вие имате 

законното право да сте на масата, на която европейци и северноамериканци се 

консултират заедно, решават заедно и действат заедно всеки ден.  

Чрез НАТО, Вие си осигурихте по-висока степен на сигурност, по-добро 

съотношение на пари и резултати; възможност за Вашата страна да развива и по-нататък 

стабилността както в Евро- Атлантическия регион, така и извън него. 

НАТО също извлича ползи от Вашето членство. Страната Ви показа своята силна 

ангажираност към ценностите на Алианса: 
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• Вие години наред допринасяте за операциите на НАТО, особено в Косово и 

Афганистан. Усилията на страната Ви за обучение на силите в Афганистан и подкрепата 

за защита на цивилното население в Косово, се оценяват високо.  

• Силната Ви подкрепа за Инициативата ''Интелигентната отбрана" и други 

многонационални проекти,  както и за програмата ''Изграждане на интегритет", се 

оценяват много високо от НАТО.  

• И не на последно място – Вие постоянно напомняте колко успешна е 

политиката на отворени врати на НАТО. 

Дами и господа, 

Заедно, всички ние - съюзниците сформираме една общност на ценности, 

ангажирана към индивидуалната свобода, демокрацията, човешките права и 

върховенството на закона.  

Светът се променя и ще се променя. Ще се променят и заплахите за сигурността. 

Но нашите ценности - никога. Ето защо ние винаги трябва да гарантираме поддържането  

на отбранителни способности, за да отстояваме тези ценности и политическата ни воля е 

инструментът за постигането на тази цел.   

Колко значима е тази връзка, се показва много ясно днес от Руско-Украинската 

криза.  

Военната агресия на Русия в Украйна е най-голямата криза в Европа след падането 

на Берлинската стена. Визията за Европа като дом на свободата и сигурността се постави 

под въпрос.  

Защото това не е изолиран инцидент. А е продължение на поредица от замръзнали  

конфликти в нашето съседство, като тези в Приднестровието, Южна Осетия, Абхазия и 

днес Кримския полуостров.  

Това, което свързва тези кризи е една голяма страна, която едностранно решава да 

пренапише международните закони, страна, която действа единствено по своя воля и 

решения и която претворява нови разделителни линии в Европа, 25 години след като бе 

сложен край на подобно поведение.  

Ние се надявахме, че този тип ревизионистко поведение е минало, затворено в 19ти 

век. Но днес сме свидетели на същото развитие, основано на конфронтация, а не на 

сътрудничество. Това поведение е реална заплаха за световния ред, основаващ се на 

нашите ценности и правилата, които заедно установихме и решихме да спазваме.  

Единственият начин да се отговори на такова предизвикателство е Европа и 

Северна Америка да си подадат ръце, и да потвърдят още по-силно солидарността на 

съюзниците. Това е, което правим от началото на кризата. Ясната позиция на НАТО е да 

застане зад Украйна и да оказва цялата подкрепа на тази страна, за да покаже ясно на 

Путин, че не може да продължава с усилията си за повишаване на ескалацията. Въпреки 
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това, ние все пак оставяме вратата си отворена за политически диалог с Русия. 

Предприели сме мерки, за да укрепим възможността за действие на НАТО. 

Госпожи и господа, във времена като тези, когато сигурността на 

Евроатлантическата общност е подкопана и застрашена, Северноатлантическият съюз 

никога не е стоял безучастно и няма да стои. За 65 години, ние винаги сме били ясни в 

ангажираността ни един към друг и към глобалната система за сигурност и сме доказвали 

какви съюзници сме. Това, което е наша сила, е трансатлантическата основа, която ни 

дава възможност да се консултираме, да си сътрудничим и да се справяме с всяка криза 

заедно.   

Не искам да кажа, че НАТО е единственото решение на всяка една криза в 

евроатлантическия регион, но съм убедена, че е част от всяко едно решение, тъй като 

съюзът осигурява три елемента от решаващо значение за преодоляване на 

предизвикателствата спрямо сигурността – политическата легитимност, солидната 

система за отбрана и силната мрежа от партньори по целия свят.  

Нека да се спра, на кратко, на тях.  

Първо политическата легитимност - обединената воля на 28-те най-силни 

суверенни демокрации по света е изключително силен източник на политическа 

легитимност. Това е нещо, което нито едностранните действия на една държава, нито 

формирането на коалиции на желаещите не могат да постигнат.  Това ясно се показва в 

нашите мисии. Ние работим заедно, като всички партньори дават своя принос за 

разширяване на политическата ни легитимност. Много ясно това се показва от мисията 

ни в Афганистан, където участваха 50 страни, всички 28 съюзници и 22 страни 

партньори. Това е ¼ от всички държави. Това е най-голямата и мощна коалиция през 

последните десетилетия.  Коалиция,  която само НАТО можеше да сформира и 

управлява.  

Втората точка – солидната система на отбрана. Колективната система на отбрана и 

възпиране е най-голямата отговорност на Алианса, а именно, да отстоява и защитава 

териториалната цялост на държавите-съюзници.  

Чрез ежедневните политически консултации, ние дискутираме как да гарантираме 

колективната сигурност. Неотдавна проведохме среща, по искане на Полша, за 

консултация във връзка с чл. 4 на Вашингтонския договор. Това ни позволи да обсъдим 

загрижеността  по отношение сигурността на конкретно една страна-членка и да 

потвърдим още веднъж нашата солидарност.  

Интегрираните военни структури на НАТО осигуряват правилната рамка, 

правилните умения, правилните хора, вече разположени на правилните места, за да може 

съюзниците, когато имат нужда, да ги използват. Имаме щабове, които могат много 

бързо да бъдат разгърнати за управлението на мисии и операции. Имаме сили за бързо 
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реагиране и можем да осигурим много бързо нужните военни сили на съюзниците на 

НАТО, както и на всичките ни страни партньори, разположени на петте континента.  

Искам още веднъж да повторя, когато някой от съюзниците ни е в опасност, винаги 

сме се обединявали и сме осигурявали необходимата подкрепа. След 11-ти септември, 

знаете, че разположихме системи за наблюдение в САЩ. По време на Сирийската криза 

разположихме ракетни установки на територията на Турция. И днес имаме наблюдателни 

полети на границите ни в Източна Европа.   

Следващият елемент – партньорствата.  В наше време сигурността може да бъде 

единствено кооперативна. Диалогът и сътрудничеството играят решителна роля, за да се 

разбират добре световните явления и да се укрепва в световен план стабилността.  

Партньорите ни са били ключът към успеха във всички наши мисии през 

последните две десетилетия. Чрез партньорствата ние сме много по-добре обвързани, 

отколкото, когато и да било.  

Сътрудничеството ни засилва ефективността, приобщаването и също така 

легитимността на действията ни. Всички партньори извличат и ползи чрез политическите 

консултации и обмен на опит. Така работата с партньорите е от решаващо значение за 

бъдещето на НАТО. 

Що се отнася до бъдещето, трябва да проучим нови начини, за да може 

партньорите да засилват възможностите си за гарантиране на сигурността. Успешно 

направихме това в Косово и Афганистан и напоследък доказахме това и с мисията ни в 

Либия. В тях играеше важна роля и България.  

Уникалният експертен опит на НАТО показва, че сме изключително подходящи, за 

да помагаме на страните в преходните периоди да модернизират сектора на сигурност, да 

обучават въоръжените си сили, да получават помощ за управление на кризите. Защитата 

на стабилността, без да се разполагат непременно военни сили, е много добър подход за 

партньорите и за съюзниците ни. 

Госпожи и господа, преди 10 години, Вие се присъединихте към най-успешния 

съюз в историята. През всички тези десетилетия НАТО осигурява стабилна основа за 

нашата сигурност и свобода.  

Понастоящем, Алианса остава източник на сигурност и стабилност в един 

непредсказуем свят. Нашата основна и дългогодишна цел е да гарантираме сигурността и 

безопасността на нашите членове.  

Политическите и военните връзки между Северна Америка и Европа, 

безпрецедентните ни възможности, и разрастващата се мрежа от страни-партньори са 

залегнали в основата на един гъвкав алианс – алианс, който може да осъществява широка 

гама от мисии и задачи. Задачи, които можем да предвидим, но и такива, които още дори 

не можем да си представим.  
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По-късно, тази година, ще се проведе следващата ни среща на върха в Обединеното 

кралство. Тогава ще обсъдим как агресията на Русия се отразява на стратегическия фокус 

на Алианса. Ще подготвим бъдещите си партньорства с Афганистан и ще приключим с 

настоящата мисия там; ще обсъдим дали разполагаме с нужните и правилните 

способности, за да се справяме с новите заплахи, включително кибератаки и други. Ще 

укрепваме партньорствата с единомислещи страни. Следващата среща на върха ще ни 

придвижи по-нататък по пътя, който сме поели, ще осигури още по-голяма 

приспособеност на Алианса, за да се справя с нововъзникващите заплахи и 

предизвикателства.  

Уверена съм, че България ще играе пълноценна роля в този процес. 

Благодаря Ви! 
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ФОРУМ НА МЪДРЕЦИТЕ 

Модератор Валери Рачев 

Център за мениджмънт на сигурността и отбраната – 

Българска академия на науките 

Уважаеми колеги, добър ден! Имам удоволствието да водя 

панел, който е наречен “Панел на мъдреците”. В това наименование 

няма конфузия или ирония – става въпрос за метод на работа, който 

умните държави и умните организации като НАТО използват за 

намиране на отговор на най-важните и сложните въпроси. Методът започва с 

признанието, че няма твърде много хора, които да имат знанието да подготвят 

комплексни и комплицирани решения, които засягат интересите на много държави и 

милиони граждани. Тогава се формира такава група от знаещи и опитни хора, която е в 

състояние да формулира ядрото на решението, което  ще бъде взето. В последствие това 

ядро се разширява, обсъжда се от все повече експерти, политици и военни с най-различен 

профил, докато се достигне до желаното равнище на единомисилие и рационалност. Така 

всички и всеки има принос към решението, но в основата на всичко стои т. нар. “група на 

мъдреците”. Последното решение, което бе изготвено по този метод в НАТО, бе новата 

Съюзна стратегическа концепция от 2010 г. 

10-годишнината от членството на България в НАТО е добра причина да говорим 

патетично за това, което се случи, да говорим за успехите на нашата армия, които са 

безусловни или да говорим за състоянието на нашата държава и на нашите военни. 

Можем, но не затова сме поканили “групата на мъдреците” на този панел. Поканили сме 

ги точно заради това, което е в контекста на тази конференция – усещането, че на 

границата между изминалите 10 години и следващите 10, се случват редица 

изключително важни и дори драматични събития, процеси и тенденции:  

- глобализацията от която изплуват очертанията на новия световен ред,  

- икономиката, която позволява на 20-30 годишни да създават 

многомилиардни компании,  

- обществата, които търсят нови форми на демокрация и се борят за добро и 

честно управление повече чрез социалните мрежи, отколкото чрез класическите 

политически партии и не на последно място –  

- военните, които практически се оказаха най-важния инструмент във век, за 

който се прогнозираше, че войната ще отмре. 

Ако това, което се случва сега не бъде правилно осъзнато в контекста както на 

миналото, така и на бъдещето, решенията, които ние ще вземем, или които няма да 
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вземем, могат да бъдат еднакво опасни и да ни поведат бързо “нагоре по стълбата, която 

води надолу”. 

“Групата на мъдреците”, която сме поканили за този панел, има няколко уникални 

качества. Първото, това са хора, които бяха част от реалната история на всичко важно, 

което се случи във връзка с края на Студената война, трансформацията на НАТО и 

прехода към демокрация и националната сигурност на България през последните 25 

години. Те не бяха само наблюдатели или формални участници. Те бяха създателите – те 

поемаха отговорността, инициираха, организираха, провеждаха и изпълняваха решения. 

Това са хора с изключителен житейски, политически и човешки опит на равнището на 

нацията и нейната нова стратегическа среда. Това е изключително знание, получено по 

възможно най-реалния начин. 

На второ място – всички те са анализатори, които не само са споделяли набюдения 

и оценки, а са анализирали причини, движещи сили и възможни решения. Те са оставили 

знанието и усещането си за събитията в книги и в статии като свидетелство за тяхната 

политическа зрялост и професионална смелост.  

На трето място – всички те са участвали в държавното управлението. Били са 

ръководители на организации, били са министри, народни представители и ръководители 

на проекти с изключителна важност за страната. Т.е. имали са пълната възможност да 

превърнат идеите си в действия, резултати и ефекти.  

И на последно място – всички те са страхотни комуникатори; хора, които не само 

могат да инспирират идеи, а могат да мобилизират хората, за да ги следват за 

реализирането на тези идеи. 

С удоволствие предоставям микрофона на Негово превъзходителство, д-р Соломон 

Паси не само за това, че с него вече 25 години вървим по една и съща пътека, по която 

сме споделяли идеи, търсили сме решения, обърквали сме се, връщали сме се отново на 

правия път, а преди всичко за това, че Соломон Паси е може би най-успешният български 

европейски политик. Мисля, че няма кой по-добре да ни помогне да погледнем критично 

10 години назад и оптимистично 10 години напред от д-р Соломон Паси. За нас ще бъде 

удоволствие. 

Соломон Паси 

 Министър на външните работи (2001-2005), основател на 

Атлантическия клуб в България 

Искам да благодаря на полковник Рачев за поканата и на всички 

организатори, на всички неправителствени организации, които са 

застанали зад това честване! 

Веднага ще започна с присъединяване към встъпителната ремарка на посланика, че 

наистина на английски “Wiseman comity” звучи прекрасно, но на български “Групата на 
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мъдреците” винаги ме изкушава да направя сравнението с “Групата на глупците”. Когато 

ме сложат в едното винаги си мисля, че са ме сложили в другото и всъщност си правят 

шега с мен, така че по никакъв начин не се идентифицирам с Групата на мъдреците. 

Искам да направя тази встъпителна забележка.  

Тук има хора, които наистина заслужават да бъдат в тази група. Това са хора, които 

ръководиха процесите в България още преди падането на Берлинската стена и много се 

радвам сред тях да видя д-р Желев, така че ако аз лично трябва да избера от България 

кого да сложа в Групата на мъдреците, той ще бъде сред първите.  

Често пъти, през тези 10 години, ни питаха какво спечелихме от членството в 

НАТО. Ние винаги трябваше да казваме, че сме спечелили много неща – не са едно, не са 

и две - и инвестициите ни се увеличиха, и армията ни стана по-боеспособна, и много 

други неща. Но това някак си не е достатъчно за избирателите. Ние, политиците, винаги 

мислим, това, което мислим, как да го представим на избирателите, не на експерта, не на 

академиците. Ние мислим за далечния избирател в Малко Търново, например, за това как 

ще му обясним, че това, което правим, е истински важно.  

Не щеш ли, 10-тата годишнина от присъединяването на България в НАТО съвпадна 

с международни събития, които направиха много лесна нашата задача да обясним какво 

сме спечелили през тези 10 години. Ако ние не бяхме влезли в НАТО, никой от нас не 

знае днес къде щеше да бъде България. Ако НАТО не се беше разширило преди 15 

години с три държави, преди 10 години със седем държави и след това с още две, ние не 

знаем това, което се случи на Крим преди няколко дни, дали нямаше да се случи на 

Балтийските държави, дали нямаше да се случи на Черноморските държави, дали нямаше 

да се случи на други Балкански държави. Така че към днешна дата, след инвазията на 

президента Путин, през 2008 г. в Кавказ и Осетия и сега, 2014г. в Крим, ние виждаме, че 

единствените червени линии, които той не пресича, това са червените линии на НАТО. За 

сега това е единственото табу на неговата външнополитическа аспирация в Европа.  

Затова, това, което смятам, че НАТО трябва да очертае за следващите 10 години, са 

новите червени линии, които да казват “не, ние няма да пуснем нататък”.  

Напоследък се опитват да сравняват случая Крим със случая Косово. Истина е, че 

общото между Косово и Крим е единствено това, че и двете започват с “К”, и то на 

кирилица, защото на латиница Крим се пише със “C”. Няма нищо общо между двата 

случая. 

В Косово операцията на НАТО стана след 10-годишни предупреждения към 

Милошевич, че прави неправилните и отвратителните неща и за втори път ще цитирам д-

р Желев. Като президент, той беше един от малкото държавни глави, който призова 

НАТО да се намеси в Босна и ако тогава НАТО беше послушало д-р Желев, вероятно 

част от трагедиите, които се случиха на територията на бивша Югославия, нямаше да се 
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случат. След 10-годишни предупреждения, най-накрая Милошевич предизвика 

неизбежното и един народ получи своята независимост. Но забележете – косовският 

народ не стана 51-ви щат на Съединените щати, докато с Крим се случи това – Крим 

стана най-новият регион на Русия. Да не говорим, че за да се стигне до операцията в 

Косово, ние минахме през пет резолюции на Съвета за сигурност. Често пъти ми казват, 

че е нямало резолюция за нападение. За нападение нямаше, но имаше пет резолюции от 

1998 до 1999 г., които показваха тревогата на международната общност и в тези 

резолюции систематически се гласуваха или с 13 на 2 или с 14 на 1, като въздържалите се 

винаги бяха и/или Русия и Китай.  

Международната общност може да не произведе много резолюции за военна 

интервенция, но показа много ясно какво е настроението и единствено уставът на ООН и 

това, че определена държава има право на вето, не доведе до тази резолюция. В момента 

сегашното гласуване в Съвета за сигурност показа, че от 15 държави-членки, 

единствената, която подкрепя интервенцията на Русия в Крим, е самата Русия. Дори 

китайците много ясно показаха, че не са съгласни с това, което се случва, макар по своя 

дискретен начин - с въздържание. 

Ние оттук нататък трябва да си дадем една много ясна сметка какви сигнали 

пращаме на Русия. Аз много се радвам, че д-р Нейхуз е сред нас и директно чрез нея 

искам да върна към централата на НАТО една бележка – смятам, че това, че ние не 

поканихме Грузия в НАТО, беше грешка и смятам, че тази грешка трябва да бъде 

поправена сега, във Великобритания. Това, че ние не показахме на Грузия, че можем да я 

защитим, беше окуражаване на президента Путин да нахлуе в Крим. 

Смятам, че НАТО трябва да даде много ясни сигнали и на Грузия, и на други 

държави, защото следващото, което ще се случи след Крим, е Приднестровието. Аз съм 

бил в Приднестровието като председател на ОССЕ, впрочем, бил съм и във всички тези 

замразени конфликти на територията на ОССЕ.  

В Приднестровието, мога да Ви уверя, че фактически се управлява от Москва. 

Управляват го хора, които не искам да навлизам в подробности с какво се занимават, но 

не е нещо, което прави чест на една държава. Тези хора фактически държат 

Приднестровието към Москва и онзи псевдо-референдум от 2006 г., който те са провели, 

е въпрос на време, президентът Путин да реши да го признае и да даде юридическа 

форма и на тази анексия. Разбира се, тази юридическа форма ще има вътрешен характер, 

тя няма да има международноправен характер.  

Едно от нещата, които смятам, че НАТО трябва да направи през следващите 10 

години, е да създаде нов тип отношения между Запада и Китай. Аз дори не искам да 

говоря за Русия. Искам да говоря конкретно за президента Путин. Поведението му, 

такова, каквото е, в огромна степен се дължи на известната подкрепа (която напоследък 
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изтънява), която той намира в Китай. Тази подкрепа е налице, до голяма степен, защото 

ние нямаме автономни отношения с Китай. Ако бъде създаден един Съвет НАТО – 

Китай, по образец на Съвета НАТО – Русия, който в момента е замразен, смятам, че това 

ще създаде нов тип отношения изобщо в геополитически план, включително и в Съвета 

за сигурност на ООН.  

Друго нещо, което смятам, че може да се направи в момента е, че европейски 

страни-членки на НАТО – Холандия, Италия, Белгия, Германия, за пореден път обсъждат 

унищожението или премахването на ядреното оръжие от Европа. Ядреното оръжие в 

Европа беше много силно, защото не беше използвано. То беше преграда, спирачка. 

Ядреното оръжие е силно с това, че то не се използва и това ядрено оръжие, което сега не 

се използва, е редно да бъде преместено от Холандия, където и без това не го искат, може 

да дойде малко по на изток, където скоро сме изградили американски военни бази. 

Преместването на ядреното оръжие ще бъде един достатъчно ясен сигнал за готовността 

на НАТО да проявява твърдост. 

И третото нещо, което смятам, че е задължително да се направи, това е да се 

наблегне на елемента киберотбрана, с който могат да се водят безкръвни действия, които 

да имат много по-добър резултат на международния терен, отколкото кръвопролитните 

сблъсъци. Това също смятам, че е един от главните приоритети на НАТО за следващите 

10 години.  

Искам още един път да благодаря. Тук виждам толкова много стари приятели. 

Благодаря на всички участници, които са заслужено членове на Групата на мъдреците! 

Д-р Робърт Кенеди 

Професор в Сам Нън училището по международни отношения, 

служител по въпросите на външните работи на агенцията САЩ за 

контрол над въоръженията и разоръжаването, професор в центъра 

национални изследвания на сигурността „Дуайт Айзенхауер“  на 

колежа на сухопътните войски на САЩ, граждански заместник-

началник на Колежа по отбраната на НАТО в Рим - Италия, 

директор на Европейския център за изследване на сигурността „Джордж Маршал“, в 

Гармиш-Партенкирхен, Германия, председател на Консорциума на военните академии и 

институти по изследване на сигурността, но преди всичко останало - пилот от ВВС на 

САЩ. 

Ваши превъзходителства, президенти, министри, видни гости, дами и господа, за 

мен е огромно удоволствие да бъда отново в България, и чест, че бях поканен да участвам 

в такова важно събитие като този форум. Огромно удоволствие е и да се срещна с моите 

стари приятели – посланик Валери Рачев и д-р Велизар Шаламанов, както и да споделя 

трибуната с Уит Мейсън и Вашият бивш министър на външните работи – Соломон Паси. 
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Спомням си, че последният път, когато бях в София, беше през октомври 2002 г., 

доста отдавна. През това време в България се случиха толкова много неща, които 

накараха българите да се гордеят с постиженията си и с постиженията на техните 

правителства и толкова много неща се случиха в други части на светa. Много от тях ни 

накараха да се чувстваме несигурни по отношение на бъдещето.  

Също толкова се радвам да бъда тук с Вас, за да отпразнуваме 10-тата годишнина 

от членството на България в НАТО. От посланието от Търнбери, през юни 1990 г., до 

писмото на министъра на външните работи – Соломон Паси, от март 2003 г., с което той 

потвърди интереса и желанието на България да се присъедини към Алианса, последва 

един дълъг и труден път. Въпреки това, през последните 10 години, чрез многобройните 

си действия, България потвърди заинтересоваността си, готовността си и способността 

си, да дава приноса си като член на най-успешния и вероятно най-значимия военен съюз 

в историята на човечеството. 

Дами и господа, макар НАТО да не е перфектна като организация, наистина е най-

успешният Алианс, съществувал някога. Ако трябва да хвърлим малко светлина върху 

историята на Алианса, да очертаем къде сме били, къде се намираме сега и какво 

предстои в Алианса за в бъдеще, позволете ми да споделя част от своите възгледи и 

размишления по някои от тези въпроси.  

След разгрома на Нацистка Германия, стана пределно ясно, че алиансът между 

Великобритания, Съединените щати и Съветския съюз не може да се поддържа. Москва 

ставаше все по-враждебно настроена към Запада. След края на войната Червената армия 

установи широкото си присъствие, изграждайки дъга от Естония до България, а Москва 

нямаше намерение да провежда свободни избори. Както Чърчил отбеляза, “Желязната 

завеса” беше спусната и започна разделянето на Изтока от Запада. 

През февруари 1946 г. в отговор на въпроса за политиката на Съветския съюз и 

Съединените щати, Джордж Кенан, който беше Шаржа д’афер в посолството в Москва, 

постави на дневен ред въпроса за логиката на силите. Ръководителите на Западна Европа, 

все повече загрижени за Москва, стигнаха до едно просто заключение и така, през април, 

1949 г. се създаде Северноатлантическият съюз. 

В много отношения това беше договор, който даваше възможност на нациите в 

Западна Европа да преодолеят последиците и разрушенията от войната, и да започват 

изграждането на една голяма зона на сигурност, стабилитет и просперитет, която светът 

никога не е познавал. Народите, които в продължение на четвърт век се гордееха, че се 

избиват един друг, разбраха, че чрез диалог и сътрудничество, заедно ще бъдат по-силни, 

отколкото разделени.  

Тази стъпка по пътя за постигане на стабилитет и просперитет не остана 

незабелязана от Централна и Източна Европа, както и отвъд тези региони. През 50-те и 
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60-те години ставаше все по-ясно, че обещанията за напредък и благоденствие, които 

даваха правителствата в Източния блок, не отговарят на истината и не могат да бъдат 

осъществени в условията на диктатура.  

В Берлин, през август, 1961 г. източногерманците издигнаха стена между източната 

и западната част. Привидната причина за това беше да не позволят на германските 

фашисти да влязат в Източна Германия. Истинската причина, разбира се, беше да се 

държат настрана източногерманците от Запада, а не обратното. През 1961 г. Западна 

Германия вече се беше присъединила към НАТО, докато икономиката на Източна 

Германия се развиваше по много различен начин.  

Берлин беше построен отново, беше възстановен като град, но напрежението, 

макар и 16 години след войната, все още се усещаше. Съпругата ми посети Източен 

Берлин шест години по-късно и тя също ми сподели, че е имала същото усещане – на 

напрежение и празнота. 

Що се отнася до Москва, първото ми пътуване там се състоя през 1977 г. На 

летището имаше много съветски самолети, които така и не отлитаха. Сходството между 

което и да е западно летище в по-голям град и международното летище в Москва, не 

можеше да е по-очевидно. При пристигането си в центъра на Москва, бях посрещнат от 

един град с широки булеварди и никакъв трафик, а магазините бяха огромни по площ, но 

празни. Спомням си Големия универсален магазин на Червения площад. Там имаше 

различни артикули, произведени в други социалистически страни и тогава си дадох 

сметка, че Съветският съюз е една свръхсила единствено във военно отношение. Във 

всички други отношения това беше страна от третия свят и този факт ставаше съвсем 

ясен през 80-те години, дори и на Съветското ръководство.  

Не знам дали може да се каже, че Западът спечели Студената война. Не трябва да 

забравяме приноса на Горбачов и на други лидери по това време – политици, които 

осъзнаха необходимостта от промяна. Госпожи и господа, въпреки това, сигурността, 

стабилността, благоденствието в Западна Европа, бяха постижения на нации - нации, 

които успяха да създадат идеята за общността и те действаха на основата на тази идея по 

безпрецедентен начин, даваха изключителен пример на другите страни в света. Спомням 

си Конференцията в Неапол през 1991 г. и какво беше развитието тогава, с появата на 

въздействията на Горбачов. В България през 1989 г. от власт беше свален Тодор Живков 

и това развитие настъпи във всички социалистически страни. През 1989 г. Горбачов 

обяви края на Студената война. След това започна процесът на първите свободни избори 

в бившите социалистически страни, сред които и България. Бяха избрани първите 

президенти на едни свободни демократични общества. Последваха години, които бяха 

изпълнени с надежда, но не само тя играеше изключително важна роля в този процес на 

създаване на сигурност.  
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Спомням си белгийския министър-председател на една от Срещите на върха, който 

постави въпроса дали НАТО има бъдеще. Имаше силни атаки от страна на 

социалистическата група към Европейския парламент. Някои твърдяха, че НАТО е 

реплика на Студената война, други предполагаха, че НАТО може да бъде заменено с нова 

роля на Организацията на обединените нации, с нов смисъл, даден на концепцията за 

колективна сигурност на ООН. 

Отговорите на тези аргументи бяха също така силно изразени. Въпреки че говорим 

по-скоро за предизвикателства, а не за заплахи, нямаме основание да предположим, че 

предстоящият век ще бъде по-безопасен. Да, със сигурност заплахите ще бъдат по-

разнообразни и по-разпространени, вероятно в резултат на национални или етнически 

разделения, религиозния фундаментализъм или пък по отношение на водните ресурси и 

т.н. Конфликтите, които произтичат от тези проблеми могат да се проявят в рамките на 

държавите или между тях, и със сигурност биха могли да притежават потенциала за 

регионална нестабилност, която пряко или косвено би могла да повлияе на 

Атлантическата общност. 

За да отговори на тези предизвикателства, съществуването на една 

интернационална система, в основата на която да стои кооперативността,  би било 

необходимо. Такава система може да се появи само като продукт на диалог, на 

компромис, на идеалите, които надхвърлят националните граници, и в крайна сметка 

желание интересите на общността да бъдат поставени над чисто националните интереси. 

Всъщност точно тези способности са в основата на силата и стабилността на НАТО. Като 

организация, НАТО разполага с институциите, с опита, основана е въз основа на общи 

ценности и е научила стойността на открития диалог и финото изкуство на търсене и 

намиране на обща база за общото благо. В резултат на това, Алиансът е организацията в 

най-добро състояние да донесе сигурност и стабилност на нова Европа. 

Разбира се, НАТО успя да оцелее като се адаптира в променящата се среда. Докато 

се подчертаваше, че основната мисия на Съюза остава защитата на сигурността и 

целостта на всички негови членове, той приветства настъпилите промени в Централна и 

Източна Европа и Съветския съюз. Наред с останалото, НАТО пренасочи усилията си 

далеч от перспективите за военна конфронтация с Русия и се съгласи да разшири 

усилията си извън традиционните рамки на своите граници. Нека не забравяме, че НАТО 

се намеси в Босна и Херцеговина и Косово, за да сложи край на широко 

разпространеното насилие и етническо прочистване от страна на Слободан Милошевич, 

позовавайки се на член 5. Съюзници в НАТО се присъединиха към Съединените щати в 

рамките на операция “Трайна свобода” и НАТО пое ръководството на Международните 

сили за сигурност в Афганистан, където България беше предоставила войски и 

медицински персонал. НАТО участва в наблюдението на Средиземно море и в операции 
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за борба с пиратството, адаптира се към потребностите и интересите на източните 

съседи. В така нареченото “послание от Търнбери” през юни 1990 г., НАТО разшири 

“ръката на приятелство и сътрудничество” със страните от Източна Европа и Съветския 

съюз. 

НАТО се опита да включи и Русия в своята стратегическа концепция през 1991 г. и 

създаде Планът за Трансатлантическо сътрудничество. През 1994 г. беше стартирана 

програмата “Партньорство за мир” и беше дискутирана тук, в България.  

След Дейтънското споразумение през 1995 г., Русия беше поканена да създаде 

постоянна военна делегация в централата SHAPE в Монс. През 1997 г. се създаде 

Съветът за трансатлантическо партньорство, с цел допълнително подобряване на 

отношенията и осигуряване на широки рамки за консултации.  

Скоро след това съюзническите военни сили бяха рационализирани, пренасочени 

далеч от конфликта с Русия, на централния фронт в Европа, и преструктурирани към по-

леки, по-гъвкави сили, предназначени да отговорят на новите опасности, пред които са 

изправени народите от региона. За по-нататъшно улесняване на сътрудничеството, 

прозрачността и координацията на усилията с Русия, руската дипломатическа мисия бе 

създадена в НАТО и руските военни представителства отвориха два висши военни щаба 

на командване на НАТО. Освен това, въпреки войната в Грузия през 2008 г., НАТО се 

опита да отвори нова глава в отношенията си с Русия, като подчерта в своята 

стратегическа концепция значението на развитието на истинско стратегическо 

партньорство между НАТО и Русия, решимостта си да засили политическите 

консултации и практическото сътрудничество с Русия в области от общ интерес и 

надеждата си да се използва пълният потенциал на НАТО-Русия за диалог и съвместни 

действия. На Срещата на върха в Чикаго през май 2012 г., тези усилия бяха бойкотирани 

от г-н Путин, смея да твърдя. 

Затова си мисля, че е редно да се каже, че усилията на НАТО винаги са се 

оправдавали, но в случая с Русия, това не беше така. Все пак можем да отбележим 

няколко положителни промени. Наистина Русия се присъедини към Съвета за 

трансатлантическо партньорство, наистина си сътрудничи с НАТО в Босна и 

взаимоотношенията там са много добри и силни. Освен това Русия допринася и за 

мисията на НАТО в Афганистан.  

От друга страна, Русия никога не прие факта, че бившите държави-членки на 

Варшавския договор се присъединяват към НАТО. Противопостави се на НАТО по 

отношение на използваната военна сила в Босна, както и на отделянето на Косово от 

Сърбия и на противоракетния щит в Полша. След това настъпи войната между Русия и 

Грузия, скандалът през 2009 г., когато двама руски дипломати бяха изгонени от САЩ. 
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Сега стигаме до ситуацията в Украйна, а може би и в Молдова, в бъдеще. Дали сме 

допуснали грешки във взаимоотношенията си с Русия? Най-вероятно да. Наистина се 

ужасих от отношението на някои експерти от Пентагона по отношение на ситуацията в 

Украйна, но трябва да се каже, че при всяко влошаване на взаимоотношенията, Западът 

се опитва да ги възстанови и полага наистина сериозни усилия да протегне ръка към 

Русия, а Русия винаги е решавала да се оттегли, особено под ръководството на 

президента Путин. Аз наистина харесвам руснаците и смятам, че те са добри хора, но не 

смятам, че ръководството на Русия ги води по правилния път. 

Стигаме до това накъде трябва да се насочим, каква трябва да бъде политиката на 

Алианса, какви са желаните резултати и какъв трябва да бъде подходът, който да доведе 

до постигането им, а един от желаните резултати е Русия да се присъедини към 

семейството на трансатлантическите общности, да стане част от тази материя, за да 

служи като пример на страните по света.  

На първо място, ние се нуждаем от визия за дългосрочно бъдеще. В центъра 

Маршал визията, която имахме за в бъдеще е да се разшири отпечатъкът на 

сътрудничество и да се подхранва партньорството, както и отпечатъкът да бъде 

разпространен из цяла Европа и Евразия. Тази цел няма как да бъде постигната за една 

нощ, вероятно няма как да бъде постигната и за цял един живот, но тя се основава на 

виждането, че Европа не може да бъде наистина сигурна, докато Русия не е част от 

общността. В този смисъл, в дългосрочен план, целта е да се привлече Русия, но въпросът 

как да постигнем това остава. Путин ясно демонстрира силата си и има на своя страна 

подкрепата на голям брой руснаци по отношение на начина, по който се противопоставя 

на Запада. Ситуацията в Украйна буквално означава връщане към Студената война.  

На първо място, проблемът не може да се реши, ако проявяваме слабост. В една 

несигурна ситуация нашият основен въпрос е не разходите за сигурността, а разходите и 

цената на несигурността. Нациите трябва да имат необходимия потенциал, без наличието 

на който, не могат да се надяват, че ситуацията ще се развива добре.  

На второ място, трябва да бъдат развити ресурси, които да позволяват отговор на 

подобни ситуации, както и да се предприемат решителни стъпки, когато това е 

необходимо. Беше взето решението, че способностите, с които разполагаме в момента, не 

са достатъчни. Непрекъснато говорим за оптимизиране, рационализиране на ресурсите и 

правим това от десетилетия. В кризите, с които ще се сблъскаме в бъдеще, е добре да си 

спомним, че руските лидери винаги са били изключително чувствителни към 

прилагането на сила. Често пъти изглежда, че по-лесно ще бъдем въвлечени във война, 

която ще ни коства много, вместо да положим големи усилия и жертви, които ще ни 

помогнат да постигнем целта по друг начин.  
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Изключването на Русия от Г8 е изключително ограничена санкция, защото Русия 

не присъства на Срещата на върха в Кеймп Дейвид. Същевременно, нарушаването на 

международното законодателство от нейна страна, не трябва да остане безнаказано. 

Визията за разширяване на сътрудничеството гарантира процъфтяване, сигурност и 

стабилност на Европа. Ние трябва да осъзнаем, че трябва да понесем последствията и 

Русия също трябва да е наясно със санкцията. Президентът Обама каза, че някои от 

санкциите ще засегнат едни страни повече от други, но всички ние трябва да осъзнаем, че 

е необходимо да застанем зад водещите ценности и международното право. Ако трябва 

да са ефективни санкциите, несъмнено от нас ще се изискват жертви и те трябва да бъдат 

разпределени съразмерно между НАТО  и ЕС. Ако икономическите санкции доведат до 

утежняване на положението на някои държави-членки, Алианса трябва да помисли за 

споделяне на тежестта. Това не само трябва да се замисля, но и да се осъществи. 

Санкциите трябва да са такива, че да действат възпиращо на Русия за по-нататъшни 

действия, с които да продължи да нарушава международното право.  

Президентът Обама има право, че Русия е регионална сила, която се опитва да 

заплашва съюзници, но никога няма да може да разгърне същинския си потенциал, ако не 

си сътрудничи със Запада.  Само тогава Русия ще стане велика сила, но не търсейки 

подкрепа чрез диктаторски режим, а като протегне ръка и обедини усилията си със 

страни, които са изградили най-голямата зона на стабилност, просперитет и сигурност, 

която светът познава. 

Благодаря Ви, госпожи и господа! Благодаря и на тези, чийто усилия зад кулисите, 

допринесоха за организирането на този форум. 

Уит Мейсън 

Научен сътрудник в Центъра за международни изследвания и 

член на колежа Сейнт Антъни, Оксфорд, научен сътрудник в 

Института за държавно управление, пожизнен член на Института 

по съвременни, световни проблеми във Вашингтон. Работил в Турция, 

Русия, Хонг Конг, Босна, Южна Корея, Иран, Косово, Азербайджан, 

Грузия, Пакистан, Афганистан, Австралия и Великобритания и Ирак. 

Ваши превъзходителства, госпожи и господа, за мен е огромно 

удоволствие, че днес съм с Вас. Мисля, че всички ще бъдат впечатлени от това колко 

много общи теми са засегнати от лекторите. Уверявам Ви, че не сме съгласували 

изказванията си предварително. Аз не познавах своите колеги преди днешния Форум, но 

казаното до сега показва нашето единомислие, показва, че всички насочваме вниманието 

си въз основа на скорошните събития в Украйна. Няма да съм първият, нито последният, 

който твърди че не е мъдрец, но ще споделя мисли на други мъдри хора. Това, което ще 

изложа днес пред Вас, в някаква степен са и мисли на един мой колега, с когото съм 
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работил в Кувейт и много често сме обменяли различни идеи и споделяли еднакви 

виждания.  

Дългите периоди на мир обикновено водят до известни опасности. Бих казал, че 

през последните години, от края на Студената война, сме свидетели точно на такъв тип 

развитие. Както знаете, понякога има известна неохота и сред самата общественост по 

отношение провеждането на мисии в страни като Афганистан. Като цяло, сред повечето 

страни има настроения на неприемане на подобни действия. НАТО, от своя страна пък, 

полага огромни усилия, за да разширява обхвата на дейностите си.  

Знаете какво стана след Студената война. Знаете какво става и в Сирия – повече от 

140 000 души са загубили живота си в тази страна до момента. Знаете какво стана в 

Испания през 30-те години на миналия век, какъв режим имаше там и каква беше 

историческата съдба на страната. Съветският съюз се намеси в тези събития и 

резултатите, които произтекоха от това, са известни на всички ни.  

Що се отнася до Сирия – народът й едва ли има избор в момента. Разбираеми са и 

някои настроения сред населението там. Що се касае до Кримската криза – предстои да 

разберем какви ще бъдат конкретните ни действия. Понастоящем Путин вече е поставил 

НАТО на изпитание. Способността на Алианса да даде своевременен и убедителен 

отговор на агресията на Русия, която заплашва не само Украйна, но и всички страни по 

периферията на Русия, е предизвикателство за всички страни-членки.  

Бих искал да организирам мислите си в три категории: 

• Съдбата на връзките ни с Русия; 

• Ползата, която извличат членуващите в НАТО държави; 

• Необходимостта от инвестиране и приспособяване на страните. 

Нека да започнем със съдбата и действията. Бъдещото развитие на Алианса не 

може да се случи просто ей така. То в голяма степен зависи от ролята на държавите-

членки, от възможността да разчитат на НАТО, както и от политическите и военните 

ресурси, които те са готови да предоставят на Алианса през следващите години. 

Държавите-членки не могат да разчитат на това НАТО да компенсира ограничените им 

разходи за отбрана. Силата на съюзите зависи от това, което съюзниците са готови да 

дадат. НАТО не е изключение. Във времената на икономическа криза всички държави, 

членуващи в НАТО все повече държат на това да разбират каква полза извличат от 

членството си. Съединените щати и Европа, с оглед на тези очаквания, наистина имат 

какво да докажат. Естествено е разбира се, че всяка една от държавите отстоява своите 

национални интереси и въпреки това, Европейските държави, в рамките на Алианса, 

винаги са подавали ръка на Съединените щати за военния съюз, а тя, като най-мощния 

член на НАТО, е полагала усилия да осигури своя подобаващ принос. Понастоящем има 

67 000 американски войници, които участват в различни мисии и все пак Съединените 
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щати също искат да видят възвращаемост върху съществените инвестиции, които правят 

в НАТО. 

Ние ясно заявихме каква е позицията ни по отношение на Кримската криза – че ще 

продължим да защитаваме суверенитета на Украйна. Както посочи и колегата,  д-р 

Кенеди, действията на Русия, а именно, навлизането в една суверенна територия, са 

абсолютно неприемливи, от гледна точка на международното право. 

Друг важен аспект е намаляването на енергийната зависимост от Русия и 

преориентиране към Персийския залив. Що се отнася до отношенията между НАТО и 

Китай, аз съм напълно съгласен с това, което беше казано. 

За държавите-членки, граничещи със Средиземно море, основната заплаха отново е 

различна. Те се сблъскват с бързо нарастващата заплаха предимно от юг, изразяваща се в 

трафика на хора и наркотици, както и нарастването на ислямския екстремизъм и 

тероризъм. Помощта, която Алианса предлага за справяне с тези заплахи, ще мотивира 

страните да изиграят важна роля в укрепването на НАТО.  

Държавите-членки, граничещи с Арктика или тези, които имат силен интерес по 

отношение на случващото се в този регион, а именно глобалното затопляне, което оказва 

влияние върху морския трафик (спестяват се 3 седмици при пътуване от Китай до 

Европа) и осигурява по-лесен достъп до подводна енергия, съюзниците до голяма степен 

имат конкурентни интереси. Много добра е вече установената традиция на редовни 

срещи между Съединените щати и Европа и тя все повече се засилва, а за редовно 

участие вече се привличат и Канада, и Норвегия.  

Един друг важен въпрос е този, свързан с инвестициите и приспособяването.  

Някои заплахи и възможности, които ще се проявяват в бъдеще, ще изискват 

"кинетичния" отговор, като част от стратегията на НАТО. Други ще изискват 

прилагането на военна сила по един или друг начин. Напоследък все повече се  

наблюдава упражняването на натиск за преориентация към професионални армии с по-

малка численост на състава. Обикновено ударението се поставя върху ресурсите, и по-

точно, върху финансовите, необходими за военно оборудване.  Да, то е много важно, 

защото е част от традиционния подход, но има и други форми на сила. Това са тези 

форми на сила, които Путин използва в Украйна. Бяха споменати киберзаплахите и това 

е област, която изисква изключително внимание. Друго проявление са операциите, 

свързани с набирането на информация и влиянието чрез тази информация. Това често се 

пренебрегва. Нямам предвид във финансово отношение. Получават се финансови 

средства. Аз самият съм участвал в операции с много съществено финансиране във 

връзка с набирането и използването на информация, но не бих казал, че тези действия 

бяха достатъчно добре обвързани под шапката на политически усилия, а именно това 

трябва да бъде развитието, според мен, за да бъде работата по-ефективна.  
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Тъй като се преследват определени политически резултати и самата дейност на 

НАТО трябва да има насоченост към провеждане на кампании за повишаване на 

информираността, много е важен и акцентът, насочен към промяна във възприятията там, 

където това е необходимо. Няколко области на промяна трябва да бъдат взети предвид, 

както и определени препятствия, които трябва да бъдат отчетени. НАТО на теория 

прегърна всеобхватния подход, но на практика се оказа, че трябва някой друг да 

подкрепи плановете на военните и това са министерствата. Ясно е, че армията се нуждае 

от подкрепата им. Проблемът с този подход е, че военните трябва да бъдат тези, които 

подкрепят политическото решение, защото в крайна сметка, мирът е част от 

политическата реалност. Колежът за отбрана на НАТО може да помогне за оказване на 

по-голямо влияние в тази област, за един по-добре ориентиран подход.  

До сега Франция винаги е възразявала да участва в определени инициативи на 

НАТО. Вярвам, че това е един доста силен аргумент за промяна на подхода, защото 

НАТО трябва да участва и в други инициативи. Освен това, необходимо е да се отчетат и 

географските ограничения на членството в Алианса. Самият аз съм роден в САЩ, но 

станах гражданин на Австралия и работя в правителството на Австралия. Има други 

държави, които могат да бъдат включени в НАТО под формата на разширено 

сътрудничество.  

По отношение на стратегическите подходи – НАТО се опитва да изгради мостове с 

Русия въз основа на документ, но Русия никога не е имала подобна визия на визията, 

която НАТО споделя в своята стратегическа концепция. Много руснаци и със сигурност 

ръководството на Русия, понастоящем мислят по начин, по който се стига до нулев 

резултат. Надявам се, че ръководството на Русия ще започне да възприема нашата визия, 

ще стигне до момента, в който ще разбере, че Русия ще може да се справя добре не за 

сметка на някой друг и не за собствена сметка. По този въпрос обаче се изправям пред 

една дилема – за промяна на стратегическата концепция, тъй като тя е доста неясна за 

момента.  

Съживяването на ролята на НАТО се случва в момент, в който има криза в Сирия, в 

Украйна и може би НАТО трябва да се замисли по какъв начин да съживи своя капацитет 

и способности, и да помисли как сигурността може да бъде подкрепена.  

Механизмите за диалог между съюзници и партньори са уникални със своята 

всеобхватност и ефективност.  Те създават пространство, в което може да се говори - с 

приятели, съседи, и дори потенциални врагове  - нещо, което много страни не могат да 

намерят в никакъв друг форум. В последните години тези механизми не са разработени 

напълно или по-скоро са засенчени от операции в Афганистан и на други места.  

НАТО е организация, изградена въз основата на съгласие, а не на компромис. 

Алианса разгръща система, която ограничава действията само до онези въпроси, по които 
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може да бъде постигнат консенсус. Страните-членки не губят своя суверенитет и няма 

заплаха за националните интереси. За разлика от това, ЕС е организация, основана на 

компромис, в която държавите-членки приемат загубата на суверенитета си, като 

приравняването на националните интереси, е възможно във всички области. Това 

обстоятелство прави държавите-членки склонни да включват въпросите на националната 

сигурност в дневния ред на ЕС, което възпрепятства неговото бързо и ефективно 

развитие. ЕС не може да замени НАТО, или ако трябва да говорим за алтернатива, 

единствената възможна е да се установи нова форма на връзка между държавите-членки - 

нещо, което изглежда малко вероятно в близко бъдеще. 

Да се управлява процес, основаващ се на консенсус е трудно и отнема време.  Това 

трябва да се разбира, признава, и прилага в НАТО за в бъдеще, за да не загуби 

организацията своята идентичност и уникалност.  

Помощта от страна на по-големите и силни съюзници по отношение на по-слабите, 

е друга функция на НАТО, която го прави привлекателна организация за нови членове.  

Образованието е един от основните механизми, чрез които се развива НАТО. 

Алианса подкрепя много широка просветна дейност сред своите членове и партньори, не 

само във военната сфера, но и в сфери, насочени към по-широките предизвикателства, 

пред които е изправено съвременното общество.   

Предвижда се укрепването на много вътрешни и външни механизми на НАТО, като 

това ще позволи на съюзниците през следващите десетилетия да разберат, че НАТО не е 

просто една застрахователна полица, а най-ценната възвръщаемост на инвестициите. 

Това обстоятелство ще промени радикално възприятията за комунални услуги на 

Алианса и ще увеличи  подкрепата сред държавите-членки. 

ВЪПРОСИ, ИЗКАЗВАНИЯ, КОМЕНТАРИ 

Валери Рачев: Две неща искам да добавя като тема за дискусията. 

Първото е акцентът, който беше поставен върху силата. В случая, силата на НАТО. 

Едно от нещата, които направихме през времето на т. нар. “Post Cold War Period”, беше, 

че въпросът за силата не само че го изоставихме, ами започнахме да произвеждаме 

съвършено неверни конструкции. Казвам го пред проф. Пламен Пантев – професор по 

международни отношения.  

И двамата с него сме почитатели на Джоузеф Най. Той е най-големият 

международен учен, който е стъпвал в нашия център по национална сигурност, когато 

беше на Шейново. Говорили сме с него за Балканите и т.н. 

Но този акцент върху това силата да се разглежда като “hard” и “soft”, се оказа, че 

ни изигра много лоша роля. Не е това въпросът. Изглежда ние фундаментално бъркаме в 

това разбиране, защото концепцията, която се получи накрая, беше, че Америка ще играе 
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ролята на твърдата сила, а Европа ще бъде “soft”, което можеш да го разказваш половин 

час, без да разбереш за какво става дума.  

Когато става въпрос за европейската сигурност, това абсолютно не работи. Тук ние 

имаме фундаментален проблем в разбирането на понятието сила. 

Моето скромно мнение, абсолютно, не научно, е, че силата е съвършено друго 

нещо. Това, което се опитвам да разбера от примера, който ни дава Путин е, че силата е 

“способността да” – да заставиш другия да приеме нещо, което той не иска. 

Тук не става въпрос за това колко са ти танковете, какви са ти възможностите. 

Просто ти трябва да имаш способността да постигаш своите цели. Какво като имаш 

танкове и нямаш способността да вземеш решение? Или когато имаш много пари, но не 

можеш с тези пари да купиш нищо? Никъде не успяхме да купим нищо – нито в Ирак, 

нито в Афганистан. Нищо. Изхарчихме стотици милиарди и не можахме да постигнем 

нищо. Трилиони даже казват. Значи механизмът на силата действа по съвършено друг 

начин и ние, за да бъдем реалисти през следващата година, може би точно трябва да 

започнем с тази дискусия.  

Какво ни прави “способни да”? – взимаме решения, да налагаме нашата воля с 

презумпцията, че тази воля е за добро. Това е нашата платформа. И това е вече пътят към 

Европа – единна, просперираща и мирна. Иначе няма как да се случи.  

Ако валякът не се върти, това ще си остане само един лозунг в историята. Това е 

изключително важен аспект на всичко, което се случва в този момент.  

Колеги, имате възможност да подложите нашите гости на дискусия.  

Аню Ангелов:  Бих искал най-напред да благодаря на Боб за прекрасното 

изказване, което направи и очертавайки няколко основни насоки в развитието и 

действията в бъдеще, по отношение на Украйна.  

Ще взема повод от думите на Соломон Паси, за преместване на изток на ядрените 

ракети – Мони, трябва най-напред, преди да преместим ракетите, да изпълним със 

съдържание онова споразумение между Съединените щати и България относно 

взаимното използване на съоръжения. 

Много добре знаете, че това споразумение остана само на книга. По него се 

провеждат учения – да, но две от нещата, които бяха основни и които аз, в качеството си 

на министър, съм поставял на двама секретари по отбраната на САЩ, това е да не се 

проваля прекрасната идея на Джим Джоунс.  

Това беше едно от условията, които съм поставял за това да има ротация и 

съвместна подготовка с българската армия в Ново село. Разглеждайки опциите за нов тип 

изтребители, от които имат крещяща нужда българските ВВС, съм поставял въпроса, 

защо не разположат наземно оборудване, вместо да го плащаме ново, да бъде тяхна 

собственост, а ние да плащаме, евентуално наем или срещу наема на базата, да 
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прихващаме тази стойност; да разположат F16 също на ротационен принцип в Граф 

Игнатиево. Това би било от полза за българските ВВС, преди всичко. Трябва да Ви кажа, 

че не последния месец, а от началото на 2012 г. се засилиха неимоверно много 

разузнавателните полети  в международното въздушно пространство в Черно море на 

руски разузнавателни самолети. Това изчерпа докрай резерва от гориво, който имаше и 

имаха ВВС, тъй като през ден или през два, те трябваше да излитат и, евентуално 

стигайки малко по-далеч от Варна, това са им възможностите, да следят движението на 

тези разузнавателни самолети. 

Ето защо казвам, че има крещяща нужда от нов тип многоцелеви изтребител и 

съветвам сегашното ръководство на МО да забрави идеята за модернизацията на МИГ29, 

защото модернизацията ще се извърши така, както се извършва гаранционната 

поддръжка – със закъснение от 6, 8, 10 месеца. Това е лостът, който използва Русия по 

отношение на българските ВВС. 

От друга страна, искам да взема повод и от заключителните думи на Валери, по 

отношение на “меката” и “твърдата” сила. Аз не знам как може да има “твърда” сила в 

Европа, след като 1/3 от газовите доставки в Европа са от Русия. Много трудно можеш да 

проявяваш сила в това отношение. Ето защо, няколкократно и постоянно съм поставял 

въпроса на всичките заседания на МО, на НАТО, в продължение на тези 3 години, които 

съм бил министър. 

Югоизточна Европа се нуждае от план за извънредни ситуации. Румъния, България 

и Турция нямат такъв план, а те са Черноморски държави – външна граница на НАТО. 

Такъв план имат Полша и Балтийските държави и няколкократно се провеждаха 

обучения по този план. Не става въпрос само за извънредния план. Става въпрос за 

предвиждане, преди всичко, предвиждане на това, което би могло да стане в този район. 

Някой да е предвидил действията на Путин по отношение на Крим? Някой да предвиди 

какво ще стане в Либия? 

На трето място, искам да се върна към случая с Украйна. Единственият човек, 

който взима решенията е Владимир Владимирович Путин. Оттук, всички мерки, които 

евентуално би трябвало да се вземат, като санкции, за които тук се говори много на 

дълго, тези санкции трябва да болят наистина. Ако не болят, могат да предизвикат само 

равнодушие или отхвърляне, или дори конкретни, насрещни санкции. Но ако санкциите 

болят – в икономическо преди всичко отношение, политическата изолация, ето чета, 100 

държави в Общото събрание, са подкрепили резолюцията на Украйна за Украйна, 

предложена от Украйна. 58 са се въздържали, в това число държави, които са били 

винаги в подкрепа на Русия и на Путин.  

И на последно място – дали е необходимо този преход към Азия, който беше 

предприет с последните промени в стратегията на САЩ, не би трябвало да направи завой 
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и да се върне към Европа, защото това е най-тежката криза и тази криза далеч не е 

свършен факт. Тя ще продължи да ескалира. Благодаря Ви! 

Д-р Робърт Кенеди: Нека да направя няколко коментара. Това, което казахте за 

плановете за извънредни обстоятелства е изключително важен въпрос. Това е въпрос, 

който се обвързва с начина на мислене на руските лидери. Това е изключително важен 

аспект. 

Ще се спра на един коментар за “меката” и за “твърдата” сила. Мисля, че Уит 

направи много добър коментар по този въпрос, аз дори преди известно време изготвих 

публикация по него.  

Някои хора смятат, че има разграничение между “меката” сила и “твърдата” сила. 

Аз не бих казал, че има съществено такова разграничение. Това, което е важно, е да 

имаме сила в потенциална готовност, която да действа възпиращо, а не сила, която да 

употребим на практика. Това е необходимо, за да настъпи промяна в поведението на 

другата страна. Имам предвид на г-н Путин.  

Много добре си давам сметка до какви резултати води политическият натиск. 

Пренасочването към Азия е въпрос, който поставихте. Много добре знаят и в Азия какво 

става, по-специално Китай, обаче не бива да оставате с впечатлението, че тук, в Европа, 

ще се създаде вакуум, в резултат на това пренасочване. 

Съединените щати могат да работят съвместно и да имат партньорство и с Азия 

така, както и с Европа. За тази цел не е необходима конкретна политическа декларация. 

Това бяха коментарите ми за сега.  

Уит Мейсън: Аз съм съгласен с това, което беше казано от д-р Кенеди. Бих искал 

да добавя, че що се отнася до въпроса за пренасочването към Азия, мисля, че вече е 

трудно духът да бъде върнат в бутилката, или поне ще бъде необходимо известно време. 

Сега се говори, че като че ли е отслабнало вниманието към Европа поради това 

пренасочване към Азия и това може да се окаже проблематично, с оглед на възникналата 

криза. 

Това, което можем да очакваме в бъдеще е, може би наистина едно по-силно 

насочване на вниманието към нашите домашни въпроси.  

Едно друго положително развитие e към концертиране на вниманието върху 

енергийната сигурност. България и Германия, както и други страни в региона, наистина 

са в съществена зависимост. Добре че тези събития настъпват сега, през пролетта. 

Спомняте си какво се случи с газовата криза в Украйна преди няколко години. 

Още нещо искам да кажа за преориентацията към Азия. Има една разлика между 

Азия и Европа, а именно – в Европа вече е изградена една много силна общност на общи 

ценности и пренасочването към Азия, в известен смисъл, може да се изтълкува като 

обръщане на гръб към тази вече изградена общност.  
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Соломон Паси: аз искам да кажа само няколко думи към статистиката, която 

спомена г-н Ангелов. Наистина той каза, че 100 държави са били “За” резолюцията, 58 са 

въздържали се, но интересно е колко са против – само 11 държави. Това представлява 5% 

от общия състав, брой държави в ООН. Москва не е била в такава изолация от 

създаването на ООН до сега. Дори по време на Афганистанската инвазия, тя имаше 

силната подкрепа на страните от Варшавския договор.  

Кои са държавите, които я подкрепят – 3 само ще спомена. Това е достатъчна 

представителна извадка – Северна Корея, Сирия и Венецуела. Споменавайки Сирия, 

искам малко да върна лентата назад и да припомня, че съгласието между Русия и 

Съединените щати за премахването на химическите оръжия в Сирия, което даде зелена 

светлина на оставането на Башар Асад на власт, беше недалновидно.  

Хора като Башар Асад не помагат за развитието на демокрацията и именно в това 

споразумение аз виждам и един елемент, от който президентът Путин се окрили. Той 

направи лична договорка с президента Обама. Резултат от тази лична договорка беше 

една нобелова награда за мир, дадена на организацията за забрана на химическото 

оръжие. Така че, това, че оставяме Асад, е грешка, а тук можеше да се направят няколко 

доста по-решителни стъпки. Имаше причини за това. Поне толкова причини, колкото 

имаше в Косово.  

Да продължа и с това, което моят съсед по маса спомена за Австралия, но да 

продължа и малко по-нагоре. На времето тези партньорства, за които НАТО говореше, 

преди 5-6-7 години, включваха Япония, Корея, Австралия, Нова Зеландия. Това са едни 

дестинации, в които също трябва да паднат нашите бариери за бъдещи членства и съвсем 

съм съгласен с казаното, че обхватът на Вашингтонския договор вече трябва да бъде 

спокойно ревизиран и дори мога да кажа и една малко любопитна история, която отдавна 

не съм говорил и ще прозвучи като нова. 

През 2007, 2008 г. направих официално посещение в Куба като председател на 

Комисията по външна политика. Отдавна не беше имало българско официално 

посещение там. Казах на кубинците, че виждам, че те горе-долу са на равнището Указ 56 

в България, т.е. някъде в началото на 8-те години; да гледат България и да очакват горе-

долу подобно развитие и да мислят отсега, да се подготвят и да станат членове на НАТО.  

Една Куба в НАТО е нещо, което може много добре и благотворно да се отрази и 

върху Венецуела, в това число.  

Валери Рачев: Благодаря! Аз даже си мисля, че американците ще си закрият 

атлантическия флот, ако Куба влезе в НАТО. 

Само нещо по повод подчертаното от министър Ангелов за зависимостта на Европа 

от енергийните доставки. Опитвайки се да разбера какво точно става, установих, че две 

неща се променят страшно бързо – намерения и способности. 
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Когато си промениш намеренията, много силно започваш да инвестираш в 

способностите и правиш чудеса. Намерих два такива примера.  

Единият е Германия от 30-те години и другият е Съветския съюз, след като 

Германия окупира половината от страната. След това следва промяна на волята и 

огромен икономически взрив. 

Това показва какво може да се случи, когато ние гледаме с добро око на всички 

неща. Животът е по-различен. Намеренията се променят много бързо, възможности се 

създават. Абсолютно е вярно, че няма нито един момент, в който Русия да е приемала 

позитивното разширяване на Европа към нейните граници като приемливо. Нито един. 

Може да са премълчавали, може нещо формално да са се съгласявали, но като 

политическа нагласа, това никога не е съществувало.  

Спомнете си този момент от историята на Европа, който е свързан с България – 

опитът, по времето на Косовската криза, Русия да направи десант в Черна гора. Това 

беше критичният момент за България. Ако ние тогава не се бяхме намесили, нямаше да 

влезем и в деветата вълна на разширението на НАТО.  

Това за пръв път показва, че в България се е появила нова воля и оттам нататък 

всичко е въпрос на процес. 

Илия Налбантов: Големият въпрос, който се поставя, че международната общност 

винаги се е конфигурирала, включително и ООН, след някаква голяма война, голям 

световен катарзис. Може ли сега, да кажем, че ООН може да бъде преконфигурирано 

преди началото на голям конфликт или катарзис в света?  

Имам предвид изключването на Русия или ограничаването на възможностите на 

Русия да влияе на тази организация.  

Соломон Паси: Понеже съм бил председател на Съвета за сигурност на ООН, да 

кажа, че нищо не може да се направи. Истината е, че за реформата на ООН абсолютно 

нищо не може да се направи. Ще се говори безкрайно, много дълго, но нито една от петте 

постоянни членки няма воля за такава реформа, а когато нито една няма, те имат 

консенсус върху това, че нямат воля за реформа. При пет пъти наложено вето, няма как 

да очаквате това да се случи, така че трябва да търсим механизми извън ООН. В това 

отношение, НАТО би следвало да си извоюва ролята на един официален субконтрактор 

на ООН, който да действа и по свое усмотрение, без непременно да има резолюция на 

ООН.  

За целта е добре, разбира се, на Русия да се предложи един “membership action 

plan”с годност 15, 20 или 30 години, в които тя трябва да върне Крим и да направи 

необходимите реформи.  

Валери Рачев: С промяната на конструкцията на ООН означава, че сме възприели 

промяна на световния ред. Кой е казал, че новият световен ред, ще е по-добър от този? 
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Кой е казал, че новите гиганти, които идват, имат някаква ценностна система, която е по-

добра от ценностната система на комунизма и на демокрацията? Кой знае точно каква е 

ценностната система на централния комитет на Китайската комунистическа партия? За 

какво точно се говори там и за какво става дума?  

Така че тази амбиция да преправяме всичко, защото институцията решава 

проблемите, това просто не работи. Това, което решава проблемите, е както споменах – 

“the ability to do” – способността да го постигаме, да го правим. С организация или без, 

това е друг въпрос. 

Велизар Шаламанов: Много пъти се спомена думата “способности” и аз се 

сещам, преди 15 години, с д-р Кенеди, в Бояна, говорехме за нашата визия, вяра и воля, и 

той каза, че това всичко е добре, но трябва да добавим и способности, за да стане нещо от 

амбицията ни за членство в НАТО. Това е само като въведение.  

Моят въпрос е за развитието на НАТО следващите 10 години. Много често се 

споменава чл. 5, сега напоследък и чл. 4. Според мен чл. 9 от този уникален 

Вашингтонски договор е в основата на успеха на НАТО. Това е този член, в който се 

създава Северноатлантическият съвет, Военният комитет и се дават правомощия на 

страните-членки да създадат всякакви структури, които са необходими, за да бъде 

изпълнен този Вашингтонски договор, гарантиращ свобода в свободния свят. 

Въпросът ми е свързан с Вашето виждане за развитието на т.нар. структура на 

силите на НАТО – нещо, което е много реално. Първият ми въпрос е, каква част от 

българските въоръжени сили, са част от тази структура.  

Повечето европейски страни правят реформите така, че практически до 90% от 

техните въоръжени сили да бъдат интегрирани в “NATO force structure”, тъй като тя дава 

способности и това добавя сила към политиката.  

Вторият ми въпрос е, понеже бяха споменати области на киберотбраната, какви 

нови елементи са необходими в “NATO force structure” за следващите 10 години, така че 

НАТО по-ефективно да може да защити интересите на своите страни-членки и да 

поддържа мира и свободата за тези, които ги желаят. Благодаря Ви! 

Аню Ангелов: Само искам да кажа, че ние имаме две механизирани бригади, 

които са от 4500 души, т.е. това е средна тежест. До тогава, до началото на 2011 г., когато 

започнахме тази трансформация, имахме две механизирани и една лекопехотна бригада с 

от 2500 до 3000 души, което беше недостатъчно.  

Това, което сега направихме, а всъщност, една бригада – механизирана, има в 

“NATO Force Structure” и има други поделения, а едно много важно поделение, за 

съжаление, сега чувам, че ще го местят. 

Това поделение е единственото сертифицирано поделение на НАТО, и то в пълния 

му размер. Ние имаме много сертифицирани от НАТО поделения, но не и на 100%. Това 
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поделение, става въпрос за Батальона за ядренохимическа, биологическа и еко защита в 

Мусачево, ще се мести в Горна Баня. Защо? – Защото там щяло да се строи българското 

“Макао”, ако се сещате за какво става въпрос – игрални домове, голф игрища и т.н. Това 

означава нова сертификация на това поделение, то е изключително важно за “NATO 

Force Structure”. 

Във връзка с това, което като втори въпрос постави Велизар, трябва да спрем да 

говорим за киберотбрана. Защо отбрана? Трябва да говорим за информационни 

операции, за кибероперации – те могат да бъдат отбранителни, могат да бъдат и 

настъпателни.  

Атанас Запрянов: Аз ще допълня само министър Ангелов – 50% от въоръжените 

ни сили са с принос към способности, т.е. с около 18 000 военнослужещи изпълняваме 55 

цели на способности. Основните части, които влизат в тези сили на способности, реално 

са половината от Българската армия. Какво не влиза? – Не влизат само онези 

стационарни, логистични, комуникационни поделения, които осигуряват отбраната на 

наша територия. Цялата ПВО система е включена към системата за ПВО на НАТО, така 

че ако имаме някакъв потенциал да добавим този процент нагоре, това е да изградим 

мобилна логистика, която да е в състояние да увеличи приноса ни и мобилна медицина, 

тъй като тези възможности сега са ограничени. 

Всичко, което сме заявили за НАТО е заявено и за ЕС като принос, така че аз 

смятам, че не е малък приносът на България по План 2014 по целите на способности към 

НАТО. Проблемът е, че ние имаме финансови ограничения, които сегашното 

правителство задълбочи, тъй като редуцира с 140 млн. бюджета за тази година и реално 

темпът на изпълнение на целите на способностите, дори, когато половината от армията 

като принос към НАТО, е забавен. Това е лошият извод. Благодаря! 

Д-р Робърт Кенеди:  Два съвсем кратки коментара. На първо място - моето 

виждане е, че бюджетите за отбрана са част от икономическото възстановяване. В Европа 

отдавна започна процесът на икономическо възстановяване. Аз като Макензианец по 

убеждения мисля, че дори тогава, когато има допълнителни разходи за отбрана, в бъдеще 

време възвращаемостта от тези разходи ще бъде добра. 

На второ място, членството в НАТО не е същото като да членуваш във Варшавския 

договор и да слушаш Москва. Членуването в НАТО означава да участваш съвместно в 

обсъжданията на цялата общност. Мога да ви убедя, че НАТО не може да даде всички 

отговори на въпросите,  отговорите трябва да ги дадете всички Вие във Вашата страна. 

Валери Рачев: Колеги, поемем цялата отговорност, за това че този панел беше 

наречен Панела на мъдреците“. Мисля, че те го доказаха. 
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ПОЛИТИЧЕСКИ ФОРУМ: БЪЛГАРСКИЯТ КОНСЕНСУС ЗА НАТО 
 

Модератор проф. д-р Пламен Пантев  

Директор на Института за изследване на сигурността и 

международните отношения, София 

 

Промените в края на 1980-те и началото на 1990-те оставиха 

България в концептуален и стратегически вакуум. България навлезе в т. нар. “преход”, 

през който архитектите на последния забавиха историческия ход на страната. 

Основателно проф. Джефри Саймън нарече периода от 1991 до 1997 г. “7 загубени 

години” за България с оглед подготовката й за членство в Алианса. 

Моята равносметка за изминалите 10 години от формалното членство в НАТО не е 

тържествено положителна – за съжаление официални институции и водещи политически 

сили и техните кадри нямат разбирането за новата геополитическа идентичност на 

България, нямат мотивацията да допринасят максимално за засилване способностите на 

Алианса и познанието за максимално възползване от предимствата на членството. 

Липсата на креативност и посветеност на обществената кауза ги парализира в усилията 

да разберат особеностите на съвременната стратегическа среда и възможностите, които 

членството в НАТО предоставят на България. Детайлите на подобна перцепция и оценка 

биха могли да запълнят рамките на едно отделно сериозно изследване и поне една научна 

конференция. 

Все пак, идеята за присъединяване към НАТО, разгърната от Атлантическия клуб в 

началото на 1990-те и запълнена със съдържание от практическата политика за 

присъединяване към НАТО на тогавашното българско правителство след 17 февруари 

1997 г., преодоля философската “точка, от която няма връщане назад” по време на 

Косовската криза. Българите  почувстваха потребността да си сътрудничат с 

евроатлантическите партньори, за да си гарантират сигурно бъдеще. 

Поемането по европейски и евроатлантически път означаваше и придобиване от 

България и българите на способност за самостоятелно стратегическо мислене и 

отговорно взимане на стратегически решения – без да се очаква директивата, изпратена 

отвън за изпълнение. Тази промяна на манталитета, знанията, образованието следваше да 

преодолява затрудненията, предизвиквани от средите и лицата, които съзнателно 

задържаха страната в историческото безвремие. Общественият порив към европейско и 

атлантическо бъдеще се идентифицираше с активността на новопоявилите се 

неправителствени организации – тинк-танкове и активистки НПО-та, подкрепяни от 
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политически партии и отделни дейци от целия политически спектър. Беше отхвърлен 

нонсенсът с неутралитета, както и идеята за военен съюз с Русия. 

Членството на България в НАТО предостави на страната ни: 

Първо, нова геополитическа идентичност – “вечните” проблеми на балканската и 

черноморската външнополитическа среда можеха да се пречупват вече през призмата на 

членството ни в НАТО и на членството в ЕС. 

Второ, традиционната зависимост на малките държави в международните 

отношения от непосредствените геополитически гиганти в периода след края на 

Студената война и в условията на глобализиращия се свят се трансформира във 

взаимодействие на същите малки страни, каквато е България, с цялата конфигурация на 

отношения между всички съвременни центрове на сила в света. Членството на България в 

ЕС й позволи да принадлежи към един от центровете на сила в съвременния свят, а 

членството в НАТО и специалните двустранни военни връзки със САЩ  предостави 

възможност на страната да участва при взимането на най-важните решения при 

управлението на регионалната и глобалната сигурност. 

Трето, българските въоръжени сили придобиха шанса ефективно да се приспособят 

към потребностите на съвременните военни операции – където и когато се наложи 

използването на въоръжени сили за поддържане на международния ред и сигурност. 

И България, както останалите страни-членки на НАТО, са изправени пред сложния 

въпрос – в каква посока да се развива Алианса: като военнополитическа организация за 

колективна отбрана, за управление на кризи или за кооперативна сигурност. 

Военните интервенции на Русия в Грузия и в Украйна очевидно налагат да се 

фокусира вниманието върху качеството на Алианса като съюз за колективна отбрана. 

Тъжно е да се констатира, че НАТО, в съзнанието на общественността в Европа и 

Северна Америка, по същество остана просто свидетел на нарушаването на 

международни договори, в които участват Русия, НАТО или страни от НАТО. Това че 

реваншистки се възражда спор за отношенията между правото и силата с отправна дата 

Косовската криза от 1999 г. не променя същността на честното датиране на този проблем 

в Европа – периода на Втората световна война. Завземането на територии с военни 

средства след 1945 г. в Европа за първи път се случи през 2008 и беше подновено от 

същия актьор през 2014 г. 

Мотивацията за действията в Крим, че фашизмът се завръща и трябва да бъде 

прекършен в зародиш заслужава специалните изследователски, журналистически и 

политически усилия за изясняване на проблема и ако наистина съществува – да се 

прецени адекватността на използваните средства за разрешаването му. По този въпрос и 

Русия може да бъде политически въвличана в открит и честен диалог и да се правят 

основателни изводи за бъдещето на отношенията на Алианса с Руската федерация. Преди 
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да се навлезе в подробностите на геополитическата и геостратегическата аргументация 

във връзка с Абхазия, Южна Осетия и Крим следва в спешен порядък да се отговори на 

ценностния въпрос: има ли опасност от фашизъм днес в Европа, къде са проявленията 

му, кои са неговите носители, как присъства това явление в днешна Украйна и 

полуостров Крим. Русия, от своя страна, не бива да пренебрегва факта, че е предизвикала 

възприятия, напомнящи за заграбването от Хитлер на територии на други държави, а 

следваната от НАТО политика бива определяна като “Мюнхенска”, т.е. отстъпваща на 

агресора.  

След изясняването на този въпрос следва да се анализира смисъла на понятието 

“легитимност” в политиката и ролята в съвременния свят на стратегическия буфер и 

сигурността, включително в случая с пост-съветското геополитическо пространство. 

Защо на интеграцията в евразийското пространство Русия трябва да гледа през призмата 

на “играта с нулев резултат” и привлекателността на интеграционното ядро да се 

подменя с гравитацията на военния ботуш? 

След бързото изясняване на тези въпроси – ако възникне необходимост, НАТО би 

могъл да открои по-релефно от досегашната ситуация присъствието си в пространството 

от Скандинавия и Балтийско море до Черно море. Това би било напълно в духа на чл. 5 

от Вашингтонския договор. Конкретната форма на това присъствие може компетентно да 

се прецени от политическото и военно ръководство на Алианса. Вероятно заплахите за 

киберсигурността на НАТО трябва да се отчетат приоритетно, а проблемът за 

противоракетната отбрана –  преосмислен в създалата се нова ситуация. Междувременно 

дипломатическият потенциал на Съвета НАТО-Русия би могъл да се използва до 

момента, в който тази институция реално предоставя конструктивни резултати или служи 

като необходимо средство за комуникация. 

Тези стъпки би трябвало спешно да се извървят преди предстоящата среща на 

върха на НАТО през септември 2014 г. в Уелс, Великобритания. Алиансът следва да се 

подготви за цялостен отговор на всички протичащи днес конфликти в евро-

атлантическото пространство, Средиземноморието и Близкия изток, между които е 

налице системна връзка и зависимости. НАТО трябва да уплътни перцепциите си за 

случващото се, така че да няма разминаване между членовете му. Очевидно ще се 

наложи да се коригира поведението на страните-членки по повод на разходите за 

отбрана, за да няма съмнение относно намеренията за решителни действия по защита на 

сигурността им. Никой повече не би трябвало да си позволява да експлоатира неяснотите 

около натовската решителност, разреждана допълнително от национални финансови 

проблеми и енергийни обвързаности, “перфектно” използвани в случая с Крим от Русия.  

Едновременно с това НАТО по никакъв начин не може да пренебрегне другите 

заплахи, които изискват акцентиране и върху способности за управление на кризи, и за 
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изграждане на система за кооперативна сигурност. За това ни напомня Стратегическата 

концепция на НАТО от 2010 г. 

Пред България има все още дълъг път за постигане на съвместимост в рамките на 

Алианса и той трябва да започне с реализирането на концептуална сплотеност, 

генерирана с интелектуална честност, способност и съюзна отговорност. 

Д-р Огнян Минчев 
Директор на Института за регионални и изследване на 

сигурността , автор и и редактор  на „България за НАТО” през 

2002 г. 

Уважаеми дами и господа, тъй като темата на този панел е 

“Българският консенсус за НАТО”, бих искал да избегна големи 

увертюри и да започна с твърдението, че българският консенсус по 

отношение на НАТО и преди 10 години, и днес, е ситуационен, повърхностен консенсус. 

Това е консенсус, който прикрива реални разделения, дълбоки, политически и 

разделения в тъканта на българското общество, които произтичат от много фактори, но 

могат да бъдат обобщени с твърдението, че българското общество е едно общество с две 

лица и това е още от самото Освобождение – едно прозападно - по-либерално, 

модернизационно лице, което разглежда българския национален интерес в контекста на 

цялостното европейско развитие, каквото и да означава това, и едно произточно лице – 

по-патриархално, по-консервативно, като консервативно го употребявам в 

психологически смисъл, защото е известно, че това не може да бъде употребено в чисто 

политически смисъл. 

Блгарската левица през последните 70 и повече години е произточната, а не 

българската десница. Обстоятелството, че България е страна с две лица, че ние никога не 

можем да постигнем единомислие по отношение на националния си интерес в контекста 

на измерението изток-запад, води до това, че поне в обозримото минало и за съжаление, в 

обозримо настояще, ние постигаме и ще постигаме ситуационни консенсуси, които в 

много голяма степен зависят от рамката, в която съществуваме и инерцията, в която 

съществуваме, а не от едно дълбочинно и добро обосноваване на българския национален 

интерес в неговата перспектива.  

Бих искал да напомня, въпреки че в залата присъстват, преди всичко хора, които са 

непосредствени участници и активисти на българското присъединяване към 

Северноатлантическия съюз, че разширяването на Северноатлантическия съюз през 90-те 

години и през първото десетилетие на 21в., не беше инициирано от страна на 

Западноевропейските страни или на Съединените щати и Канада.  

През първата половина на 90-те години аз бях и на специализация в Съединените 

щати за дълъг период от време – една цяла академична година, посещавал съм десетки 
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научни и ненаучни политически конференции, на които НАТО е било разглеждано като 

една отживелица от времената на Студената война, и то не от руски дипломати или хора, 

които са противници на НАТО, а от ключови фигури на самите страни-членки на НАТО. 

Няма да забравя една моя лекция в Georgetown през 1996г., когато един възрастен 

джентълмен доста ядосано ми каза: “Вие в Източна Европа, поради така наследеното си 

раздразнение и омраза към Русия, искате да направите антируски акт, да се присъедините 

към НАТО и по този начин да отхвърлите, чисто психологически, зависимостта си от 

Русия.” 

Те не разбираха защо ние искаме да се присъединим към НАТО. За повечето от 

хората в тази зала, надявам се е ясно, че разширението на НАТО беше осъществено по 

инициатива на самите централно-източни европейци, преди всичко. То не можеше да се 

случи без да залегне в политическата стратегия на Вашингтон или на основните 

Западноевропейски страни, но централно-източно европейците бяха тези, които 

осъзнавайки дълбоката дилема на сигурността, в която изпадат след края на Студената 

война, разположени между един добре организиран, но и добре затворен през 90-те 

години западен съюз, в частност – Европейски съюз, и една доста бързо свличаща се към 

неизвестност реалност на изток от тях, направиха всичко възможно, за да поставят своята 

кандидатура за членство в НАТО, за да могат да станат част от една рамка, която да 

подкрепя поне външно, ако не вътрешно, дълбоките процеси на икономическа, 

политическа, социална трансформация, която западните общества преживяваха след 

срива на комунистическата система през 1989г.  

Присъединяването към НАТО беше съзнателен, свободен избор на основата на 

добре дефиниран национален интерес от страна на поляци, чехи, унгарци, румънци и 

всички други централно-източни европейци.  

Българската позиция беше позиция на изчакване, позиция на инерция и позиция на 

вътрешни дебати, които бяха съвършено безплодни, тъй като едната страна твърдеше, че 

България може да бъде неутрална страна, другата страна обосновано твърдеше, че 

България не може да бъде неутрална страна, защото неутралитетът е луксозен статут и 

носещата конструкция на неутралитета е по-претенциозна дори от носещата конструкция 

на един военнополитически съюз. От тази гледна точка, за България възможното е да се 

присъедини към определена военнополитическа общност, а не да се надява на някакъв 

междинен статут, който така или иначе, няма да й донесе сигурност – нито актуална, 

нито в перспектива.  

Тази военнополитическа общност беше като възможност само Евроатлантическата 

общност, защото другата, алтернативната общност, до колкото съществуваше, беше 

общност, в която геополитическият разпад относително се задържаше с инструменти, 

които причиняваха катастрофа на постсъветските общества.  
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Вземете Молдова, Приднестровието. Вземете Грузия, Абхазия и Южна Осетия – 

няма постсъветска страна, в която етническите конфликти да не бяха 

институционализирани като инструмент за остатъчно влияние на бившия имперски 

господар върху неговата периферия.  

Това ли искахме? За днешния ден ми е трудно да дам отговор дали това искахме, 

но тогава, очевидно, не искахме това и заради това в крайна сметка взехме решение, че 

ще се присъединим към Северноатлантическия съюз. 

Консенсусът, който беше постигнат през 1997 г., беше консенсус, също така 

ситуационен и повърхностен. Той беше консенсус, постигнат след една катастрофа на 

една от двете основни политически сили в страната; консенсус, който беше иницииран, 

нека да припомня, не от политическото ръководство на социалистическата партия, а от т. 

нар. генералско движение в социалистическата партия, чиято принадлежност – ментална, 

идеологическа, политическа, не буди съмнение. Нито тогава будеше съмнение, нито днес 

буди съмнение. Поне у мен не.  

Очевидно е, че този консенсус беше ситуационен. Той, от нашата страна, беше 

консенсус, породен от дълбокото убеждение, че ние трябва да бъдем част от 

Евроатлантическата общност.  

От другата страна, това беше едно ситуационно решение, отлагане на проблема в 

ситуация на слабост, и то не само на слабост вътре в България, но и на ситуация на 

слабост на основния, така да се каже, ментор спрямо тези сили, за които говоря, а именно 

– Постсъсъвестка Русия. 

Разширяването на НАТО не беше разширяване, мотивирано от стратегическо 

настъпление на изток, както често можете да чуете от редица както източни, така и 

местни наши анализатори, изповядващи подобни политически и идеологически позиции. 

Разширяването на НАТО имаше за цел да създаде една обща система за сигурност, обща 

рамка, чиято основна стратегическа цел, ако може да се говори изобщо за основна 

стратегическа цел, може да се говори за такава на равнището на Вашингтон, Брюксел, 

Берлин и т.н., основната стратегическа цел на това разширяване беше да се привлече 

Русия и постсъветското пространство в тази система за сигурност, за да се избегнат 

определени бъдещи конфликти, бъдещо възпроизвеждане на този тип взаимоотношения, 

които доминираха на европейската сцена по време на Студената война.  

Русия винаги е била на дневния ред за сътрудничество в НАТО и така или иначе, тя 

е била тази, която е очертавала дистанцията, с която ще оперира във взаимоотношенията 

си с НАТО. Не Западът е очертавал тази дистанция, поне доколкото аз съм могъл да 

наблюдавам, не заемам позиция, от която да имам специализирана информация по 

въпроса.  
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Така или иначе, разширението на НАТО имаше за цел да създаде система за 

сигурност, а не военнополитически блок срещу някого и тази система за сигурност в най-

смелите си очертания, които придоби през първите години на 21 в., беше система за 

сигурност, която стига до бреговете на Каспийско море. Аз лично съм участвал в 

поредица от семинари, в които Черноморското пространство беше разглеждано като 

следваща възможност за създаване на основни опори за Евроатлантическата система, да 

бъде интегрирано това пространство и по този начин да се сложи край на цялата тази 

ситуация на неопределеност, която се създаде в Европа и в Евразия след края на 

Студената война.  

Не мисля, че Изтокът беше този, който породи отмяната и провокира 

неосъществяването на този план, по-скоро затъването в Ирак от страна на основния 

евроатлантически партньор – Съединените щати, доведе до отмяната на тази стратегия за 

въвличане, за интегриране на Черноморското пространство в Северноатлантическия 

съюз.  

Това, което обаче се случва понастоящем, включително и в Украйна, през 2008 г., и 

в Грузия, изобщо това, което се случва след прословутата реч на Путин в Мюнхен през 

2007 г., е поредица от събития и развитие на ситуацията в Европейското и Евразийското 

пространство – развитие, което не оставя съмнение за това, че Евроатлантическото 

пространство едва ли ще може да остане само в статута си на обща система за сигурност, 

просто защото се полагат целенасочени усилия да се създаде отново алтернатива, да се 

създаде отново поляризация. От едната страна е Евроатлантическото пространство, от 

друга страна – възраждането на някакъв тип друга стратегическа идентичност.  

Както се казва в Москва от някои, ние сме алтернативна цивилизация. Тази 

алтернативна цивилизация трябва да има своя собствена геополитическа структура, 

амбиции, бъдеще и ние не можем да го осъществим това нещо по друг начин, освен 

заставайки срещу силите на Евроатлантизма.Този тип на имперско възраждане или опит 

за имперско възраждане под теоретичната маска на алтернативна цивилизация, между 

другото, тук ще сложа скоби и ще Ви припомня – ако тези, които се интересуват от 

история, вземат и прочетат идеологическите подпори на всички застаряващи империи в 

историята на Европа, пък и на човечеството, ще видят, че цивилизационният анализ, със 

или без кавички, е основен елемент, основен аспект на охранителната, на защитната 

идейна функция по отношение на империята. Хабсбургите бяха уникални, Райха беше 

уникален, но това само в скоби. Цивилизационният анализ е характерен само, общо 

взето, за идеологическите усилия за спасяване на застаряващи империи. 

Проблемът за една малката страна като България, която е относително малка, ние 

не сме малки по територия, но ние сме малки по дух, за съжаление, и в това, как тя се 

пласира в новата стратегическа ситуация, когато неизбежно, вместо да имаме една 
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система, постоянно разширяваща се и включваща нови територии и нови аспекти на 

стабилизация и сигурност, имаме ново стратегическо разделение и както обикновено, сме 

се оказали на ръба на това ново стратегическо разделение. То на практика се 

задълбочава.  

Имаме цивилизационната и стратегическа обоснованост на Евразийския проект 

като алтернатива, на Евроатлантическия проект. Имаме и една друга, по-умерена, по-

предпазлива неоимперска концепция, която пък разглежда възможността за възраждане 

на културата на Османската империя, начело с днешния министър-председател на 

Турция и неговият външен министър, т.е., ние отново се намираме на определена 

граница, отново стоим на подвижни пясъци и от тази гледна точка е много важно какво 

правим в настоящето и през следващите 10 години, както е отбелязано в заглавието на 

нашия панел, за да можем в крайна сметка, да защитим себе си по адекватния начин, да 

минимизираме загубите и да максимизираме печалбите, които можем да извлечем в една 

подобна, бързопроменяща се ситуация.  

Не бихме могли да го направим ако анализът на българската позиция и 

дефинирането на българския интерес продължава да бъде интерпретирано по този 

повърхностен и вътрешноразделен и конфликтен начин. Ние току-що сме направили 

някакъв избор и огромната част от българската национална енергия в публичното 

пространство  върви за оспорване на този избор, независимо от какви позиции. Ние 

непрекъснато спорим правилно ли сме постъпили или не. Аз Ви гарантирам, че днес тези, 

които пропагандират Евразийската алтернатива, не дай си боже, успеят да я прокарат, на 

следващия ден, в който станем член на Евразийския съюз, отново ще започнем да спорим 

дали не сме се минали и по какъв начин сме го направили. Това е абсолютно 

самоубийствена позиция за една държава, за един елит – политически, интелектуален, 

граждански, какъвто искате. В крайна сметка, работата на един елит е колективно да си 

представи държавата, преди да я построи. Ние никога не си представихме българската 

държава през тези последни 25 години. Докато не си представим българската държава, 

докато не си я въобразим – с нейните интереси, възможности, дефицити, не можем да 

взимаме решения по никакви сериозни национални проблеми.  

Именно поради това, консенсусът, със или без кавички за НАТО, през последните 

10 години, откакто сме членове на Евроатлантическия съюз, е консенсус, който 

непрекъснато поставя под въпрос основанията на нашето членство. Непрекъснато 

поставя под въпрос участваме ли или не в мисии, харчим ли пари, не харчим ли пари, 

купуваме ли въоръжение, не купуваме ли въоръжение. Нека да не купуваме ако нямаме 

пари, но нека да седнем и да кажем защо, как, какво мислим, как го правим и т.н. 

Плиткостта – както интелектуална и идеологическа, така и политическа, на практика не 

дава възможност на България да дефинира своя национален интерес, нито в контекста на 
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НАТО, нито в контекста на ЕС, нито извън него, нито в какъвто и да е друг стратегически 

контекст, защото ако пак се върнем към възможността, не дай си боже, да се откажем за 

пореден път след няколко десетилетия от своя избор и да направим алтернативен такъв, 

какъв ще бъде резултатът, че ние, да речем, ще бъдем част от едно Евразийско 

пространство? Ами ние отново ще бъдем в слугинската стая на това пространство, тъй 

като първият акт на нашето присъединяване към него ще бъде отказът ни от какъвто и да 

е национален суверенитет, от каквато и да е национална идентичност. Не искам тук да 

възбуждам политически спорове и дебати, но аз съм слушал речи, произнесени в района 

на язовир Копринка от хора, които адвокатстват на нов Евразийски избор за България, 

които казват: “Русия е нашата майка.” – Ако Русия е вашата майка, какво да правим ние, 

на които нашата майка е България? 

Единственият ни шанс, за да не окупирам вниманието прекалено дълго, 

единственият ни шанс през следващото десетилетие да постигнем нещо както в 

контекста на НАТО, така и в регионалния си контекст, така и в позицията, която 

неизбежно заемаме, защото човек не избира нито родителите си, нито територията си, 

нито възможностите, които произтичат от това в какво семейство и в какъв контекст си 

попаднал, ние да се опитаме практично, ако нямаме възможност вдъхновено, да 

направим някаква обща картина на националния си интерес и да се опитаме да следваме 

този национален интерес предвидимо, вместо да се влачим инертно по силата на по-

малките или по-силни сблъсъци, които сме изпитвали ще изпитваме в процесите на 

международния живот и нашето участие в него. 

Д-р Владимир Шопов 
Изпълнителен директор на София Аналитика ООД 

В България, и особено българите в тази зала, всички знаем, че 1997 

г. беше важна година не просто от политическа гледна точка, защото 

беше наистина година на пречупване, но събитията от тази година 

продължават да бъдат за много от нас маркерът за определена социална 

или културна промяна, или поне ние така обичаме да мислим.  

Моето усещане и подозрение винаги е било, че големите събития, особено големи 

събития, които приключват или бъдат стимулирани от политически промени, много 

често създават социологически илюзии. Мисля, че връщането към тогава изградения 

консенсус, най-вече по отношение на членството ни в НАТО, е чудесна илюстрация 

точно за такъв тип проблем. 

Ще си позволя да маркирам няколко от пукнатините в този консенсус. Моето 

предпочитано понятие да го опиша е “декоративен”, но наистина, особено от гледна 

точка на политическите елити, той наистина беше ситуативен, но по отношение на 

обществени нагласи, мисля, че можем да го опишем като декоративен. 
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Първото нещо, което забравяме е, че дълги години преди 1997 г. в България имахме 

политически вотове, на които беше избран или поне беше наложен, макар и с малко, 

определен политически избор. Да припомним, че цялата теза за плавния преход, за 

голямата външнополитическа вариативност, пред която е изправена България и идеята за 

неутралитет, и възможностите за различни регионални формати, в които да се 

осъществява стратегическото развитие на страната, от моя гледна точка, за съжаление, 

бяха оценки, дебати и идеи, които до 1997 г. получаваха одобрението на една значителна 

част от българското общество. 

Това, което всъщност донякъде създаде този момент на разместване и на 

пречупване беше наистина моментът на колапс на това, което икономисти, а не 

политолози са описали като комунистическо-компрадорски модел на разпределение на 

публични ресурси. Именно сриването на този модел създаде едно специфично 

политическо, отворено пространство, в което стана възможно както тогавашното 

управление на прозападното правителство, така и поне наченките на някаква по-сериозна 

културна и социална промяна в нагласите на хората.  

Имаше обаче и други обстоятелства, които според мен спомогнаха за създаването 

на тази видимост за консенсус и тя наистина е свързана и с обстоятелства, които са отвъд 

страната ни. Нека да припомним, че в средата на 90-те години, или поне втората им 

половина, до голяма степен бяха най-добрите години на първата глобализационна вълна 

на нашето време и в някаква степен сравнително еднозначният избор да се обърнем към 

Европа, към ЕС, към НАТО, беше израз и на това желание да сърфираш с вълната, да се 

присъединиш към тази оптимистична интерпретация и прогноза за това накъде отива 

светът, защото нека да припомним, 90-те години основната интерпретация за това какво 

предстои да се случи оттук нататък, как изглежда глобалният свят, доминиращата 

интерпретация беше, че този свят прилича на нещо като западна проекция, т.е. моделът, 

който тогава наистина доминираше, беше еднозначен. Глобализацията се възприемаше 

просто като процес, който разширява пространството, културната среда, в която този 

модел може да продължи да се развива. Имаше в българския контекст, според мен, и 

такъв важен елемент. Разбира се, Огнян вече спомена относителната слабост на 

геополитическите конкуренти от този период – не просто поведенческа, бих казал и 

моделна, защото до ден днешен алтернативният Евразийски проект до толкова, до 

колкото изпитва въобще необходимост да се самообяснява или да убеждава, има точно 

такъв тип трудност – да се артикулира по начин, който да е достатъчно убедителен в една 

коренно различна вече глобална среда. 

На последно място бих отбелязал едно чисто потребителско отношение към 

нашите членства, за което, разбира се, българите в аудиторията добре познаваме – то е 

особено видимо както в отношението ни, въобще в цялостния ни дискурс по отношение 
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на ЕС, но същото ми се струва и по отношение на НАТО. Просто публичните блага, 

които се потребяват, са по-различни в двете организации.  

Какво в момента се случва, което допълнително поставя под натиск дори този 

крехък, декоративен или ситуативен консенсус? Бих обърнал накратко внимание на 

няколко вътрешнополитически процеси, на които няма дълго да се спирам, но във всички 

случаи трябва да отбележим поне два и те са свързани с дегенерацията на системата на 

политическо представителство и въобще на политическо управление в страната през 

последните десетина години и до голяма степен това, което според мен е процес с по-

голяма актуалност, може би и с не по-малки последствия, е свързано с дегенерацията на 

българската публичност и въобще със способността ние да имаме необходимата 

институционална и културна инфраструктура, за да проведем каквито и да било 

смислени дебати. Било по отношение на дефиниране на националния интерес, било по 

отношение на задачи от далеч по-нисък порядък, например да формулираме смислени 

секторни политики. Това всъщност е една амбиция с доста по-малък мащаб. Имаме това, 

което спокойно може да бъде описано като медия, т.е. безпрецедентна концентрация на 

медийна собственост, на контрол върху публичността и успоредно с това имаме 

достатъчно доказателства за нейната целенасочена профанизация както по отношение на 

субектите, които участват в нея, така и по отношение на възможните въобще дискусии и 

теми, които се поставят на вниманието на публиката.  

Ще обърна внимание на няколко други причини, които според мен в България по-

рядко се коментират. Една от тях, върху която аз самият дълго време се занимавам, 

фокусирам и се опитвам дори да изследвам научно и съм бил свидетел на нея през 

четирите години, в които изкарах в публичната администрация, това е нашата 

неспособност дори промъкнали се в тези организации, да намерим работещи формули, с 

които да използваме членството за системна промяна. Аз познавам по-добре 

европейското членство, за него мога в по-голям детайл да говоря, но това е един от най-

сериозните дефицити както на прозападните политически елити, така и бих казал, и на 

висшата администрация в България до толкова, до колкото тя въобще има възможност да 

контролира и да управлява различни процеси. 

Защо до ден днешен не успяваме да се справяме с тази задача? Може би основната 

причина е субективността, т.е. просто нямаше достатъчно разбиране, качество и 

способност това да бъде направено, но мисля, че имаше и няколко други причини, най-

важната сред които е социалната илюзия, донякъде и политическата илюзия за 

автоматизъм на промяната след влизането ни в тези организации. Аз мисля, че една от 

най-големите грешки на прозападно ориентираните елити в страната беше, че именно 

недостатъчното разбиране и недостатъчното оценяване на опасността от фетишизацията 

на юридическите механизми за промяна на управленски системи, за промяна въобще на 
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среда и на култура. Затова, от моя гледна точка, това е един от най-важните процеси, през 

които всъщност преминава оттук нататък излизането ни от ситуацията на относителна 

безтегловност, в която отново изпадаме. 

По отношение на случващото се в момента, бих казал, че наистина, особено през 

последните година, две, имаме съвсем еднозначни доказателства за експанзиращ 

ревизионизъм на европейското и на евроатлантическото членство на страната. 

Механизмите, чрез които това се случва, част от тях са ни добре познати – невзимане на 

определени политически решения, каквото можем да видим в политически казуси, 

какъвто е сега този с Украйна или по отношение на различни секторни политики в 

рамките на членството ни в ЕС, но това съвсем отчетливо може да бъде видяно и в 

моделирането на публичната среда в момента и на съвсем отчетливото превръщане и 

институционализиране на антиевропейското говорене – това, което наистина мисля, че 

можем да оценим като нещо, на което не сме били свидетели през всичките тези години.  

Инструментите, които превръщат това говорене в “mainstream” са няколко. Те 

могат да бъдат, особено през последните месеци, много ясно видени, например 

хиперболизацията на целия процес на пребалансиране на глобалната система по посока 

изток – нещо, което се коментира с особена охота и се коментира с последствия и 

интерпретации, които отиват далеч отвъд това, което на практика се случва. 

Друг публичен механизъм, който много често се използва е преекспонирането на 

последствията и характера на различни кризи, например кризата с еврозоната и 

налагането на определени интерпретации.  

През последните няколко месеци сме свидетели и на съвсем отчетливата 

инструментализация на носталгията – нещо,  на което също през една голяма част от този 

период не бяхме  свидетели. До преди няколко години тази носталгия по-скоро се 

култивираше като културна нагласа, докато в момента съвсем отчетливо се 

инструментализира в най-различни политически проекти и публично говорене.  

Не бих подценил, разбира се, и достатъчно умелото овладяване на 

контраорганизационни стратегии, които през годините не бяха толкова видими. Бяха по-

скоро видими вътре в администрацията, но на тях не беше отговорено нито на 

административно, нито на политическо ниво.  

Споменах вече за юридическия фетишизъм. Много хора, особено тази част от 

чиновническата администрация, която се занимава с транспонирането на европейското 

законодателство, обича да обявява първите и челните места по отношение на скоростта, с 

която България хармонизира своето законодателство. В същото време трябва да 

признаем, че достатъчно добре бяха овладени и разбрани пробойните в различните 

мониторингови механизми в рамките на тези членства, които разбира се, не са 

структурирани да функционират като неоколониални, но така или иначе, всички тези 
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контраинтеграционни стратегии мисля, че през годините бяха достатъчно добре овладяни 

от хората, които наистина имат желание ако не задължително да обърнат членството на 

страната, то поне да го парализират или да го превърнат в неработещо и да върнат 

състоянието на безтегловност на страната. 

Последното нещо, с което ще завърша, разбира се, хубаво е не просто да се дават 

диагнози, а да се маркират някакви възможни изходи на ситуациите, които коментираме. 

Част от препоръките се очевидни. Аз бих обърнал внимание на нещо, което вече 

споменах и то е свързано с преосмислянето на нашите членства през една стратегическа 

перспектива, през перспективата на възможността членството да бъде инструмент за 

вътрешна промяна, което означава, в конкретни вече категории, поставянето и връщането 

на дневен ред на въпроси като членството на България в еврозоната, като механизми за 

вкореняване на страната в интеграционния процес, въпроси като членството в Шенген, 

като механизъм на вкореняване на страната в изграждащата се в момента 

инфраструктура от “soft security”, която ЕС започва все по-ускорено да развива, т.е. 

наистина връщането и преформулирането на теми, които до сега се коментирани през 

съвсем друга призма, през съвсем друга гледна точка, членството ни в еврозоната, знаем, 

традиционно се коментира през призмата на някакъв груб икономически анализ. За мен 

това е едно от важните неща, които можем да направим. Разбира се, остава големият 

въпрос, в ситуация на полуразпадната партийна система, как изглеждат субектите, които 

имат способността и възможността да подкрепят, да удържат и да осъществяват такъв 

тип дневен ред. 

Наистина накрая искам да приключа с това, с което започнах, защото 2013г., в 

някакъв смисъл за всички нас в България, беше знакова. Описахме я като годината на 

протестите. Мислехме я в сравнителни категории спрямо различни репери – 1997г., 

годините на членствата ни и на мен ми струва, че през изминалата година донякъде 

направихме същата грешка, която направихме и през 1997 г. – да свръхинтерпретираме 

това, което се случи или пък да хвърлим твърде голямо значение върху тази 

инфраструктура на мобилизацията, която видяхме да възниква донякъде в България през 

изминалата година - и чрез различните медии, и чрез определение натрупвания на 

граждански нагласи и структури. Затова много ми се иска да приключа с това, че в 

крайна сметка е много важно да отчетем достатъчно ясно най-голямата и може би най-

важната ни задача оттук нататък -  да развием инфраструктурата на промяната, която е 

доста по-различна от инфраструктурата на мобилизацията, защото ако инфраструктурата 

на мобилизацията са социалните медии, нейният ресурс е гневът и яростта, то 

инфраструктурата на промяната са структурите, организациите, коалициите от 

гражданските организации, коалициите между граждански и политически субекти, т.е. 
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целият този поток, цялата тази широка палитра от възможности и инструменти за 

промяна, към които ми се струва, че оттук нататък трябва да насочим вниманието си. 

Пламен Пантев: Очевидно, след това, което Владо Шопов каза, списъкът от 

проблемите по повод 10-годишнината от членството ни в НАТО, нараства и наистина не 

е лошо, че има такъв повод да разсъждаваме за важни, фундаментални въпроси на 

нашето съществуване, защото една от често развиваните теми през последните седмици е 

всъщност каква е идентичността на Украйна. 

Ние, самокритично мислещи, започваме да си задаваме въпроса: “Ние осъзнали ли 

сме собствената си идентичност, макар че 10 години членуваме в НАТО и 7 – в ЕС?”. 

Още един интересен въпрос повдигна Владо - Всъщност, нашето знание за това, което се 

развива в света, надеждно ли е, сериозно ли е, за да правим тези ярки и категорични 

изводи за ставащото? Наистина ли Китай по такъв начин се развива, както се описва и 

както ни демонстрира смяната на американската външна политика – с тотално 

пренасочване в азиатско-тихоокеанския регион? Или има някакви необясними елементи 

на надценяване на това, което е Китай, на това, което прави и на това, което ще бъде даже 

след 10, 15 години, когато част от възгледите са, че тогава може и да реши да започне да 

контрабалансира? Вярно ли е това познание? Или това са едни трайни страхове, поради 

многобройността на населението на Китай? И не пропускаме ли други процеси, които се 

развиват в света? 

Това е проблем, който може би стои с много по-голяма сила пред представители на 

по-малки държави, членуващи в ЕС и НАТО – нещо, което между другото, беше 

напомнено в едно писмо, което в началото на първия мандат на президента Обама беше 

изпратено от лидери на източноевропейски страни, напомнящи да не забравя Централна 

и Източна Европа. Отделно е и това, което тинк-танкове от Централна и Източна Европа 

изпращаха с разяснения каква от тяхна гледна точка би трябвало да изглежда 

американската външна политика спрямо Централна и Източна Европа по време на първия 

мандат на президента Обама.  

Въпросът за знанието, включително и неговите икономически аспекти, давам 

възможност на Илия Налбантов да продължи да ни осветлява. 

Илия Налбантов: 

Председател на сдружение „Джордж Маршал – България“.  

Задачата ми е изключително трудна. Аз ще задам поредния 

въпрос – с какво си имаме работа? Защото има една сентенция – 

“политиката, следва търговците”. Във времето след Студената война 

ние имаме, както се и каза вече, безпрецедентно разграбване на 

обществените богатства в страните от Югоизточна Европа от 

определен кръг хора. Те изработиха своите бизнес-мрежи, основавайки се на 
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съществуващите преди това мрежи за сигурност и злото, което е подплатено с 

непрестанен икономически ресурс, се върти. Поради тази причина в нашата страна ние не 

можем да достигнем до консенсус, а винаги отиваме на такъв ситуативен консенсус, т.е. 

трябва да ни се случи нещо лошо, да видим голямата заплаха и чак тогава да тръгнем в 

определена посока.  

В този смисъл, изключването на възможността този тип икономически мрежи да 

въздействат на подмяната на ценностите, е ключова. Фактически, битката за Украйна в 

момента, която се води с икономически и финансови инструменти и от двете страни, е 

битка за ценностната система.  

Големият въпрос, който стои сега пред всички нас, пред цялото общество, пред 

целия западен свят e да направи балансите, както се каза. От една страна имаме 4 млрд. 

консуматори в Азия, а от другата страна е консуматорското общество на Европа, където 

има, няма и милиард консуматори. Погледнато от този ъгъл нещата могат да бъдат 

разглеждани по много по-различен начин. И погледнато през призмата на геополитиката, 

като поглед от Космоса, в тези баланси мястото на всеки един от играчите, включително 

и на малките страни като България, е изключително важно. В този смисъл и първата 

задача на системата за сигурност е да изключи възможността, скритите 

системообразуващи и скритите икономически механизми да могат да функционират, те 

трябва бъдат ликвидирани или тяхното влияние да бъде изключено.  

Как може това да се случи? Има един изпитан и прост метод – чрез нова стратегия 

за превъоръжаване на отбранителната система. Защото само чрез превъоръжаването на 

отбранителната система, ние можем да променим начина си на мислене и ориентация. 

Забавянето на този процес до ден днешен в България, превръща страната ни в, може би, 

едно от най-слабите звена в Алианса. Тук играта със скрити и явни инструменти, каквито 

са медийните корпоративни мрежи на въздействието, ще трябва да бъде прекратена по 

всякакъв начин. В този смисъл е необходимо да има съвършено различен план за 

икономическо преосмисляне на ангажиментите на ЕС и НАТО в страната ни. 

Това са повече въпроси, но веднага поставям в контекста на изказването на г-н 

Шопов следващият въпрос – имаме ли в България административен капацитет за 

системната промяна? Добре, може би имаме тук-там. Може ли този административен 

капацитет да бъде организиран в една обща машина на съвместна работа? Трудно е, 

почти невъзможно и аз ще поставя на Вашето внимание едно от условията за тази 

невъзможност. Когато е изработена сегашната ни Конституция, в нея е заложен 

принципът на партийността и на ръководната роля на политическия субект, а не на 

обществото. Много малко хора не четат преамбюла на нашата Конституция. Ние 

българите, де юре чрез преамбюла на Конституцията, сме си предоставили гласът на 

партиите и в момента тази симбиоза между скритите системообразуващи на 
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икономическата власт и представителността на политическата власт, са ни вкарали в една 

клетка, при която ние нямаме икономическа инициатива. Вижте регулаторните 

механизми. Сега четете какво се случва с енергетиката и всичкото това нещо е заложено 

още от Указ 56 насам, като процес и това раково образувание, аз така го наричам, с това 

раково образувание много трудно ще се справим сами, защото то е в състояние да 

подмени ценности. А щом се подменят ценности, останалото е въпрос на технология или 

на идване на „зелени“ или пък някакви други субекти, по подобие на униформените без 

отличителни знаци в Крим. . 

В този контекст, икономическият модел или новата икономическа стратегия за 

освобождаването на Югоизточна или на Източна Европа от тези зависимости е на дневен 

ред.  

Един от инструментите е НАТО – чрез своята свързаност на силите, чрез 

преосмисляне на икономиката. Концепцията за свързаността на силите на НАТО и 

инициативата за интелигентната отбрана, би следвало да се разглеждат преди всичко като 

икономически инструменти, създаващи военни способности, а не като военни 

инициативи. България сама трябва да вземе решение – веднъж завинаги да приключим 

със зависимостта си от руските лицензи. Ето един конкретен въпрос, произтичащ от 

дневния ред на времето в което живеем. Може ли да се направи така, че българските 

работещи предприятия в отбранителния сектор, които в момента са зависими от връзките 

си с Русия и руски фирми, с малко инвестиции да бъдат освободени от тази зависимост? 

Следващите въпроси от дневния ред как бързо да се освободим от много други 

зависимости, включително и в енергетиката, чрез търсене на алтернативи? Или отново 

развитието на енергетиката ще стане заложник на миньорски бунтове или стачки, с 

искане за запазване на работните места, а в същото време ще бъде оставено на произвола 

на съдбата развитието на върховите енергийни технологии. 

 

Може би бях малко по-емоционален в изказването си, но мисля, че този раздел от 

обществения дебат, т.е. придобиването от нашето общество на възможност за 

икономическа и неконтролирана от мрежите икономическа инициатива, е ключов. Тогава 

ще можем да решаваме и следващия въпрос, който е свързан с икономическата свобода– 

върховенството на Закона и правовият ред. Неприлагането и неспазването на този 

принцип е основен инструмент за спиране на каквато и да е инициатива на гражданина. 

За зависимостта на съдебната система от скритите механизми за влияние няма да се 

спирам. Само ще подчертая, че тази система стои в основата за осъществяване и 

оневиняване на неправомерното присвояване на обществените богатства и поддържането 

на целия икономически инструментариум на тъмната, бандитска страна на бизнеса, като 
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по този начин се възпрепятства осъществяването на идеята за свобода в инициативата на 

българския гражданин. Благодаря за вниманието! 

 

ВЪПРОСИ, ИЗКАЗВАНИЯ, КОМЕНТАРИ 

Велизар Шаламанов: Аз имам един много кратък въпрос към панелистите, но ще 

започна с Огнян, който беше ръководител на проект “България за НАТО 2002”- едно 

действително сериозно изследване какво България е направила в подкрепа на ценностите, 

на целите, на способностите на Алианса, доказвайки готовността да бъдем пълноправен 

член? Сега, фактически не 10, а 12 години по-късно, въпросът ми е, ако трябва да 

напишете или да ръководите един екип, надявам се с повече млади хора, въпросът ми е и 

към тях – НАТО за България – Какво България очаква от членството си в НАТО, за да 

бъде наистина не само ефективен член на Алианса, но и една страна, която да бъде 

атрактивна за младите хора? Какви биха били основните искания, основните очаквания 

от този така успешен Алианс, както стана ясно от предните две сесии? Благодаря! 

Огнян Минчев: Изследването, за което стана дума, не беше академично 

изследване, то беше “policy” изследване и преследваше една определена цел – да бъде 

лобистки инструмент на българската кандидатура в НАТО. То неслучайно беше 

написано и издадено на английски и беше разпространено в средите на Алианса и в 

политическите среди на страните-членки на Алианса. 

Целта на изследването беше да покаже, че България е осъществила достатъчни, по 

своята дълбочина, реформи в своята институционална система и всички други аспекти на 

трансформация на обществото, за да може да стане член на НАТО. Въпреки че това, 

повтарям, беше един лобистки инструмент, аз не мисля, че в тази книга, ние сме 

говорили неистини, напротив – ние успяхме да систематизираме наистина основните 

постижения, които България имаше през това десетилетие, за да постави кандидатурата 

си за НАТО.  

Ако трябва да направим едно изследване за това какво ние бихме очаквали от 

НАТО, ще повторя пак, че основният проблем на нашите очаквания е дефиницията на 

нашия собствен интерес. В момента, в който ние можем да дефинираме разумно своя 

интерес в определена перспектива, което означава да можем да го формулираме като 

национална стратегия, ние ще можем много ясно да поставим своите претенции или 

своите очаквания към НАТО като система, в която членуваме.  

Това, което е извън всякакво съмнение, е безспорно тема на съвършено отделен и 

много важен разговор. Това, което би следвало да бъде българското очакване към НАТО 

в следващото десетилетие, това е съживяването на НАТО, изграждане на едно по-

динамично и по-функционално единство на НАТО, с оглед, включително и на 

балансирането на европейския и на американския компонент на НАТО, за да може 
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Алианса наистина да бъде ефективен в осъществяването на тези цели, които за нас е 

особено важно, предвид на статута ни на периферия – териториална периферия и за 

съжаление, не само териториална периферия на НАТО. 

От тази гледна точка, мисля, че можем да направим един доста дълъг списък от 

нашите очаквания и от нашите изисквания за това по какъв начин трябва да се развива 

НАТО през следващото десетилетие. 

Тодор Тагарев: Аз съм сигурен, че Огнян го има предвид, но заради по-младата 

аудитория в залата ще кажа, че съм съгласен с това. Ние трябва да дефинираме 

очаквания, но не в качеството си на потребител. Много често в медийното пространство 

може да чуете – ние имаме чл. 5-ти, защо трябва да даваме пари за отбрана. Или какво 

правим в Афганистан? - чисто потребителско отношение. 

Едни такива очаквания трябва да бъдат формулирани именно в качеството ни на 

един солиден, надежден съюзник в НАТО. Сигурен съм, че това имаше предвид. Само 

добавям щриха. 

Владимир Шопов: Един нюанс и от мен по същия въпрос, тъй като преди няколко 

години ръководех социологическо проучване точно преди подписването на двустранното 

споразумение за съвместното ползване на базите. 

За съжаление, това потребителско отношение отразява потребителските очаквания 

на голяма част от българските граждани и аз затова бих се върнал отново към 

способността ни и инфраструктурата, която можем да използваме, за да можем въобще да 

върнем в политическия и в публичния разговор дискусията за националните ни интереси, 

за това къде и как ги защитаваме, как ги формулираме на фона на една, все пак да не 

забравяме, радикално променена среда, навици и ежедневие на голяма част от българите. 

Тези дни си мислех, следейки разбира се, събитията в Украйна, отделих много 

време на социологическите проучвания. Разбира се, първото нещо, което е интересно в 

това занимание е да се види в каква степен те продължават и не бяха използвани като 

индикатор в годините, предхождащи сегашните събития в Украйна и си дадох сметка, че 

и в България, до голяма степен, може би правим същата грешка, защото наистина тези 

тежки дефицити на нашия евроатлантически консенсус са факт, но не трябва да 

подминаваме, може би твърде бързо, факта, реалността, че значителни групи български 

граждани имат тотално променено и предефинирано личностно, семейно и 

професионално ежедневие през последните 10 години. 

Не просто 65% от търговията на България с ЕС, а туристическите навици, мечтите, 

семейните планове за това, за бъдещето на децата – всички тези неща през последните 15 

години в България бяха по един много, бих казал, сериозен антропологически по своя 

характер смисъл, предефинирани.  
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Мисля, че все пак, ако трябва да кажем една нотка нещо позитивно, аз лично бих го 

намерил в това, че може би правим частично грешка в това да подценяваме готовността 

при евентуална погранична ситуация, в резултат на тази социална промяна, все пак 

хората да имат мнение, което е в унисон с всичко това, за което мечтаехме преди 12, 20 

години и до някаква степен успяхме да реализираме. 

Илия Налбантов:  Аз не съм съгласен с това, че България е в периферията. 

Ние сме в центъра на събитията и ако някой не го е осъзнал, е крайно време да го 

осъзнае. Ние може географски да сме в някаква периферия, но във времената на мрежови 

въздействия върху ключовите играчи в пространството, ние сме в центъра.  

Това е нашият интерес – да го осъзнаем – че ние сме в центъра на събитията и 

действията, свързани с преформатирането на отбранителната система, технологичното и 

техническото, на базата на някаква икономическа платформа и взаимодействие с ЕС, е 

неотложна задача. Това не е за утре, за следващата бюджетна година, това трябва да се 

направи сега. 

Валери Рачев: Ако ние сме съгласни, че има маса причини да имаме дефицит в 

европейския консенсус в България, това, което правим в образователната система 

адекватно ли е? Какво е състоянието?  

Вие сте съвсем близо. И тримата сте съвсем близо до този въпрос. Как Вие 

оценявате, защото за нас в армията, ключовият въпрос беше не какво е в моята глава и в 

главата на ген. Попов, а какво е в главите на капитаните и майорите, защото това бяха 

хората, които щяха да направят членството в НАТО реално.  А какво става в 

университетите? 

Огнян Минчев: С две думи, преди да стигнем до университетите, много е важно 

какво става в средното образование. Там се правят реформи на парче и във всички 

посоки, в резултат на което качеството на българското средно образование, няма да кажа 

нищо ново на никого, пада непрекъснато.  

В университетите нещата не са по-добре и знаем, че основен проблем е 

недофинансирането, което води и до останалите проблеми. Направена беше една 

реформа на висшето образование – разделянето на висшето образование по европейски, 

по западен маниер на бакалавърска, магистърска, докторска степен. Откровено казано, в 

по-голямата част от висшите училища, резултатът от тази реформа до сега, е 

практическата катастрофа на магистърската степен. Изключително на дребно, 

изключително безцелно, изключително дребно-търговски се подхожда към 

магистърската степен и по този начин, на практика, ние произвеждаме хора, които са 

спрямо бакалаврите, на по-ниско равнище. 

И последно само ще отбележа, че в рамките на висшето образование, основен 

проблем за България е наплодилите се десетки, по-точно – 53, 54 университета, със или 
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без кавички, голямата част от които са просто печатници на дипломи, което води до 

съществуването на нарастващ брой номинални специалисти, по каквото и да било. В този 

смисъл, нямаме никакви основания не само за удовлетвореност. Нарастващо тревожно е 

състоянието на българското образование, наред с демографската криза, това, което се 

случва в българското образование, води до по-нататъшна дегенерация на интелектуалния 

потенциал на нацията – дегенерация, която за щастие, се компенсира. Първо от 

относително добрата инерция от миналото и второ – от факта, че една значителна част от 

българските деца и млади хора, независимо от това дали завършват бакалавърска степен 

в България или чужбина, продължават образованието си в чужбина и по този начин 

поддържат, тъй като българската нация не се състои от хората, пребиваващи на българска 

територия, поддържат един интелектуален елит, който все пак притежава потенциала да 

бъде елит на нацията в образователно и интелектуално отношение. 

Проф. Стефан Хаджитодоров: Тъй като тази дискусия остава един лош привкус, 

поне в мен, само да напомня нещо – общовалидно имперско правило е “разделяй и 

владей”. Ние, поне в нашата история, непрекъснато сме били разделяни, разделени и 

владяни. За съжаление обаче виждам, че в последно време и в рамките на големи 

международни съюзи и формации, каквито са НАТО и ЕС, това разделение е в ход - дали 

е инспирирано отвън или отвътре, но това е факт и всички ние го знаем. 

За това, следвайки заглавието на днешния форум, и специално втората част – 

“Визия за следващите 10 години”, аз мисля, че едно разумно послание от хората, седящи 

в тази зала, би било наистина вътрешносъюзните интегритети в подобни организации, да 

бъдат приоритет за съществуването и развитието на тези организации и това, мисля че с 

голямо съгласие би се възприело от аудиторията. Благодаря! 

Пламен Пантев: Аз искам да отговоря на това, което Валери каза, тъй като и аз се 

занимавам със студенти в същия университет, както Огнян. В допълнение към това и с 

малко позитивизъм, тъй като трябва да отчетем, той го спомена, но аз по-ярко искам да 

го кажа – добрите резултати до голяма степен се дължат на качествените младежи, които 

все пак при цялата трудност на средната образователна система и изобщо на 

образованието в България, продължават да дават като принос към нашето общество. Те 

са оценявани и в България, и в чужбина, и аз просто го казвам, защото имам зад гърба си 

много, много примери на конкретни млади хора, които се реализират перфектно и в 

Северна Америка, и в Западна Европа, и в Япония – наши възпитаници. Благодаря! 

Владимир Шопов: Само един нюанс да допълня, защото наблюдавам последните 

години и като студент, и  донякъде като преподавател. Това, което на мен ми прави 

впечатление е, че особено сегашните поколения са много по-убедени автори на 

собствената си съдба, отколкото ми се струва, че ние бяхме. От тази гледна точка, тази 

културна промяна на мен няма как да не ми направи впечатление. Притеснява ме обаче 
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вътрешната структура в студентското тяло, в смисъл такъв, че както в средното, така и 

във висшето образование, за мен започва да изчезва стабилността и достатъчното 

качество на междинната част вътре в студентското тяло – има все по-голяма 

диференциация между най-добрите и най-слабите студенти и разбира се, в тази среда, в 

която живеем, всички се радваме, когато те успеят да заминат, да учат в още по-добри 

университети, но от гледна точка на нашите национални проблеми, тук също имаме 

сериозен повод за притеснение, защото те стават членове на тази специфична 

транснационална експертно-професионална класа, която родиха последните две 

десетилетия и по различни причини една голяма част от тези хора не могат да бъдат 

достатъчно ангажирани субекти на промяна вътре в нашата собствена среда. Това е, 

което мен лично ме притеснява.  

Пламен Пантев: Мисля, че този критичен дух по никакъв начин не е в дисонанс с 

пожеланието за изграждане на визия за следващите 10 години. Мисля, че това е пътят, 

начинът да градим бъдещето – с критично мислене.  Благодаря на панелистите! 
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ПОЛИТИКО-ВОЕНЕН ФОРУМ: 

НАТО ИНСТРУМЕНТ НА ПРОМЯНАТА 

Модератор генерал-майор (о.р.) Съби Събев 

Президент на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик“. 

Продължаваме със следващия панел на нашия форум, който 

можем да характеризираме като панела с по-съществена военна 

насоченост. Наши панелисти в тази дискусия ще бъдат Негово 

превъзходителство, бившият министър на отбраната – ген. лейтенант 

от запаса – Аню Ангелов, министър през периода 2010-2013 година. 

Той е почетен член  Съюза на офицерите от резерва Атлантик.  

Генерал лейтенант от запаса, Атанас Запрянoв - бивш заместник-началник на 

Генералния щаб и военен представител на България във военните комитети на НАТО и 

ЕС, който е член на Управителния съвет на съюз Атлантик. 

Полковникът от резерва - Божидар Борисов, който е бил заместник-командир на 

пехотен батальон в Ирак през 2004г и подполковник от резерва – д-р Дончо Дойков, 

който е служил в няколко щаба в НАТО. 

Подбрахме тази конфигурация на нашите панелисти, за да дадем отговор на редица 

въпроси като: “Адекватна ли бе българската отбранителна политика през 10-те години на 

членството в НАТО?”, “Какви постижения има страната ни след 10-годишно членство в 

организацията?”, “Разви ли тя, като съюзна страна, очакваните военни способности от 

нея?”, “Какво повече можеше да се направи?”, “Дали България използва пълния си 

потенциал за принос към мисиите и операциите на Алианса и как се представя в същите 

през изминалите 10 години?”, “Защо България, след 10-годишно членство в Алианса, е 

още твърде много зависима от Русия в поддръжката на основните си въоръжения и 

оборудване на въоръжените сили?” 

Аз предполагам, че нашите панелисти в един или друг аспект, ще засегнат част от 

отговорите на тези въпроси, затова без да се бавя, давам думата за експозе на Негово 

превъзходителство, ген. лейтенант от запаса – Аню Ангелов.  

Заповядайте, г-н генерал! 

Аню Ангелов 
министър на отбраната (2010-2013) 

Ще направя моето експозе в две плоскости. Първо – какво смятам, 

че беше направено и по-важното е - какво не беше направено, а 

трябваше да се направи и сега трябва да го прехвърлим в новия 10-

годишен период. Както знаете, утре се навършват точно 10 години и 

това е едно събитие, което според мен, целият български народ трябва 
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да чества. Да сте чули по телевизия, по радио или вестници нещо, във връзка с тази 10-

годишнина? Аз не съм.  

Може би много от вас си спомнят една книга на Джеф Саймън, която се казваше 

“България и НАТО: седем изгубени години”. Тя излезе 1997, 1998 г., в която той 

описваше защо тези седем години са изгубени. Сега, ако Джеф се заеме да напише една 

книга, както е написал за Унгария, за Чехия и Словакия във НАТО, ако напише една 

книга “България в НАТО”, той няма как да пише, че са седем изгубени години, напротив 

– много неща бяха направени. Няма да се спирам на тях. Ще кажа само, тъй като съм 

привърженик малко на отрицателните пропуски, които сме направили в тези години, ако 

си спомняте, четири дни преди ратификацията, Народното събрание прие политическата 

рамка на стратегическия преглед на отбраната, 25-ти март 2004 година.  

Този стратегически преглед беше направен след като беше издадена Бяла книга за 

отбраната и въоръжените сили през 2002 година. Нещата бяха обърнати, защото след 

това, 7 години, до 2011 – от 2004 до 2011 г. ние нямахме валидна стратегия за национална 

сигурност, като страна-членка на НАТО. Имаше два варианта, два проекта на стратегия – 

и двата проекта се проваляха и не се приемаха от НС. В единия случай нямаше време 

заради избори, във втория случай не знам какви бяха причините. 

Затова един от елементите, които аз искам да подчертая в това, което беше 

направено, това беше подготовката и през 2011г. приемането на нова стратегия за 

национална сигурност на България, която вече представя страната като член на НАТО. 

Предишната концепция, която беше разработена и приета през 1990г, имаше хоризонт до 

приемането на България в НАТО, т.е. тя не беше вече валидна. Това е един от 

пропуските, които направихме. 

Второто, което направихме – имаше един бум на икономиката в страната през тези 

години, от 2005 до 2008 г. Този бум се проявяваше в едни излишъци от милиарди левове 

извън фискалния резерв, които милиарди левове така и не бяха заделени, макар и една 

малка част, мисля, че само около 100 млн. в една от годините, за нуждите на отбраната на 

страната. 

През 2009 г., когато това правителство, в което аз бях първо заместник-министър, 

след това министър, дойде на власт, ние заварихме половин милиард дефицит в бюджета. 

Имаше един финансов министър, който реши, че този дефицит трябва да се покрие, 

защото ние трябва да влезем в чакалнята за еврото. И го покриха обаче той не можа да се 

покрие от Евростат и всъщност блесна в цялата си истина през 2010 г., когато бюджетът 

на МО, беше 40% по-малък от този през 2009г., затова започнахме с нещото, с което 

трябваше да започнем. Нямаше законова база, нямаше стратегически документи, които 

трябваше да очертаят пътя, по който ще се развива българската армия през следващите 

години, до 2014 година. Нарочно поставих този срок, за да има възможност новото 
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правителство, както то сега прави, да направи нов стратегически преглед на структурата 

на въоръжените сили и да се очертае нова Бяла книга. 

Въз основа на този 9-месечен стратегически преглед беше уточнено това, което 

можем да направим и това, което не можем да направим на базата на един прогнозен 

бюджет от 1.5 от БВП. Всъщност, общо взето, през тези три години, получавахме между 

1.41 и 1.45 на БВП на изпълнения бюджет. На базата на това разработихме една Бяла 

книга, която беше приета октомври. Някои я наричаха “Червена книга за унищожаването 

на българската армия” - най-различни неща може да срещнете в различните сайтове. 

Важното, което направихме ние беше, че имаме пълната политическа воля и желание да 

поставим жетоните за развитието на българската армия. И ние ги поставихме. Грешали 

сме. Безусловно.  

След което, на базата на тази Бяла книга за отбраната, беше приет План за развитие 

от Министерски съвет през декември, 2010 година. Постепенно всичко започна да се 

изпълнява така, както беше планирано в плана за развитие. Естествено, през годините, 

ние налагахме промени. Мен винаги са ме критикували, че като бивш генерал, не съм 

слушал генералите в МО. Нищо подобно. 

Военната експертиза, начело с началника на отбраната, ме накара да променя 

четири основни неща в първоначалния план за развитие. Първо – оставихме тактически и 

балистически ракети. Оставихме батальон в Мусачево и Горна Оряховица. Единственото, 

което не изпълних, беше това, че те искаха да се запази оперативното командване. Аз 

четох, че контрапункт на промяната на командна структура на НАТО, ние трябва да 

имаме командване на съвмеместните сили и направихме такова командване – с три 

компонента – така, както е в НАТО. Дори го направихме преди да се промени 

командната структура на НАТО през 2011 г., с три компонента – флот, ВВС и сухопътни 

войски.  

Това, което успяхме да направим, според мен, беше положително, най-вече, защото 

имахме волята да изпълним това, което сме предначертали. Какво не успяхме да 

направим и лично аз, като министър, и сега съжалявам, е, че ние не можахме да убедим 

НАТО както във Военния комитет, така и в Северноатлантическия съвет на ниво 

министри, че България и Румъния, старите членки – Турция и Гърция, новите членки – 

Албания и в последствие Хърватска, имат нужда от план за извънредни ситуации. 

Крещяща нужда имат от този план, защото има един план, който важи за Турция и 

Гърция срещу България и Румъния, и т.н. от Варшавския договор. В края на краищата, 

успях да постигна този успех. Този план сега, в условията на украинската криза, би ни 

бил безкрайно нужен. Освен това, трябва да се има предвид, че тази украинска криза ще 

покаже и други неща, които ние успяхме да направим, които трябва да се направят 

следващия период. 
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На първо място – ново въоръжение за ВВС. Моите американски колеги често са ме 

питали защо са ни нужни нов западен тип новоцелеви изтребители, имали сме МиГ 29, с 

тях можело да извършим своята охрана на въздушното пространство и на тази основа, не 

ни е необходимо. Винаги съм се стремял да ги убедя, че МиГ 29 са кауза пердута. МиГ 29 

е  страхотен самолет. Ген. Попов може да каже, защото е летял на него, но поддръжката 

на този самолет, смяната на двигателите му е, да не се лъжа 500 или 300 часа, не знам 

колко. Всичко това зависеше от Руската федерация. Ние подписахме рамково 

споразумение за поддръжка на тази техника. То не се изпълняваше в сроковете, в които 

беше посочено. Това ни караше на всяка цена да прибегнем към намиране на проект, 

който да може да замени МиГ 29 в близко бъдеще и бяхме стигнали почти до 

реализацията му. Трябваше на 15-ти март, а аз напуснах на 13-ти март като министър, 

трябваше на 15-ти март да връча на МС проекта, който и до сега, една година по-късно, 

стои някъде по папките и не се придвижва, а се говори за модернизация на МиГ 29. 

Изтървахме прекрасни самолети – F–16 MLU. Взе ги Румъния. Това е един пропуск, 

който трябва да се решава сега от сегашното ръководство – далеч не съм убеден, че то ще 

бъде решено. 

Въведохме една изцяло нова система на подготовка и използване на сухопътните 

войски с т.нар. батальонни бойни групи. Имаме трета, вече подготвена за сертифициране. 

Знаете ли защо допуснахме жертви в Ирак? Повечето от Вас знаят. Има няколко 

причини. Една от основните е, че всички бяха събирани по желание, без да се познават 

един друг, не като батальон, който е бил подготвян през цялото време заедно, знаят си 

един друг слабостите и т.н. Ето с тези батальонни бойни групи ние направихме това. Сега 

имаме две. Част от едната батальонна група в момента е в Кандахар, ще се върне в края 

на годината и на практика, ние решихме този въпрос. Сега пращаме щатни поделения, 

предварително подготвени и много добре знаещи какво може да се случи с всеки един от 

тях. 

И да завърша. Ще спомена нещо, което искам да се чуе – без ясни политически 

указания, без много стройно построена система от стратегически и тактически 

документи, тази институция Министерство на отбраната, не може да работи ефективно. 

И ако това не се разбере, а се вършат какви ли не невъзможни неща, възприемат се какви 

ли не задачи – въобще неприсъщи за армията, това като ноу-хау ще продължи. Това е 

моето дълбоко притеснение. 

Благодаря! 

 

 

Атанас Запрянов: 
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Генерал-лейтенант от запаса, бивш заместник-началник на Генералния щаб и 

бивш военен представител на България във военните комитети на НАТО и ЕС, член на 

Управителния съвет на съюз Атлантик. 

 

Аз ще изразя едно военно мнение и ще започна отзад напред. Смятам, че ние 

трябва да се гордеем с извършеното от България, от въоръжените й сили, за тези 10 

години и това, което е постигнато, е добра база, ако това, което министър Ангелов казва е 

налице, въоръжените ни сили наистина да продължат да се развиват и да се 

модернизират. 

Първо трябва да отдадем заслуженото на онези политически дейци през 1992 г., в 

лицето на д-р Желев, на президента Стоянов и други, които взеха мъдрото решение и 

дадоха стратегическата ориентация на България за Евроатлантическото членство. Нищо 

нямаше да се случи в нашите въоръжени сили, ако това политическо решение не беше 

взето. Първата крачка, с която трябва да се гордеем, това е присъединяването на 

България към инициативата “Партньорство за мир” – една изключително важна 

инициатива и аз апелирам към представителите на НАТО тук, Евроатлантическото 

партньорство действително да продължи тази инициатива да продължи да се развива и то 

да бъде този интерфейс, който може да даде информация и връзка с Постсъветските 

републики и НАТО, да влияе на мисленето на военните хора в тези страни, защото в 

България реално, инструментът, с който НАТО започна да влияе на мисленето на 

военните кадри, беше именно участието в инициативата “Партньорство за мир”. Когато 

започна тази инициатива, България имаше 170-хилядна армия – една изключително 

милитаризирана държава с едно военно оборудване, което беше морално остаряло и 

което нито икономически, нито политически беше възможно да бъде поддържано. 

Изключителна е заслугата на НАТО и си спомням, д-р Шаламанов, в неговото 

качество на заместник-министър, когато по тази инициатива се дефинираха целите за 

партньорство и България започна да работи по тях, за да изпълни предприсъединителната 

си подготовка. Към 2004 г., когато България стана член на НАТО, в резултат на помощта 

от НАТО, на непосредствената работа с органите от НАТО, българската армия беше 

сведена до 45-хилядна численост. Това е един огромен труд, който е свършен от няколко 

правителства, от няколко министри на отбраната и тогавашните началници на 

Генералните щабове. 

Както започнах, смятам, че изминалите 10 години в членство на Алианса, са 

свързани с най-дълбоките промени в областта на отбраната на Република България. Те са 

видими и е безспорен приносът на органите, командването и щабовете на НАТО за 

тяхното извършване. Най-важната промяна, според мен, която и сега НАТО трябва да 

защитава, това е въвеждането на изпълнението на чл. 5 за новоприсъединилите се 
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държави. Член 5 е крайъгълният камък, фундаментът, без който не може да има НАТО и 

без който обществеността в нито една държава, не би чувствала сигурност и би 

подкрепяла членството за НАТО. Всякакво съмнение, всеки опит за ерозия, за съмнение в 

изпълнението на чл. 5, води до ерозия на самото НАТО. Ето защо, червените линии, за 

които се спомена в предните панели за Путин, са верни. Там, където действа чл. 5, Путин 

знае, че е опасно да си играе с огъня. За съжаление, за партньорски държави, каквато е 

Украйна, чл. 5 не може да бъде използван и затова, може би, НАТО трябва да мисли за 

някакви още по-разширени гаранции за сигурността на партньорските държави, защото 

ако една държава започне да развива интензивно сътрудничество с НАТО, имам предвид 

от Постсъветските републики, сигурно Москва има достатъчно лостове за въздействие. 

На второ място бих отбелязал ролята на НАТО за дълбоките промени в начина на 

комплектуване на българската армия. Помните, че ние имахме, съгласно Конституцията, 

наборна армия. Българските въоръжени сили се комплектуваха на задължителен 

принцип. От 2007 г. българската армия е изцяло професионална армия и аз считам, че 

въпреки че в нашето общество продължават да се водят дебати едва ли не, че армията е 

най-добрият инструмент за патриотично възпитание на населението и да върнем 

редовната армия, за да извършваме не отбрана на страната, а патриотично възпитание, 

въобще възпитание, това е толкова, да не казвам глупаво, но несъстоятелно, че нямам 

думи. Така че, едно достижение на нашите въоръжени сили, това е професионализацията, 

благодарение именно на опита на НАТО, на Съединените щати и на другите държави. 

На трето място – професионалната армия, като част от въоръжените сили, 

изискваше солидна подготовка във всички форми – образование, квалификация и най-

вече, до промяна на културата на нашите военнослужещи. Какво успяхме да направим? 

През 2004 г., в нашата армия, по официални данни, има 140 души, които са 

владеели английски език. Днес, в българската армия, има 6600 активни удостоверения за 

владеене на западни езици, от които 5100 са по английски език. За тези 10 години са се 

явили на изпит 19 000 военнослужещи, от които 16 000 са защитили успешно своя език, 

така че това не е малко постижение. Мога нескромно да кажа, но по оценка на 

специалисти, които се занимават с учене по английски език в НАТО, България е най-

добрият пример за организация и провеждане на подготовката на своите военни кадри по 

обучение по английски език, с най-чувствителни резултати. Нещо повече – в България е 

изграден център за обучение по английски език в Шумен, който е сертифициран и за 

обучение на военнослужещи от партньорските държави. 

Дълбока промяна настъпи и по отношение на нашето образование. Около 4000 

военнослужещи и цивилни лица от МО, структурите на министъра на отбраната, са 

обучавани в страни-членки на НАТО – д-р Тагарев, д-р Шаламанов и ген. Събев, и много 

от Вас, които присъствате, сте минали на обучение във военноучебни заведения на САЩ 
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и други страни. Тъй като нямам време, ще посоча само това със САЩ, Германия, 

Франция, Великобритания, Гърция, Естония и Австрия, която не е член на НАТО, но сме 

имали обучения на военнослужещи в тези академии. Така че, трябва да държим сметка, 

че имаме една коренна промяна в качеството на хората в отбраната. Аз смятам, че в 

Република България няма друга държавна организация и институция, която да е 

извършила такава дълбока реформа в подготовката на своите кадри и да разполага с 

толкова високо подготвен състав, какъвто има в момента българската армия. 

На следващо място, това е попълването на длъжностите от българската армия в 

щабовете и командването на НАТО и в нашите национални представителства. България е 

една от малкото страни, която вече 10 години не икономисва и не поддържа вакантни 

длъжности в щабовете на НАТО. Тази година, ако прочетете в доклада за състоянието на 

отбраната, който не знам защо е секретен и още не е публикуван, пък МС го е 

разглеждал, ще видите, че по новата командна система длъжностите, които имаме 

определени, са попълнени на 100%. Стигнахме до там, което е положително, че 

началникът на отбраната, заместник-началникът на отбраната и много от генералите, 

които са на служба в армията, са били на многонационални длъжности в щабовете на 

НАТО, т.е. тази култура, около 150 души са преминали през щабовете на НАТО и ако 

добавим преминалите през националната ни делегация, имаме над 250 души, които имат 

ново мислене и нова култура. Моят апел е България да продължи да не икономисва и да 

изпраща хора в командните структури на НАТО като най-добрия начин за усвояване на 

натовската култура и нейното имплементиране в нашите въоръжени сили. 

Накрая ще завърша, като разширя това, което министър Ангелов каза – това е 

фактически наличието на стратегически и доктринални документи, защото, всъщност 

базата, върху която се изграждат способности, е наличието на доктрини и те трябва да 

бъдат съвместими с тези на НАТО, иначе не може да има оперативна съвместимост, 

затова смятам, че това, което той спомена е много важно. България за първи път има 

стратегически документи, като Стратегия за национална сигурност, Национална 

отбранителна стратегия, Доктрина на въоръжените сили - всичките 16 базови и 

поддържащи доктрини, разработени, идва момент да се работи върху бойните документи 

на тактическо ниво. Можеше ли да направим нещо повече? Разбира се, винаги може да се 

направи повече. За мен най-голямата слабост на отбранителната политика в страната през 

последните 10 години, това е неосигуряването на финансови средства за по-ускорена 

модернизация на нашите въоръжени сили. Единствените проекти, които бяха завършени 

при министър Ангелов с много големи трудности, това бяха проектът за хеликоптерите, 

за многоцелевите самолети “Спартан” и с автомобилна техника за сухопътните ни 

войски. Крещяща е нуждата да се реализира проектът за батальонните бойни групи, за 

който министър Ангелов говори. Има направен план за модернизация на въоръжените ни 
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сили, също и в модернизацията на военноморските ни сили, които по някакъв начин, 

сега, в новата обстановка в Черно море, стават приоритетни и ние трябва да преоценим 

ролята на нашия флот, защитата на нашите и натовските интереси в Черно море, още 

повече, че Черно море е особено море, поради действие на споразумението от Монтрьо и 

корабите на наши съюзници не могат да пребивават повече от един месец в Черно море, 

и то с нотиране три месеца преди да пристигнат. Това е един въпрос, тъй като в 

плановете на стратегическия командващ, българската територия и българските води са 

част от територията на НАТО, ние трябва да мислим как да осигурим тяхната защита. 

Можеше, г-н министър, тези планове, за които Вие говорите, да се направят. 

Събитията в Украйна показват, че решението да се изгражда противоракетната 

отбрана е правилно и че противоракетната отбрана може би, в посоката на защита, трябва 

да бъде по-гъвкава. Ако започне “студено” сътрудничество между НАТО и Русия, тогава 

трябва да се мисли за по-сериозна защита на нашата територия. Структурата, която сега 

имат нашите въоръжени сили е изцяло, както каза министър Ангелов, по изискванията на 

НАТО и мисля, че в новия план тя може да бъде минимално оптимизирана и като 

численост, структура и състав. Много съм притеснен, че има намерение за съкращаване 

на съвместното командване на силите. Това значи все едно НАТО да закрие едно от 

своите оперативни командвания и да върнем стария Генерален щаб, защото закривайки 

съвместното командване на силите и прехвърляне на тази функция за ръководство на 

операциите на генералния щаб, ние възстановяваме стария генерален щаб, който 

ръководи операциите, което ще бъде политическа грешка. Благодаря! 

 

Божидар БОРИСОВ 

Полковник (о.р.), заместник-командир на II-ри пехотен батальон 

в Кербала (2004 г), ръководител на оперативните групи за обучение 

ISAF -  Кандахар ( януари до юли 2010 г.), Заместник-командир на 

многонационална бойна група на ЕС HELBROC (ноември 2010 г. до 

декември 2011 г). 

Уважаеми дами и господа, искам да благодаря на организаторите на този форум за 

поканата да участвам, както и дадената ми възможност да споделя с вас своя опит от 

службата ми в редовете на БНА и БА. Казвам БНА и БА, тъй като аз съм от поколението 

офицери, постъпили, учили и завършили ВВУ по времето на социализма и Варшавския 

договор и започнали службата си като офицери, и служили като такива в годините на 

преход към изграждане на нова демократична държава и присъединяване на Република 

България в НАТО и Европейския съюз. 

Опита ми се основава от службата ми на различни длъжности в структурите на 

Военно - географската служба на БА, Командването на Сухопътните войски и участието 
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ми в мисии зад граница. Имах възможността да участвам в две операции, различни по 

формат от гледна точка на участие и ръководство. 

Ръководейки се от позициите, които съм заемал като офицер и командир от БА, аз 

бих могъл да изразя своето мнение основно по въпроси, свързани с отражението на 

политическите решения върху развитието на БА през годините на преход от тоталитарно 

общество към изграждане на демократична държава. Несъмнена е ролята на армията във 

времена на социална и икономическа трансформация, често водещи до противоречия в 

обществото, политическа нестабилност, безработица, обедняване на населението като 

цяло. Считам да спомена един особено важен факт при изграждане на нашата нова 

демократична държава, а той е че през тези вече 25 години БА не беше използвана за 

решаване на вътрешните проблеми на страната. Заслуга за това имат, както нашите 

политици, така и командния състав на Българската армията. Те ясно отчетоха, че 

евентуално милитаризиране на дадено общество не води до добро. Има ефект в 

краткосрочен план. Но това неминуемо поставя държавата в изолация от останалия свят. 

Какво се случи в БА през годините на преход и направено ли беше всичко 

необходимо БА да бъде фактор за гарантиране на националната сигурност и суверенитет?  

Изхождайки от правилото на Клаузевиц, че войната и политиката са едно цяло и че 

“Войната е продължение на политиката с други средства”, пречупено през призмата на 

нашата действителност ще разгледам следните въпроси: 

- Влиянието на българската външна и вътрешна политика върху състоянието на 

Българската армия. 

- Участието на формирования от Българската армия в операции на НАТО и тяхното 

значение върху нейното развитие. 

- Визия за бъдещето на Българската армия. 

В този ред ще премине и моят доклад. 

За влиянието на българската външна и вътрешна политика върху състоянието на 

БА. 

Бих искал да припомня, че непосредствено след 10 ноември 1989 г. пред Р 

България се разкриха нови перспективи за външната политика и преди всичко 

преразглеждане на основните външнополитически ориентири на страната. Главната и 

непосредствена задача бе да се излезе от дълбоката международна изолация, чрез 

нормализиране на отношенията с Турция и активизиране на отношенията с Гърция и 

останалите балкански държави. 

Основният приоритет, който стоеше обаче пред българската външна политика по 

това време, бе отварянето на Р България към Европа и света. Стратегическата задача бе 

пълна интеграция в европейските и евроатлантическите структури. В този период 
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Европейският съюз и НАТО декларираха политика на отворени врати за приемане на 

нови страни - членки. 

Как обаче реагира българското общество и по точно българският политически елит 

по тези два значими въпроса? По отношение на членство в Европейския съюз бе 

постигнат консенсус. Противоречиво беше мнението по въпроса за присъединяване към 

НАТО като колективна система за сигурност на страните – членки. Съществуваха две 

мнения – за членство в НАТО или за неутралитет. Дискусиите по този въпрос отнеха 

доста ценно време и едва през февруари 1997 г. България официално декларира 

кандидатурата си за членство в Алианса. Всичко това показва, че в тези особено важни за 

бъдещето на България години се допуснаха слабости, а именно: 

 Не беше постигнат политически консенсус по изработването на дългосрочна 

Стратегическа концепция за бъдещото развитие по области както следва: външна 

политика и сигурност, икономика, приватизация на държавната собственост, 

образование, здравеопазване и т.н.; 

 Не бяха ограничени финансовите разходи за издръжка на администрация. 

 Допуснати бяха партийни назначения в съответните области на 

администрацията, вместо назначаване на доказани специалисти. 

 Не бяха развити антикорупционните практики, чрез създаване на чувство за 

наказуемост във властимащите. 

Част от българските политици от прехода не можаха или не поискаха да разберат, 

че най-доброто за България беше в най-кратки срокове да станем член на ЕС и НАТО. 

Членството в НАТО осигуряваше сигурност за България, а членството в ЕС откриваше 

нови пазари за нашите предприятия и от там до развитието на българската икономика. 

Как всичко това се отрази върху състоянието на БА? 

Към този момент БА беше полупрофесионална, въоръжена изцяло с руско 

въоръжение и техника. Всички нормативни документи, свързани с бойната и 

мобилизационна готовност, планирането и водене на операциите, военното образование, 

бойната подготовка, логистичното осигуряване се основаваха на руските нормативни 

документи. Може да се каже, че беше постигната оперативна съвместимост с останалите 

страни - членки на Източния блок. Необходимите оперативни способности за изпълнение 

на основните задачи бяха на лице. 

Решението за присъединяване на Р България към НАТО постави пред вътрешната 

политика и военната експертиза решаването на задачи, свързани с постигане на 

изискванията за членство в Алианса в областта на отбраната. Ключовите фактори за 

членство бяха следните: намаляване на мирновременния състав на БА до 45000; 

намаляване на военновременния състав до 100 000; значително намаляване на 

въоръжение, техника и военна инфраструктура; постигане на оперативна съвместимост 
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като се започне приоритетно с формированията, определени да участват в ръководени от 

НАТО операции; създаване на постоянен резерв; ускоряване на процеса на 

професионализация в БА; изпълнение на няколко важни за модернизацията проекта. 

Целта беше Българската армия да се превърне в малка на брой, но с по висока 

степен на бойни възможности, оперативно съвместими със силите на Алианса, с добре 

балансирана структура, модерна C2 система и ефективно планиране. 

Тези ключови фактори бяха залегнали в Плана за развитие на БА, известен още 

като ПЛАН 2010 и обхващаше период от 13 (тринадесет) години. Наистина един много 

дълъг период, но позволяващ сравнително безболезнено освобождаване на 

военнослужещи и осигуряване на достатъчно финансови средства. Новите реалности в 

Геополитическата среда за сигурност и засилване на ролята на международния тероризъм 

в световен мащаб, залегнали в Стратегическата концепция на НАТО от 1999г. 

рефлектираха и в България и наложиха Плана за развитие на БА от ПЛАН 2010 да стане 

ПЛАН 2004. За Р България и в частност за БА това беше може би най – тежкия период от 

прехода. Това се определяше от ситуацията по това време в България а именно: слабо 

работеща икономика в условия след високата инфлация от 1996 г.; извършващи се 

реформи в почти всички сфери на обществения живот; раздържавяване на българската 

икономика, известна като масова приватизация. 

Може да се каже, че това, което трябваше да се извърши в периода от 1989 г. до 

1999г. – един нормален срок за реформи, поради липса на политически консенсус и 

политическа воля се наложи срока да бъде редуциран на 5 (пет) години и да се извърши 

до 2004 г. Това всичко се отрази в голяма степен и в Армията. 

Ще се спра по подробно на намаляването на мирновременния състав на армията и 

на следдипломната квалификация на личния състав, стандартизацията и свързаната с нея 

модернизация, тъй като считам тези две области са особено важни при изграждането на 

необходимите оперативни способности и постигане на оперативна съвместимост. 

Намаляване на мирновременния състав на БА. 

Винаги в моята практика съм се ръководел от принципа, че успехът в дадена 

дейност в голяма степен зависи от качеството на човека. Като споменавам човек, за БА 

имам в предвид военнослужещите. Изискванията за постигане на оперативна 

съвместимост със страните членки на Алианса поставиха редица изисквания към 

военнослужещите. Като пример ще дам някои от тях: да са професионално високо 

подготвени; да издържат на високо психическо натоварване; да са физически здрави; да 

говорят английски език; да умеят да работят в екип, а командирите и началниците да 

умеят да мотивират своите подчинени и да бъдат за пример. 

При извършваните съкращения на личен състав в процеса на подбор тези 

изисквания трябваше да бъдат основни. Казвам трябваше, защото се спазваха в известна 
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степен. Аз знам за много случаи при които млади и подготвени офицери и сержанти бяха 

освободени или сами напуснаха редовете на БА, неудовлетворени от случващото се, а 

други, които не притежават необходимите професионални и морални качества са все още 

на служба. 

Качественият подбор на личен състав действа в две направления: способства за 

качествено изпълнение на поетите ангажименти, чрез използване на потенциала на 

кадрите и служи като реклама за армията като институция;  

Тук може би е мястото да кажа своето мнение и по въпроса с непрекъснатите 

промени в ЗОВС, касаещи в голяма степен условията на служба. На основата на казаното 

до тук, понятията “реформа”, “трансформация”, “ранговка” се превърнаха в синоним на 

съкращения на личен състав. Промяната в условията на служба, включващи и условията 

за придобиване право на пенсия се съпътстват с високо напрежение в армията. Това 

създава чувство на несигурност във военнослужещите и води до редица негативни 

явления. 

Несъмнено демографската криза е налице и пенсионната система все повече ще 

изпитва трудности. Единственото и възможна най-справедливо решение ще бъде да се 

направи анализ на всички структури в МО и БА по отношение на риска и да се редуцират 

структурите и съответните длъжности, ползващи се от тези условия. Също така считам за 

необходимо да бъде направен работещ модел за кадрово развитие, който да включва ред 

за преминаване на длъжности, обективно оценяване постигнатото на всяка длъжност, 

мандатност за всички длъжности. Това може да бъде постигнато при условие, че не се 

правят компромиси. Относно мандатността за престояване в длъжност, това може да се 

реши чрез промяна на организационната структура. 

Следдипломната квалификация на личния състав, стандартизацията и свързаната с 

нея модернизация. 

Не бих искал да коментирам курсовете за следдипломна квалификация, които се 

провеждат в НВУ и ВА  и до колко те спомагат за повишаване на подготовката на личния 

състав. Но бих казал, че липсват специализирани курсове по дисциплини като 

Географски информационни системи, комуникационни системи и свързаните с тях 

софтуерни продукти. На тяхна основа са и симулативните системи за подготовка, които 

все повече навлизат в практиката. Това също така е свързано със стандартизацията и 

изготвянето на проекти за модернизация. Може би е необходимо по тези особено важни 

въпроси да се вземе решение и такива курсове да се организират в някои от центровете за 

подготовка на НАТО. 

Необходимо е модернизирането на определени системи да се извършва по 

вертикала отгоре надолу на всички нива и да има свързаност и с други системи, 
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подлежащи на модернизиране. Няма да влизам в подробности, поради Закона за защита 

на класифицираната информация. 

Също така считам, че изразходването на финансовите средства, гласувани за 

отбрана не се ползват приоритетно. За да покажа нагледно, ще дам като пример само 

някои дейности, които според мен не спомагат за постигане на необходими оперативни 

способности и оперативна съвместимост: построяване на Военен хотел в центъра на гр. 

София, известен като “Военното НДК”; подмяната на целия автомобилен парк с леки 

автомобили; предислоцирането на 5 механизирана бригада от гр. Казанлък през 2006 г. в 

гр. Плевен и последвалото и закриване през 2012 г. 

Всичко това го споделям с вас, затова защото всичко от по горе казаното по един 

или друг начин е оказвало влияние и върху моите действия като военнослужещ. Освен 

това новата Стратегическа концепция на НАТО от 2010 г. и срещата на държавните глави 

на страните-членки в Чикаго през 2012 г. много ясно формулират изискванията към ВС – 

повече сигурност с по малко средства. 

По втората част от моето изложение - участие на формирования от БА в операции 

на НАТО и тяхното значение. 

До 2002 г. Република България и БА нямаха опит от участието на формирования в 

съвместни операции по света. Първата наша мисия беше в Камбоджа в началото на 

прехода. С присъединяването към Алианса се даде възможност на наши формирования 

да вземат участие в такива мисии. Това беше едно ново предизвикателство както към 

България, така и към БА. В периода от 2003 г. до настоящия момент през мисии зад 

граница премина голяма част от личния състав на БА. Няма да изброявам всички мисии и 

операции, но като най-значима определям участието на БА в операцията “Свобода за 

Ирак”. Въпреки, че тази операция протече във формат Коалиция на желаещите, а не под 

ръководството на НАТО, използваните Стандартни оперативни процедури, Правилата за 

поведение, планирането на операции, процеса на вземане на решение, техниките, 

тактиките и процедурите за изпълнение на задачите бяха в съответствие със стандартите 

на НАТО. На практика нашите военнослужещи изпитаха на собствен гръб опасностите и 

лишенията, оцениха значението на своята предварителна подготовка, видяха 

необходимостта от качествено оръжие и екипировка.  

На практика ние видяхме как за кратко време може да се промени и формата на 

операцията. Ние от 2-ри пехотен батальон заехме зоната за отговорност през януари 

2004г., като операцията беше формулирана като стабилизираща. Но след събитията в 

началото на април същата година, операцията се превърна в мироналагаща. Всичко това 

изискваше от командването на батальона до последния войник да знае как да си 

изпълнява своите задачи. 
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Сблъскахме се също така и със задачи, несвойствени за армията – военно 

губернаторство на цяла провинция и произтичащите от това отговорности.  

Мога да говоря и за много други дейности, но като извод ще кажа, че това което се 

учи и развива на терен, т.е. практическият опит, не може да ти го даде никакъв курс. 

Всичко това го давам като добър пример за постижения на БА, вече като член на НАТО. 

По отношение на това, дали България използва пълния си потенциал на своя 

принос към мисиите и операциите на Алианса, бих могъл да кажа следното: 

До сега в операции зад граница участваха предимно пехотни подразделения и 

офицери и сержанти на щабни длъжности. Също така дейно участие взеха и наши лекари. 

Изхождайки от мисиите на БА и по конкретно “Подкрепа на националната сигурност в 

мирно време” би могло за в бъдеще БА да участва и с инженери подразделения или 

подразделение за военногеографско осигуряване. Това ще даде възможност за 

повишаване на подготовката на личен състав от този род войски и ще спомогне на 

практика да се провери оперативната съвместимост и в тези области. Освен това 

ресурсите за поддръжка на такива подразделения ще бъдат значително по-малко, 

отколкото издръжката на пехотни батальони и пехотни роти. След участието на такива 

подразделения, същите ще могат активно да се използват и в горепосочената мисия на 

наша територия. 

Тук бих искал да добавя и нещо много важно, свързано с подготовката на личния 

състав и модернизацията. За пример ще посоча използването на опита и обобщаването му 

в армията на САЩ, чрез създадените центрове “Научени уроци”. Мисля, че създаването 

на такъв център в БА в значителна степен ще способства в положителна насока при 

изготвянето на програми за подготовка и ще бъде в помощ на колегите, отговарящи за 

стандартизацията и модернизацията. Но това изисква да се назначат в този център хора с 

богат опит от участие в мисии и заемали длъжности в щабове на НАТО. 

По мое мнение съществува и един много важен въпрос, свързан с участието на 

наши формирования в дадена операция и отношението на гражданите към това. Считам, 

че към настоящия момент по този въпрос не се прави достатъчно. Необходимо е 

гражданството да е запознато и да е убедено, че заделянето на необходимите ресурси и 

рискуването на живота на войниците е в интерес на Р България.. Това може да се 

постигне с популяризиране на дейностите, извършвани от наши войници в национални 

медии – вестници, списания, интернет и национални телевизии. Дори и правенето на 

игрални и документални филми за това. 

По третата част -  визия за бъдещето на Българската армия. 

По този въпрос ще започна с една моя мечта за това как аз виждам БА в бъдещето. 

На първо място ще поставя личния състав, който респектира с външен вид и интелект, с 

достатъчни доходи за живот. С възможност за развитие посредством въвеждането на 
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подходящ модел за кариерно развитие. Ще продължа с малка администрация в лицето на 

щабове и министерство, с формирования, дислоцирани по територията на Р България по 

такъв начин, че да изпълняват в пълен обем поставените 3 (три) мисии. Осигуряване на 

съвременно въоръжение и техника и всестранна логистична подкрепа. 

Аз мисля, че това може да стане реалност при следните условия: политически 

консенсус и политическа воля; високо подготвена и морално чиста военна експертиза; 

правилно изразходване на финансовите средства, гласувани за отбрана. Благодаря за 

вниманието  

 

Д-р Дончо Дойков 
Подполковник (о.р), служил в щабове на НАТО и участвал в 

международни мисии. 

Уважаеми господин председател, уважаеми господа генерали, 

адмирали,  господа офицери, дами и господа, накратко – още от 1997 г. 

се появиха първите професионални войници, веднага след желанието на 

България да бъде приета за член на НАТО. Споделям дейности, в процесите на които съм 

участвал. През 1999 г., с докладни записки, със заповеди след това, започна за първи път, 

в българските въоръжени сили процедура, в която бяха включени и сержанти, и войници, 

да изучават чужди езици. До тогава те не изучаваха чужди езици и не можеха да бъдат, 

съответно подготвени за след 5 години, влизане в НАТО. През 1999 г. беше приета и 

първата инструкция за провеждане на изпити по чужди езици, съгласно стандарта на 

НАТО. 

Споделям накратко за някои политически аспекти от длъжности в НАТО. 

Последните две – в края на 2006 г. и началото на 2007 г. – мисията на НАТО в Ирак – 

съветник в иракското командване за обучение и доктрини, споделям последното 

изречение, което е написано в нашия панел, че българските офицери, сержанти и 

войници винаги са се представяли достойно и са били признати от другите представители 

на държави-членки на НАТО в мисия, в учение и в други случаи. Така се случи, че в този 

преден щаб на НАТО се постави за първи път задача за провеждане на определени 

дейности в отдалечена, близо до Иран граница – в Киркуш – база по обучение на 

иракските сили за сигурност и българските представители се справиха добре и дълго 

време след това ни говориха в щаба, който ръководеше тази мисия в Неапол. 

Няколко думи за последната ми длъжност в НАТО – бях представител в 

оперативния център на НАТО. Това дава възможност за действително обучение, за 

усещане на процедурите, които се изпълняват, приеха се нови положения, които и сега 

имам щастието да преподавам на слушателите във Военна академия. 
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Какво се случва в момента, през 2014 година? Българската доктринална база е 

запълнена и действително през една от близките 20 години вече не съществува. Има 

доктрини, които следва да се изучават, следва да се изпълняват, колкото и недостатъци 

да има в тях. Действително те покриват стандартите на НАТО, те покриват изискванията 

на НАТО и тези термини, които използваме – “всеобхватен подход”, “център на 

тежестта”, “критични точки”, “интелигентна отбрана”, могат да се развият и могат да се 

изпълняват, разбира се, с някои забележки, които след това ще споделя. 

След тези доктрини следва разработването на стандартни оперативни процедури, 

стандартни оперативни инструкции, тактики, техники и процедури, които са работа на 

Щаба. Разбира се, гледайки тези доктрини, ние виждаме, че има много дейности, които 

трябва да се изпълнят, но няма кой да ги изпълни, защото няма структури, а те не трябва 

да бъдат тежки отдели от 10-15 души, и един-двама са достатъчни. Нямаме структура за 

психологически операции, нямаме структура за информационни операции, нямаме 

структура за гражданско военно сътрудничество, нямаме структура за определяне на 

съпътстващите загуби. Ние сме го учили, ние знаем как става това, но един-двама души 

могат да го направят, за да може да се изпълнят и да се изготвят тези анекси в плановете 

за операции. Те се изискват, те са изписани в табличките, но хората ги няма. За мен това 

нещо може да се реши, защото в щабовете могат да се разкрият структури, които да 

бъдат от един щатен, един-двама от доброволния резерв, защото към момента 

доброволният резерв е единствено в ротите и батальоните. В кой щаб имаме доброволен 

резерв? Могат да се приемат офицери от доброволния резерв, които са специалисти по 

тези дейности, които споделих и така можем да говорим за интелигентна отбрана или за 

всеобхватен подход, за постигане на центъра на тежестта за определени операции. 

Това е накратко. Ще се радвам да отговоря на въпросите.  Благодаря за 

вниманието! 

 

ВЪПРОСИ, ИЗКАЗВАНИЯ, КОМЕНТАРИ 

Съби Събев: Първият ми въпрос към панелистите е можем ли към днешна дата, 

след 10 години от членството на България, да направим категоричния извод, че България 

е завършила с военната си интеграция в Алианса? 

Докато помислите, аз ще направя кратък коментар върху това, понеже бях и 

първият военен представител на България след приемането на страната в НАТО, което 

започнахме с няколко гафа, за съжаление. Те не са публично достояние, но е редно на 

тази годишнина да ги споменем, за да не бъдат допуснати отново. 

След като изпълнявахме 3 години план за действие за членство в НАТО, се оказа, 

че към деня на приемането на страната в Алианса – 29-ти март, постоянната делегация на 

България към НАТО не беше изцяло попълнена по отношение на военната й част, 
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военното представителство и службата на Съветника по отбраната. Хората дойдоха 

окончателно някъде към средата на месец май. През това време предстоеше интензивно 

включване на хората в различни комитети и работни групи на НАТО. Както и да е, 

справихме се. 

Вторият гаф, за съжаление, беше изпращането на военен представител на 

началника на Генералния щаб в Шейп, на когото не бе издаден допуск за ползване на 

класифицирана информация от НАТО. Същият, след около две седмици, трябваше да се 

върне в страната. Не беше даден допуск и на посланика, който беше тогава в НАТО и се 

наложи да бъде заменен с друг. Само това показва, че нашето политическо държавно 

ръководство тогава, не е  подходило изключително прецизно. Аз, като военен 

представител, срещнах големи трудности, като виждах всички други делегации 

попълнени изцяло и хората се включваха много своевременно във всички дейности и 

своевременно интегрираха структурите, които бяха там в работата на всичките цивилни и 

военни структури на НАТО. За България това тръгна с леко буксуване, но слава Богу 

беше преодоляно набързо. 

Та на въпроса, можем ли да считаме, че военната интеграция на България в НАТО е 

приключила? Имате думата и за други въпроси. 

Аню Ангелов: Зависи какво разбирате под военна интеграция – има един разписан 

план, който е подписан от Началника на отбраната – през 2011 г. България е завършила 

военната си интеграция на въоръжените сили в Алианса, но ако говорим за пълна 

интеграция, това е друг въпрос. Изпълнен е планът за военна интеграция в този си вид, 

какъвто е бил утвърден. Що се касае до това, искам да отбележа за хората, които не 

знаят, че България, от 2012 г. има първия двузвезден генерал – директор на дирекция 

Международен и военен секретариат, който спечели това място с конкурс. Казва се 

контраадмирал Емил Евтимов. 

Джон Криендлер: Искам и аз да задам един въпрос, който е свързан с това, за 

което говорихме, но по-скоро е свързан с регионалното сътрудничество; бе споменато 

черноморското сътрудничество и сътрудничеството тук,  на Балканите. Въпросът ми е: 

Къде според Вас е най-обещаващото регионално сътрудничество понастоящем, с оглед 

на украинската криза? 

Аню Ангелов: Ще кажа следното – в регионален аспект ние имаме много добро 

сътрудничество, включително подписани договори за трансгранична охрана на 

въздушното пространство на Балканите. Това е първият елемент, който подписваме с 

Гърция, ратифициран е и от двата парламента и сега беше подписано, при посещението 

на министър Найденов, техническото споразумение как това да се осъществява. 

Имаме същото споразумение с Румъния. Сега в момента се готви техническо 

споразумение, но вече това се осъществява. Имаме, подготвили сме на турската си страна 
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също такъв договор, споразумение за трансгранична охрана на въздушното пространство, 

считаме, че това е особено важен въпрос за държави, които граничат една с друга, 

членове на НАТО и не могат да спрат на сухопътната граница, за да могат да преследват 

ренегат или какъвто и да е друг случай на отнемане на управлението на граждански 

самолет и т.н. 

На второ място – ние имаме много тясно сътрудничество в рамките на флотовете 

на Черноморските държави, особено между флотовете на България, Румъния и Турция. 

Искам да отбележа, че има конференция, включително и на ниво академии на флота от 

същите тези държави, включая и други държави в региона, мога да отбележа с тъга, че 

едно мероприятие и идея, която беше създадена с цел взаимно разбирателство между 

всички държави в Черно море. България, Румъния и Турция отказахме активация на 

поредното учение на участниците кораби в това мероприятие, главно и преди всичко, 

заради обстановката и анексирането на Крим от Русия. 

Освен това, имаме идея, с моя румънски колега, съвместно да закупим F 16. За 

съжаление, ние не можахме да останем на власт, а те закупиха F 16. Освен това сега, до 

колкото знам, и това започна още по наше време, има разговори за използване на 

симулатори и тренажори между двете страни, специално за пилоти на “Спартан” и 

имаме, по отношение на флота, една система, която се казва “Синя граница”. В нея има, с 

помощта на САЩ, изградена система за наблюдение на морското пространство, което все 

още не е напълно интегрирано – някъде около 60%, между Румъния, България и Турция. 

Единственото, което остава, на което искам да наблегна, това е заинтересоваността и 

ангажираността на НАТО, на Главната квартира с Черноморския регион.  

Валери Рачев: Имам чувството, че всичко това, за което говорим, е войната от 

миналия ден. Не става дума за това. Това, което става на изток е изключително 

драматично от гледна точка на военното планиране. За мен лично, няма съмнение, че 

Украйна ще падне. Дали ще бъде цялата или само източната част, но няма логика Путин 

да вземе само Крим. Няма такава логика. Няма стратегическа целесъобразност да вземе 

само Крим. Връзката на Крим с Русия ще бъде по един мост през Керския пролив, който 

предстои да бъде построен. Има подписано споразумение, те ще го построят. В това нещо 

няма стратегически замисъл, което означава, че това струпване на войски, за което вече 

всички говорят, то има някаква логика, което пък означава, че ще се случат две 

фундаментални неща – първо – стратегическата обстановка в акваторията, широката 

акватория – не само морето, а литоралната зона в Черно море ще се промени, при това ще 

се промени тотално, при това ще се промени страшно бързо и вторият въпрос, който ще 

се получи малко след това, е въпросът за стратегическата граница между нас и тях. 

Ключовият въпрос – ако има стратегическа граница, това променя тотално всичко, което 

ние правим. Нали стратегическата граница се охранява, отбранява, защитава по 
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съвършено друга схема, отколкото една проста граница?! И тогава капацитетът на НАТО, 

който трябва да бъде създаден и задействан за охрана на стратегическата граница, е 

съвършено различен, което означава, че бъдещето на това, което ще се случи в България, 

трябва да го разглеждаме в друг контекст. Мисля, че предизвикателството, което ни 

предстои от вътрешен характер, започва с въпроса: Трябва ли да се промени вътрешният 

баланс, приоритетността, в строителството на българската армия? Ако ние до сега бяхме 

фиксирани върху западната територия, т.е. ако смятахме, че конфликтността е на запад и 

че ще реагираме на нея предимно сухопътно, а сега даваме преценка, че в стратегическо 

време, т.е. в перспективата на 7, 10 години, приоритетът ще бъде изнесен в източно 

направление, как всичко това рефлектира върху структурата, състава, способностите и 

подготовката на въоръжените сили? Това става нещо фундаментално различно, затова 

казах, че трябва да видим дали се готвим за войната от вчера или за нещо, което 

предстои. 

Робърт Кенеди: Да допуснем, че 25 000 руски войски навлязат в територията на 

Украйна. При такъв сценарий какво бихте предложили да се предприеме?  

Аню Ангелов: Много труден въпрос. Аз лично не считам, че в момента предстои 

изчезването на Украйна като самостоятелна държава. Това е изключително сериозен 

въпрос, който може да витае в нашето въображение, да си мислим за него, но все още не 

е стратегически въпрос. 

Второ, което искам да отбележа – сега има струпване на руски войски границата с 

Украйна. По принцип, използването на тази групировка ще цели откъсването на отделни 

части от Източна Украйна, може би Донецк, може би Харков, едва ли Одеса – Одеса е 

твърде далече, освен това закриването на излаза на море на една държава е от 

изключително значение не само за една държава, но и за близките държави, които 

извършват търговска дейност чрез Одеския район. До колко обаче ще се простират 

апетитите на Путин, това никой от нас за сега не може да предвиди. Аз мога да предвидя 

само едно, като човек, който се занимава с военна тематика, който до голяма степен 

познава украински офицери, които са завършили заедно с мен и руски генерали. Мога да 

ви кажа, че ако до определен момент от време, генералите в Съветския съюз и след това в 

Руската федерация, бяха онова настойчиво звено, което караше да се вземат някакви 

мерки, да се борят срещу противоракетната отбрана на НАТО в Европа, между впрочем, 

тя все още не съществува. Ние говорим за нея все още в бъдеще време.  

Напред излиза президентът като самодържец, абсолютен шовинист, в чието лице, 

повече от 90% съм убеден, в Русия, особено в тези райони, които не са достатъчно 

развити, които виждат в негово лице човекът, който ще възстанови старата слава на 

Руската империя, старата слава на Съветския съюз във вид на Евразийски съюз или както 

щете. Уверен съм в това, че това е така в момента и сега генералите ще помагат на Путин, 
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но няма да са на предната линия. Решение за това дали тази групировка ще нахлуе в 

Украйна, в Източна Украйна, е решение на самия Путин. Според мен, той има много по-

лесни задачи. Това е Приднестровието. То в момента се ръководи от Москва. Става 

въпрос покрай западния бряг на Днестър. От другата страна проведоха многохилядни 

учения. Това говори, че преди всичко, Путин се насочва към онези, нарочно замразени от 

него конфликти, които той смята да разреши в полза на бъдещия Евразийски съюз. Така 

стои и с Нагорни Карабах, между впрочем. 

Една от 11-те държави, която е отхвърлила резолюцията на ООН срещу Русия, е 

Армения, така че там има контингент руски войски като наблюдатели. Аз имах две срещи 

с бившия министър на отбраната на Азърбайджан, който каза, че всеки ден воюват с 

руснаци, всеки ден водят престрелки с руски войски в Нагорни Карабах. Апетитът идва с 

яденето и никой не знае и не може да твърди как ще бъде, но моето скромно мнение е, че 

за сега, на този етап, Крим е достатъчно голям залък, който хапна Путин и той ще се 

стреми да укрепи, отколкото да развива успеха си, както казваме ние военните, да 

развива успеха си, вземайки още и още територии. 

Всички ние, особено стратегическите хора, които мислят в Главната квартира в 

НАТО, при нас, в Румъния, в Турция трябва да бъдат едно цяло. Благодаря Ви! 

Атанас Запрянов: Според мен, НАТО подцени силите за отговор. Ние започнахме 

да говорим като приоритет за свързаност на силите и как да заменим оперативното 

темпо, което изчезва и да продължим подготовката на войските. Забравихме, че 

инициативата за силите за бързо реагиране е подценена и сценариите бяха сложени във 

фризера. 

Според мен, НАТО трябва да изкара сценариите за силите за отговор, които 

случайно или не, са 25 000 – точно толкова, колкото Русия е струпала на границата. Сега 

говорим по този сценарий на Валери – ако наистина Русия навлезе в Украйна в една 

конвенционална агресия, какво ще стане с бежанците, които ще тръгнат в съюзните 

страни на НАТО, близо до територията на Украйна. Това ще създаде проблем за самата 

територия на НАТО. Силите за отговор могат да се използват като политически мотив. 

Въобще трябва да ги съживим отново не в този компонент “stand by”, първоначална 

готовност, а после ще се допълват и да си се върнем към схемата 25 000 сили за отговор 

да бъдат поддържани на ротационен принцип. 

Тодор Тагарев: С риск да “изям” малко от времето на сесията, която ще 

модерирам, но не мога да се въздържа, тъй като имам някакъв опит в правенето на 

анализи на сценарии и съм привързан към темата Украйна, бидейки съветник към 

тяхното министерство в продължение на 6,7 години. 

Аз си мисля, че има и трети сценарий между този, описан от посланик Рачев и този 

на министър Ангелов и това е сценарий, при който Путин ще се опита да държи в 
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напрежение и постоянно създава проблеми и провокации спрямо централното 

правителство в Киев, без да използва пряко военна сила към този момент, надявайки се, 

че по този начин и по някакъв, поне представен от Русия, демократичен път или 

псевдодемократичен механизъм, той ще успее да вземе контрола върху цяла Украйна.  

Камелия Димитрова: Аз имам следния въпрос, бих искала да се възползвам и от 

добрата информираност на министър Ангелов, на Валери Рачев, на г-н Тагарев – за мен 

Украйна е ситуация, която може да промени нашите оценки за бъдещето на НАТО и за 

това, което се случва в новоприсъединилите се държави, каквато е България. Тази 

ситуация ни пречи да мислим позитивно, защото в период на спокойствие и мир, ние 

можем да мислим позитивно за бъдещето и за стабилността на региона и на държавите-

членки на Съюза, като цяло. 

Аз имам следния въпрос, който е с по-практически характер – да предположим, че 

ескалацията на напрежението продължи, че Путин продължи да демонстрира сила и по-

големи амбиции в региона, предполага се, че международната общност, в частност, 

държавите-членки на ЕС, ще се наложи да предприемат стъпки към по-сериозни санкции 

спрямо лицата и страната, която провокира дестабилизация в Украйна. 

Някои от Вас, специалисти във военната област, споменахте за сериозната 

зависимост на българската армия и най-вече въоръжението, от руско оборудване, 

технологии, капацитет за поддръжка на военните ни сили. Ако предполжим, че България 

подкрепи едни по-сериозни комплексни санкции, включително в тази област, какви биха 

били последствията и риска за нашия потенциал за военна защита? Благодаря! 

Аню Ангелов: Само да кажа, че всъщност най-зависими от доставките от Русия, са 

българските ВВС, в частност, изтребителната авиация. Средствата за ПВО отдавна не 

получават резервни части от Русия. За сухопътните войски също не е проблем. 

Проблемът е за МиГ 29. Това означава проблем за охраната на въздушното пространство, 

така че едни санкции от военна гледна точка, не биха били опасни за България, друг е 

въпросът за икономически санкции, които евентуално биха засегнали България, 

включително и последната заплаха на украинския министър на нефт и газ, както се води 

там, който казва, че могат да прекратят достъпа на газ до Европа, ако Европа не осигури 

регресивни доставки на газ, т.е. по обратния канал да текат – от Европа към Украйна. 

Велизар Шаламанов:  Аз ще се въздържа да задам въпрос, само че последните 5 

години съм в НАТО и трябва все пак да кажа нещо, когато толкова време се говори за 

НАТО. Начална оперативна способност за противоракетна отбрана беше обявена. Да, тя 

не покрива този район, който за нас е интересен, но така или иначе, е тествана и работи, и 

е въпрос само на физическо разширение, което е предвидено във времето.  

Второто, което е по-важно – малко съм смутен, защото в понеделник имаше 

Консултативен съвет по национална сигурност при президента по проблемите на 
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рисковете, свързани със ситуацията в Украйна и като че ли всичко беше свързано с газ, а 

сега аз чувам различни военни сценарии и съм малко поразен, тъй като в началото на 

март, Полша активира чл. 4, поиска консултации в Северноатлантическия съвет и 

незабавно последва възвръщане на американски самолети в Прибалтийските републики и 

в Полша. Самолети започнаха да летят над Румъния и Полша, за да осигурят по-добро 

покритие на въздушното пространство. Това означава, че едва ли България действително 

е ефективен член на НАТО, ако има това знание за сценарий, ако го има това знание за 

намеренията на президента Путин и не може да активира чл. 4 и да изисква консултации, 

които, между впрочем, могат да бъдат и по проблемите на енергийната зависимост. 

Отново казвам – наистина съм малко притеснен, че сме 10 години член на НАТО и 

дискутираме тези неща, а не виждаме възможностите българското правителство, 

парламент, да използва членството в НАТО, за да защити своите интереси. Всички 

инструменти съществуват – от политическо до военно ниво и е наистина отговорност на 

България, която най-добре явно разбира ситуацията, да постави тези въпроси и 

съответно, да поиска и помощ, включително това, за което се говори – общо финансиране 

за развитие на военната инфраструктура така, както Румъния вече заяви в лицето на 

президента и премиера. Благодаря! 

Съби Събев: Като модератор, ще си позволя кратък коментар – допълнение, с 

който ще закрием панела. Аз мисля, че на дневен ред в НАТО трябва да се постави 

сериозно въпросът и за това, че Русия планира предислоциране на допълнителни сили на 

Кримския полуостров. Има и амбициозна програма за модернизация на Черноморския си 

флот, която се изпълнява и в НАТО редно е да се зададе въпросът с каква цел Русия 

усилва своите формирования в южните региони и специално в Крим. Това поставя на 

дневен ред действително да се оцени въпросът дали НАТО не трябва да успокои, така да 

се каже, източните страни-членки, които са гранични за Алианса с допълнително 

възвръщане на способности, които да гарантират, че тези страни ще бъдат надеждно 

защитени чрез активиране на чл. 5 на Вашингтонския договор. 

От друга страна, това трябва да рефлектира и върху политиката на нашите 

правителства, за да преобърнат тази негативна тенденция на непрекъснато съкращаване 

на отбранителните разходи и действително да започнем една крайно нужна 

модернизация на нашите въоръжени сили, с цел повишаване на техните способности и 

веднъж завинаги да се даде отговор, че трябва да спрат съкращенията на личен състав, 

тъй като те вече са минали, по мое мнение, под санитарния минимум, защото ако 

започнем членството с 45 000 души - военни, днес те са около 26 000. Дали това 

позволява да дадем адекватен принос към колективната отбрана на НАТО и давам за 

кратък коментар, последен, думата на министър Ангелов. 

Аню Ангелов: 
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По отношение на Консултативния съвет за национална сигурност – аз вече не съм 

член на този съвет, но знам, че не е искан доклад от Началника на отбраната по 

отношение на това, какви мерки да се вземат по отношение на военната сигурност. Това, 

което можем да направим и съвършено правилно каза д-р Шаламанов, че трябва да се 

направи, е да се задейства чл. 4, защото тези полети не са безобидни. В един момент ще 

влязат във въздушното пространство, случайно или не, ще стане инцидент и след това 

ходи търси виновните и тяхната реакция. Така че, може би като бивш министър, на 

сегашния министър, ще препоръчам поне да ходи редовно на официалните годишни 

срещи на министрите на отбраната на НАТО. 

Дончо Дойков: Финална реплика във връзка с изказването на ген. Запрянов. Само 

за да уверя аудиторията, че в НАТО се провеждат редовни учения по планиращите 

сценарии. Просто за България и Българската армия е много важно да развива 

способности в тази област, като ключов елемент е развитието и съхраняването на кадрите 

служили в щабовете на Алианса.  
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ФОРУМ ЗА БЪДЕЩЕТО: НАТО ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО БЪДЕЩЕ – БЪЛГАРИЯ ЗА 

БЪДЕЩЕТО НА НАТО 

Модератор д-р Тодор Тагарев 

министър на отбраната ( март - май 2013 ): 

Добре дошли на Форума за бъдещето, в който ще говорим 

какво означава НАТО за бъдещето на Европа, за бъдещето на нашия 

регион и какво означава България за бъдещето на НАТО, какво ние 

трябва да правим, за да се случи това бъдеще, което считаме за 

желателно, което е в нашата визия – ясно или неясно формулирана.  

 За тази дискусия имаме четирима много утвърдени 

експерти на много високи равнища. Първо ще Ви представя тях. Радвам се най-накрая 

една дама да се появи в панелите, това е г-жа Ася Давидова, която е генерален директор 

“Политически въпроси” в Министерство на външните работи, а в служебното 

правителство през изминалата година беше заместник-министър на отбраната. 

С нас също така е проф. Джон Криендлер – опитен дипломат, който от известно 

време използва своя опит, учейки други в Центъра за европейски изследвания на 

сигурността – “Джордж Маршал”. 

Г-н Чавдар Пенков е мениджър на проекти по национална сигурност в “ИТА  

Инженеринг ООД”, член на Асоциацията на информационните и комуникационните 

специалисти, бивш директор на дирекция “Защита на средствата за връзка” и национален 

представител в подкомитета по информационна сигурност на НАТО.  

И накрая, човекът, който вероятно най-малко нужда има от представяне в тази 

аудитория, това е д-р Велизар Шаламанов – заместник-министър на отбраната по 

въпросите на политиката и планирането от 1998 до 2001 г. – един период, в който беше 

направен пробивът в подготовката на въоръжените сили за членство в НАТО, и от пет 

години е директор на дирекция в Агенцията по комуникация и информация на НАТО.  

Ще започна с 3-4-митутно представяне на някои идеи за обсъждане в този последен 

панел. Първо, според мен, днешния форум, дискусията и целият му дух подчертават 

важността на НАТО. Тази важност, след края на Студената война, беше доказана през 90-

те години на Балканите и последващите мироопазващи операции, в единните действия 

срещу глобалния тероризъм и средновековния фундаментализъм в Афганистан. Можем 

да бъдем сигурни, че НАТО ще изпълни ролята си като инструмент за защита на 

суверенитета и интегритета на своите членове в Европа и ще продължи да служи като 

основен стълб на архитектурата за сигурност в Евроатлантическото пространство в 21 

век. 
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Всичко това е изключително важно за сигурността на България, за икономическото 

развитие и просперитета на българското общество. От наш жизнен интерес е НАТО да се 

развива като сплотен, действен съюз на демократични и проспериращи държави. Ние 

трябва да се стремим НАТО да се развива именно като такъв съюз и да сме активни във 

формулирането на съответните политики. Основната форма за реализиране на този наш 

национален интерес е още по-категоричното ни развитие като солиден, надежден 

съюзник, с активен принос към съюзните отбранителни способности и способности за 

сигурност.  

Какво е необходимо, за да се случи това? Сигурен съм, че форумът вече генерира и 

нашата дискусия в последния панел ще генерира много идеи. Ще използвам 

възможността да споделя с Вас някои свои виждания.  

Първо – необходимо е ние решително да се разделим със зависимостите в 

поддържане на способности от ненадеждни партньори. С особена сила това важи за 

противовъздушната отбрана и елементи на системата за управление. Това важи също 

така за отбранително-индустриалната база на страната и освобождаването от 

зависимостта от лицензи, доставки от ненадеждни партньори и интеграцията на 

отбранително-индустриалната база в европейската отбранителна технологична и 

индустриална база. Ясно е на всички ни, че това няма как да се случи за 2-3 години, но е 

реалистична цел за следващите 10 години, за чието постигане трябва да започнем да 

работим още днес.  

Вторият въпрос е как ще използваме силните си страни за по-видим и ефикасен 

принос към съюзните способности. Обикновено отговорите се търсят в термините на 

специализация както в рамките на концепциите за „Интелигентна отбрана“ на НАТО, 

така и в аналогичната концепция за „Обединяване и споделяне“ на ЕС. Една от 

възможните области, отразена и в композирането на този панел, е областта на 

кибернетичната сигурност и киберотбраната. Има и други възможности, които трябва 

внимателно да се оценят, например в провеждането на специални операции или някои 

техни отделни компоненти, в полево медицинско осигуряване, в елементи на защитата от 

химическо, биологично и ядрено въздействие, например способности за биологична 

защита. Минаха повече от 10 години, откакто започнах да говоря за възможностите за 

специализация, а някои от тези възможности вече не са отворени за нас. Време е да 

направим оценка за дадена възможност, да последват реални действия до няколко години 

и със сигурност, в рамките на следващите 10 години, за да видим резултата от 

специализацията на България поне в две области – специализация, която е основана на 

солидни, конкурентни клъстери, включващи научни изследвания, технологично 

развитие, индустриални решения и военни способности, които са конкурентни на 

световно равнище.  
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Третият пункт – според мен няма съмнение, че в краткосрочен план НАТО ще 

предприеме действия да помогне в повишаването на отбранителния потенциал на 

Украйна и тук може би ще ни остане време да обсъдим как ние можем да допринесем за 

повишаване на отбранителния потенциал на Украйна.  

И последният въпрос – това е необходимостта от задълбочено сътрудничество и 

коопериране в регионален и други формати в интегрирането ни в силите на НАТО – 

въпроси, които ще бъдат дискутирани от нашите панелисти. С това, позволете ми, да дам 

думата първо на г-жа Давидова, за да ни запознае със своите виждания. Тя ще реши дали 

ще ангажира институцията, в която работи или не. 

 

Ася Давидова 
Заместник-министър на отбраната (март - май 2013), 

директор на дирекция „Политически въпроси“, Министерство на 

външните работи 

Бих искала, съвсем накратко, да очертая виждането за 

бъдещата релевантност на НАТО като организация, с идеята да 

говоря по-малко и да има много повече време за въпроси и отговори 

след това. 

Искам да започна с това, че България, като страна-член на 

НАТО, трябва да остане напълно ангажирана с ефективното изпълнение на трите 

основни ключови задачи на Алианса, формулирани според стратегическата концепция, а 

именно – колективната отбрана, управляването на кризи и осигуряването на сигурност 

чрез сътрудничество, или иначе казано – чрез развитие на партньорства.  

По отношение на първата ключова задача, колективната отбрана – предполагам, че 

сте дискутирали в предишните панели и може би ще повторя неща, които вече са били 

казани. В контекста на трансформацията на отбраната ще спомена само необходимостта 

от адекватно участие на България в проектите по „Интелигентна отбрана“ и по 

инициативата за „Свързаност на силите“, още повече, че с преминаването на НАТО от 

следващата година от състояние на активна дейност в операции, след приключване на 

операцията в Афганистан, към състояние на подготвеност за операции, нараства 

необходимостта от поддържане на сили и способности, които са добре тренирани, добре 

обучени и способни да действат съвместно, с добра оперативна съвместимост. 

Що се отнася до придобиването на ключови способности, всеизвестно е, че това е 

въпрос  на бюджет, всеизвестни са проблемите, които стоят не само пред България, но и 

пред голяма част от страните-членки на НАТО за придобиване на необходимите 

способности. Съединените щати към момента поемат огромната тежест в 

осъществяването на ключовите способности, и лансираните инициативи, които дават 
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възможност за колективно добиване на ключови способности, целят по-справедливо 

разпределение на тази тежест. В национален план въпросът стои така - доколко имаме 

ясна визия, доколко можем да приоритизираме това, за което имаме необходимите 

финансови средства и доколко предприемаме съответните мерки за изчистване на 

евентуално съществуващи правни пречки пред страната за участие в такива проекти по 

колективна отбрана.  

Активна позиция предполага от наша страна и развитието на инициативата за 

„Свързаност на силите“, и вероятно този въпрос вече е бил засегнат. Имаме тези 

съвместни съоръжения [българо-американски], които могат да се използват. Трябва да 

има активна позиция от наша страна, иницииране на съответните учения – това са само 

дейности, от които нашите въоръжени сили могат да имат полза.  

Следвайки ключовите задачи по стратегическата концепция на НАТО, ще засегна 

въпроса за управлението на кризи и приключването на най-голямата към момента 

операция на НАТО – операцията в Афганистан, с което съвсем не означава, че НАТО 

като организация и България като член на НАТО, ще преустанови ангажимента си в 

Афганистан. Несъмнен е фактът, че има още много недовършена работа там. НАТО има 

дългосрочен ангажимент по отношение Афганистан както с така нареченото трайно 

партньорство, което е една дългосрочна перспектива за оказване на подкрепа на 

Афганистан и афганистанските сили за сигурност, така и с други два ангажименти, ако 

мога да ги ситуирам времево – средносрочен и краткосрочен. Средносрочният е 

подкрепата за афганистанските сили за сигурност, а краткосрочният е очакваната мисия 

на НАТО след 2014 г. „Решителна подкрепа”. Известни са наличните към момента 

пречки за продължаване с адекватното планиране на тази мисия, но при всички случаи, 

трябва да е ясно, че за да бъдат консолидирани успехите в Афганистан, да бъде 

направено необратимо постигнатото вече в Афганистан, НАТО и цялата международна 

общност по никакъв начин не могат да си позволят да оттеглят подкрепата си за 

Афганистан. Естествено, нещата оттук нататък ще зависят от степента, в която 

Афганистан, като държава, създава достатъчно административен, управленчески 

капацитет, изгражда собствените си сили за сигурност и поема реалната отговорност за 

сигурността в страната, но несъмнен е фактът, че ще има още дълго време, в което 

Афганистан ще се нуждае от подкрепа, включително и в сектора за сигурност. От тази 

гледна точка, силно се надявам, че пречките към момента с неподписването на 

Двустранното споразумение за сигурност между САЩ и Афганистан, което е 

предпоставка за по-нататъшното планиране на мисиите на НАТО, ще бъдат изгладени. 

Достатъчно ясно е на всички ни, че те са до голяма степен предпоставени от 

предстоящите избори, така че аз всъщност съм оптимист в това отношение и мисля, че 
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ще има достатъчно време да се продължи планирането на мисията, която трябва да се  

разположи след 2014 г.  

България вече прие решение на МС през декември миналата година за участие в 

мисията на НАТО в Афганистан след 2014 г. Очертани са параметрите на нашия 

ангажимент там, което само може да говори за нашата напълно адекватна позиция като 

съюзник и е доказателство за факта, че продължаваме да следваме линията на поведение 

на отговорен и надежден съюзник в Алианса. 

Ще се спра накратко на въпроса за т.нар. трета стратегическа задача съгласно 

стратегическата концепция – постигане на сигурност чрез сътрудничество, чрез 

партньорства. Тенденциите, които вече се проявиха през последните няколко години и се 

очертават и в бъдеще, са за развитие на индивидуализирани партньорства със страни, 

които не са част от традиционните формати на сътрудничество на НАТО. Първият 

партньорски формат – Евроатлантическия съвет за партньорство, донякъде изчерпва вече 

съдържанието си поради това, че голяма част от членките на този Съвет вече са членки 

на НАТО; отношенията със страните от Средиземноморския диалог се натъкваха на 

трудности поради противоречията между Турция и Израел в последните години; 

форматът Истанбулска инициатива за сътрудничество не показва достатъчна активност. 

Предвид всичко това стигаме съвсем естествено до извода, че за да бъдат адекватни 

действията на НАТО като организация, трябва да може да извлича максимумът от 

сътрудничество с партньори, със страни, които, от една страна, споделят ценностите, 

които са в основата на Вашингтонския договор, а от друга – имат достатъчните 

способности, капацитет, включително и финансови ресурси, да подпомагат НАТО в 

определени операции и мисии. Следователно линията, която се следва в последните 

години - която има перспектива да се задълбочава, на развитие на партньорства със 

страни, които са способни да допринесат за постигане на определени оперативни цели на 

Алианса, е повече от логична.  

Наред с това, предвид съществуването и непрестанното възникване на нови огнища 

на напрежение и несигурност, на преден план излиза и необходимостта НАТО, според 

способностите и ресурсите, разбира се (твърде ограничени през последните години), да 

оказва и по-фокусирана подкрепа за развитие на капацитет в сферата на сигурност на 

тези държави, като Либия например, които се характеризират с една доста нестабилна 

обстановка Това би бил приносът на НАТО към постигането на някакво приемливо, 

адекватно ниво на сигурност в Либия.  

В контекста на случващото се в Украйна и както д-р Тагарев спомена, също излиза 

на преден план въпросът за съдействието, което НАТО може да окаже на Украйна в тези 

трудни моменти. НАТО има т.нар. Отличително партньорство с Украйна от 1997 г. 

Съвсем естествено е в тази ситуация НАТО като организация и отделните страни-членки 
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да оказват подкрепа на Украйна за развитие на капацитета на въоръжените й сили и за 

реформата в сектора на отбрана и сигурност.  

Ще спра тук; предпочитам да има повече време дискусия, след като и останалите 

панелисти приключат. Благодаря! 

 

Джон Криендлер 
Център за европейски изследвания на сигурността 

„Джордж Маршал“- Германия. 

За мен е наистина чест и удоволствие да се върна обратно в 

тази зала. За последен път я посетих през 1991 г., за да мога да 

изслушам изявлението на генералния секретар Вьорнер при първото му посещение в 

София. Всъщност, това е мое собствено мнение, а не официална позиция.  

Аз самият съм си променял мнението за Студената война, така да се каже, аз съм 

реформиран служител от времето на тази война. Когато се обърна и говоря за бъдещето 

на България в НАТО, за мен е важно това по какъв начин НАТО и съюзниците на НАТО, 

като България, ще могат да отговорят на настоящата промяна в сигурността, за да може 

да гарантираме отсъствие от продължаване на агресията и за да може Русия да стане член 

на семейството на НАТО. Ако ние не бъдем успешни в това, то тогава бъдещето е под 

голям въпрос. Заслужава си да отбележим ключовите въпроси, които ще бъдат 

разгледани от съюзниците по време на Срещата на върха през септември месец и 

сценариите за това, какво може или не може да се случи в Крим и Украйна. 

Ще започна с очевидните заключения. Това са заключенията, до които вече 

достигнахме в нашата дискусия, а именно – нова политика на НАТО във връзка с новите 

отношения на НАТО с Руската федерация. Тази политика се основава на желанието за 

стратегическо партньорство. По време на тази дискусия, се появиха определения като 

противник, враг, когато става дума за Руската федерация. Въпросът е какви са отделните 

елементи от тази политика, за да може това да се промени. Както знаете, 

сътрудничеството в момента е преустановено. Всъщност, препоръката на бившия 

посланик в Москва е преустановяване на отношенията, но същевременно и 

ангажираност, за да може Русия да знае какви са последиците от последваща агресия в 

Украйна, но същевременно не бива да се затвори вратата за бъдещ ангажимент. 

Стратегическото партньорство се появява на дневен ред по време на Срещата на върха в 

Лисабон. Изключително важни са стратегическите взаимоотношения с Русия. 

Друг въпрос, който вече беше посочен, е колективната защита. Със сигурност това 

е въпрос, който присъства на дневен ред от много време. Вярвам, че България и 

съюзниците искат гарантиране на сигурността, включително Балтийските държави. 

Няколко стъпки бяха предприети от НАТО за гарантиране на сигурността при 



90 

 

навлизането на Русия в Грузия, като например плановете за извънредни ситуации. Освен 

това, необходимо е да се постави акцент върху способността, необходима при колективна 

защита. Всички тези стъпки са необходими – по-голям акцент, повече учения, по-голямо 

развитие на способността; планиране на непредвидени ситуации не само за Балтийските 

държави и за Полша, но и за всички съюзници на НАТО, които се чувстват застрашени. 

Президентът Обама посочи в своето изявление към Сената, че подобни действия в 

извънредни положения ще бъдат взети предвид.  

Другите стъпки са свързани с придаване на по-голяма сигурност, като например 

предислоциране и по-голямо разгръщане на силите на НАТО. Все още не е ясно по какъв 

начин това ще бъде организирано, но със сигурност идеята се разглежда. Великобритания 

и Германия вече предприеха стъпки за орязване на вноса на военно оборудване в Русия. 

Много важно е същевременно Русия да бъде уверена за това, че самата Украйна трябва 

да поддържа добри взаимоотношения не само с останалите държави-членки, но с Руската 

федерация и че НАТО няма никакви аспирации към Украйна.  

Има и други въпроси, които бяха поставени на дневен ред, като например 

противоракетната защита. Този въпрос се появи няколко пъти. Не трябва да забравяме 

няколко въпроса, свързани с противоракетната защита, като например съпротивата на 

Русия за подобна защита, само че тя не забави изграждането на подобна защита. 

Противоракетната защита на НАТО има за цел да защитава държавите-членки от ракети, 

изстреляни от Иран. Не става дума за никакви други страни. Изключително важно е да не 

забравяме това, когато говорим за противоракетна защита и разполагането на такава 

защита тук, в България. 

Какво да кажем за киберсигурността? По отношение на киберпространството, 

Руската федерация е много силна. Това е една от най-развитите страни в света по 

отношение на кибесигурността и със сигурност разполага с изключителни способности 

да използва капацитета си по изключително обезпокоителен нечин. Това, разбира се, 

означава, че НАТО трябва още повече да осигури сигурността на своите съюзници. Това 

са достатъчно теми за обсъждане. 

А какво да кажем за партньорството? По мое мнение, то става все по-важно в 

контекста на настоящата ситуация – партньорство както с Украйна, така и с други 

държави. Това ще продължава да бъде много важен въпрос за НАТО, който ще бъде 

разгледан по време на Срещата на върха в Уелс. 

На последно място – разширяването. След Срещата на върха в Чикаго, сенаторът 

Клинтън посочи, че се наблюдава липсата на ентусиазъм от някои съюзници на НАТО да 

обсъдят разширяването. Това е доста любопитен политически въпрос понастоящем – 

каква ще бъде позицията на НАТО по отношение разширяването и присъединяването на 
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Грузия. Не знам отговора на този въпрос, но според някои анализатори може да бъде 

поставен въпросът за присъединяването на Грузия.  

България трябва да вярва, че бъдещето на НАТО ще бъде светло, защото тя трябва 

да продължи да бъде съюзник на НАТО. Трябва да се опитате да увеличите бюджета за 

отбрана, трябва да продължавате да допринасяте към операциите на НАТО, да 

демонстрирате своето желание за постигане на компромиси, защото без такива 

компромиси НАТО няма как да функционира добре. 

Чух много позитивни отзиви за България, за изминалия 10-годишен период, но 

също и отрицателни аспекти, свързани с предизвикателствата, пред които сте изправени. 

За да можете да се справите с тях успешно, трябва се постараете да допринасяте към 

Алианса и това ще помогне както на Вас, така и на НАТО. Благодаря! 

 

Велизар Шаламанов 
Директор на дирекция в Агенцията комуникации и информация 

на НАТО, бивш заместник-министър на отбраната за политиката и 

планирането (ноември 1998 - юни 2001 г.) 

Наистина е приятно човек, по време на отпуската, да участва в 

такава хубава дискусия и това го казвам, за да подчертая, че каквото и 

да кажа, не е позиция на НАТО или на Агенцията по комуникация и информация на 

НАТО, където работя, а е мое лично виждане. 

Много споменаваме НАТО. Най-важната фраза, която може да се чуе в Брюксел, 

пък и в Монс, и на други места е, че НАТО, това са нациите. Няма абстрактно НАТО, 

няма нещо, което е различно от волята на нациите, които са решили да работят заедно за 

своята свобода, за демокрацията, за върховенството на Закона, за достойнството на 

гражданите на своите страни и това е силата на НАТО, защото е съюз между свободни и 

суверени страни.  

Както обаче споменах в един от въпросите си, този кратък Вашингтонски договор, 

който е от 14 члена, всеки един е много важен и благодарение на чл. 9 всъщност е 

създадена една доста развита структура от органи, които гарантират изпълнението на 

договора, които гарантират НАТО, дори и на 65 години, да е един жизнен съюз, 

постоянно променящ се, развиващ се, който черпи от енергията на нациите, но все 

повече, благодарение на този опит от 65 години, има какво да даде на нациите, влизащи в 

този съюз. Трите ми основни тези за този панел са, първо, че България може – успя да се 

присъедини към Алианса точно както беше предвидено в План 2004 (български план) и 

като член на НАТО активно допринася за успеха на съюза - това беше доказано във 

всички изказвания, включително и на министър Ангелов, на генерал-лейтенант Запрянов.  
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Втората теза е, че НАТО значително се промени през последните години, в 

резултат на реформата, инициирана в края на 2009г. Като човек, участвал в реформите в 

България през 1999, 2000, 2001г мога да споделя, че имат нещо много общо в тези 

промени с 10 година разлика във времето. Така, както ние започнахме със Стратегия за 

сигурност и военна доктрина, така и НАТО започна с нова стратегическа концепция. 

Последва преглед на командната структура и реформа за нейното съкращаване, но в 

същото време, значителен акцент върху структурата на силите, където страните-членки 

доброволно създават многонационални формирования, изграждащи, поддържащи 

истинските способности за реагиране при активиране на чл. 5 на Вашингтонския договор, 

при кризи и за кооперативна сигурност.  

Тази реформа, естествено продължи на институционно ниво с усъвършенстване на 

механизмите за консултации, за взимане на решения, които са в центъра на силата на 

НАТО и това също дискутирахме – всяка една страна-членка може да се възползва от 

тези механизми и да получи съвет, да получи подкрепа, солидарност, да постигне 

решение с консенсус, което е силно решение и което е решение на 28 страни. 

Една част от реформите, много близка до това, с което аз се занимавам, е 

реформата в агенциите. Страните-членки решиха от 14 агенции да направят 3, но да 

фокусират способности в тези три агенции не само да изграждат това, което е 

необходимо за НАТО като организация, но да са в състояние да подкрепят и плановете, 

програмите за модернизация, за трансформация във всяка една от страните-членки, за 

всеки един от партньорите, които имат желание, както спомена г-жа Давидова, да 

сътрудничат с НАТО и имат способности за това. Затова са всъщност всички нови 

инициативи, обявени в голяма степен отгоре надолу – и за свързани сили, и за 

интелигентна отбрана, и за сили на НАТО 2020 – те са отворени и за партньорите. Това е 

много сериозен ангажимент на НАТО да работи с партньорите. Всичко, което е извън чл. 

5 във Вашингтонския договор, практически открито, включително и консултациите за 

страните-партньори и има такива страни, членове на ЕС, но не членове на НАТО, като 

Швеция и Финландия, които имат многогодишни програми за развитие на способностите 

с използване на целия опит, на целия потенциал, който страните от НАТО са развили. 

Това е основният им инструмент за поддържане на оперативна съвместимост с НАТО, 

което за тях е практически, гаранция за тяхната сигурност, без да имат закрилата на чл. 5-

ти, но разчитайки на способността да бъдат с НАТО в операции, учения, в консултации, 

така че да получат закрила. Това всъщност е една голяма възможност и за Украйна, ако 

реши да я ползва, особено при специалните отношения, които са изградени. Всъщност, 

НАТО даде такава възможност на Русия, която реши да не се възползва от нея, а да 

тръгне по един път, който е предизвикателство за НАТО.  За да завърша с тази теза – в 
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резултат на промените през последните 5 години, според мен, НАТО е много по-

подготвено за сегашните  предизвикателства, отколкото преди 5 години.  

Третата теза, която е най-конкретна, свързана с България, е какво България може да 

получи, като член на НАТО, от този действително много ефективен и много успешен 

Алианс. Няма да се спирам на неща, които са политически, ако щете и икономически, 

макар това да са все елементи от Вашингтонския договор. Ще се огранича в област, в 

която непосредствено работя през последните 5 години и това е областта на изграждане 

на способности, в частност – способности за командване, управление, комуникации, 

разузнаване, наблюдение. Това са най-важните способности, които правят Алианса 

единно цяло, които създават възможност за бърза реакция и за изпълнение на тези три 

основни мисии, за които беше споменато. За да бъда съвсем конкретен, просто ще 

спомена опита от някои други страни-членки на НАТО, и то основателки на Алианса, 

примерно Великобритания, която реши, чрез преглед на отбраната, да разработи 

политика “NATO first”, тъй като дори една страна, с икономиката на Великобритания, не 

разполага, според тях, с капацитет да разработва всички нови способности на национално 

ниво само с участието на националната индустрия, на националните изследователски 

институти и търси възможност, всичко това, което е инвестирано чрез общо финансиране 

на НАТО, в което всяка страна участва пропорционално на брутния вътрешен продукт, 

да се използва при създаване на способности за Великобритания и способности в рамките 

на структурата на силите на НАТО, които са многонационални и това е един много добър 

пример. Аз посочих вече примера с Финландия и Швеция, които са страни партньори, но 

също вървят по този път – да използват капацитета, изграден за 65 години в НАТО, с цел 

да постигнат за максимално кратко време, на минимална цена, възможно най-добрите 

способности, не просто за успех във военната дейност, но и за сътрудничество с всички 

страни, с които те имат споделени ценности, на които те имат доверие. 

Какво може да направи България? Просто може да изучи опита на такива страни и 

може да разработи една 10-годишна или 5-годишна програма, която да включва раздели в 

областите, които вече бяха споменати. За щастие, Агенцията, в която работя, логото е, че 

ние правим всичко – от противоракетна отбрана до компютърна отбрана – покрива 

всички области на управлението и комуникациите, Естествено два раздела могат да бъдат 

свързани с противоракетна и противовъздушна отбрана, още повече, че България, като 

член на Алианса, вече участва в проекта “АCCS” (системата за противовъздушна 

отбрана), но естествено, ползвайки опита на Полша, Чехия, Унгария и на страните от 

Западните Балкани, може да разработи програма за подмяна на радарите – отново казвам 

– на минимална цена, за кратко време и при гарантирана не само оперативна 

съвместимост, но и способности за противоракетна отбрана, която е специфична, когато 

се подменят радарите.  
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Друг раздел може да е в сферата на компютърната отбрана - именно в рамките на 

интелигентната отбрана, Канада е водеща страна, заедно с Норвегия, с Дания, с Холандия 

и забележете – Румъния в многонационален проект за разработка на способности в 

сферата н компютърната отбрана. Не само това, но Румъния разглежда способността да 

бъде водеща страна в многонационален проект за създаване на капацитет за бързо 

реагиране при компютърни инциденти, при които екип може да окаже помощ на други 

страни-членки, които участват в това сътрудничество. Така постепенно се създава един 

клъстер от проекти, свързани с компютърната отбрана, които позволяват да се използва 

целият потенциал в НАТО за създаване и за поддържане на способности в страните-

членки, което много облекчава и сътрудничеството, а при компютърната отбрана 

сътрудничеството между страните е от изключителна важност.  

Този списък може да е много дълъг – да покрие проекти за Сухопътни войски, 

Военновъздушни сили, Специални сили, Военноморски сили, Учения и полигони, 

Центъра за компетентност по управление на кризи и дори области в сектора за сигурност 

извън МО. Аз ще завърша със само още един пример. Точно преди да изляза в отпуск, 

подписахме споразумение с първи немско-холандски корпус в Мюнстер за изграждане на 

система за управление на корпуса, с която ще бъде сертифициран за участие в Силите за 

бързо реагиране за 2015 година. Такива примери има много. За щастие, все повече страни 

ползват тези възможности и това прави следващите 10 години на НАТО възможност за 

много бърза модернизация с минимум разход на средства и максимално сътрудничество 

между страните, на базата на опита от Афганистан, но и на базата на всички нови 

сценарии, които се разработват в рамките на процеса на планиране на отбраната в НАТО. 

Това са все възможности за България, които, лично аз, много бих искал да бъдат 

реализирани в тези 10 години, и то реализирани с участие на младите хора, с участие на 

българската индустрия, на изследователските институти. Това е гаранция, че 

вероятността да бъдем изненадани ще бъде минимална, а възможността да реагираме при 

всякакви условия ще бъде максимална и считам, че следващите 10 години си заслужава 

да помислим и да реализираме една такава програма.  

Този подход работи в Скандинавския регион, в Западна и Централна Европа и защо 

да не работи в Югоизточна Европа и в частност в България? Италия е една от страните с 

много успешна многогодишна програма за командване, управление, комуникации с 

Агенцията и е един от членовете на организацията на срещи на министрите в отбраната в 

ЮИЕ. В близко бъдеще очаквам и многогодишна програма с Украйна, ако гражданите й 

решат да са част от свободния свят. Благодаря Ви! 
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Д-р Чавдар Пенков 
Мениджър "Проекти по националната сигурност", ИТА 

Инженеринг ООД, Асоциация на комуникационните и 

информационни специалисти 

 

Дами и господа, аз съвсем накратко ще се опитам да се спра на 

кибернетичната сигурност. Това е един елемент от общата 

сигурност, която се развива във всички страни-членки на НАТО, 

както и в конкретните структури, отговарящи за това направление. 

Кибернетичната сигурност е всъщност информационната сигурност, или 

информационното осигуряване, или осигуряване на информацията. Това е сигурността на 

информацията, която се разменя между различните структури, управления, между 

различните страни-членки, между мисиите и членовете на тези мисии. 

С бурното развитие на информационните и комуникационните технологии, всички 

получиха възможността да обменят големи обеми от данни в реално време, да се 

контролират и управляват реални процеси, да се комуникира на големи разстояния, да се 

пренася информация, която е важна за конкретните структури. Особено в структурите на 

сигурността, тази информация трябва да бъде пренесена с нейните характеристики, а 

знаете характеристиките на една информация – трябва да бъде максимално достигната от 

ползвателите, да бъде в цялостност, т.е. да не бъде нарушена по пътя на преноса и да 

бъде пренесена конфиденциално, да не може външен наблюдател да достигне до нея и да 

наруши основните процеси, свързани с тази информация.  

Този последен параметър – конфиденциалността, всъщност е свързан с 

кибернетичната сигурност. Всички знаем конкретни примери за нарушаване на някои от 

тези параметри. Примерите в Естония и Грузия бяха именно с нарушаване на 

наличността на информацията за държавното управление. Примерите в отделни 

държавни структури, в които различни хакери или държавни специални служби, 

успяваха да навлязат и да изтеглят информация, нарушаваше целостта на тази 

информация. Всеки един може да си направи сметката какво би станало, ако една 

структура, изпълнявайки някаква конкретна военна мисия, допусне информацията, която 

обменят отделните членове или ръководството с тази мисия, да бъде приета, получена от  

противника. Това означава, че се застрашава животът на хората, изпълняващи мисиите, 

говорим за бойни мисии.  

Такива изтичания на информацията, дори в Украйна, видяхме от управляващи на 

много високо ниво, членове, които в последствие бяха разпространени, навярно от 

специалните служби на Русия. За да осъзнаем необходимостта от развитието на 
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кибернетичната сигурност, на информационното осигуряване, ние трябва да знаем 

основните елементи, които има това действие. 

Кибернетичното пространство, това е пространството, където се развива обменът 

на информация между действието, между машини и хора, в което са включени всички 

аспекти на онлайн дейностите.  

Кибернетичната война от една страна, това е въздействие и контрол върху 

информацията - да се достигне до компютрите и компютърните процеси, 

информационните системи на противника, а от друга страна е да се защитят собствените 

информационни масиви, автоматизираните процеси и информационните системи. В тази 

война има кибернетични атаки – това е форма на кибернетична война, независимо дали е 

комбинирана с физическа атака или не и е насочена към разрушаване на зависимите от 

информация системи.  

И в края – кибернетичната отбрана, която всъщност стана най-популярна – 

прилагането на технически и юридически мерки за сигурност и защита на 

кибернетичното пространство и конкретно, на компонентите на критичната 

инфраструктура, които трябва да бъдат идентифицирани, на основата на анализ на риска. 

В кибернетичната отбрана се включват всякакви мерки за сигурност – не само 

технически, а и процедурни и механични, за защита на комуникационно-

информационните системи, за недопускане на изтичане на информация, която е от 

особено значение за съответните структури и осигуряване на защита по кибернетичните 

атаки. Осъзнаването на тези компоненти, борбата срещу недопускане на увеличаване на 

риска, на недопускане изтичането на информация, на защитата на нашата информация, 

всъщност е основното направление за сигурността на отделните единици.  

Както знаете, още при подготовката на влизането на България в НАТО, ние имахме 

задължението да приемем юридически механизми, юридически инструменти – това беше 

Законът за защита на класифицираната информация, разбира се, с подзаконовите 

нормативни актове, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана 

информация. Тези инструменти влезнаха в действие, но те не бяха достатъчни, за да се 

осигурят реално приложимите дейности за защита на информацията. В една 

последователност на появяването на различните проблеми в различни страни, казах 

Естония, Грузия, преди това Южна Корея - различни структури бяха атакувани  и 

продължават да се атакуват и на различни места изтича такава чувствителна информация, 

беше прието, в един оперативен порядък, още 2009 г., да могат да бъдат положени 

основите на тази кибернетична сигурност и се приеха решения за създаване на съответни 

национални структури – всяка една от държавите-членки да създаде национална 

структура, да приеме стратегия и политика за действие срещу недопускане на 

кибернетични атаки или преодоляване на кибернетичните проблеми и развиването на 
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тази кибернетична сигурност. В голяма част от страните-членки на НАТО това беше 

направено - на много високо ниво бяха приети такива стратегии, организирани бяха 

национални структури, които работят по защитата на националните мрежи за 

недопускане изтичане на такава информация.  

Ние все още сме на път, работи се в тази насока. Първото нещо, което е направено, 

може би и с помощта на г-н Аню Ангелов, това беше един център в МО за преодоляване 

на компютърни инциденти, който работи, но той е само по отношение на отбраната. Все 

още нямаме национална структура. Надяваме се, скоро време имаше такива разговори, да 

се приеме тази стратегия, за да може действително да бъде осигурена нашата страна. 

Благодаря Ви! 

 

ВЪПРОСИ, ИЗКАЗВАНИЯ, КОМЕНТАРИ 

Златогор Минчев: Това, което за мен представлява интерес, понеже темата на 

форума е визията напред, засегна се темата за киберсигурност, аз ще си позволя да 

поставя по следния начин въпроса: министър Тагарев, когато беше служебен министър 

миналата година, постави едно много добро начало за създаването на Стратегия за 

национална киберсигурност – такъв проект по онова време беше направен и понеже ще 

живеем следващите поне 20 години в дигиталното общество, ясно е, че това ще бъде 

темата. 

Ние работим около 10-тина години вече в областта на информационните 

технологии и последните пет – активно в сферата на киберсигурността. Сега идвам от 

една конференция, която с мъка отбелязвам, че беше организирана в Букурещ от 

Агенцията на д-р Шаламанов, съвместно с АФСЕА и точно едни от приоритетите, които 

бяха заложени там, бяха свързани с киберсигурността. Това, което колегите очертаха е 

свързано с критичната инфраструктура и комуникациите като част от това. 

Моят въпрос е по-скоро част от дискусията, а именно: Смятате ли, че ще бъде 

удачно България активно да се включи в този процес, защото ние имаме много добри 

компютърни специалисти и традиции, и за мен това, което отбеляза д-р Шаламанов, е 

малко притеснително, че България изостава в това, като участие, тъй като ние имаме 

много добри специалисти и не е редно да пропускаме този момент. Вярно е, че това е 

въпрос на законодателна уредба, но България, като страна-член на НАТО, би могла една 

от способностите да е свързана именно с киберсигурността. Благодаря Ви! 

Тодор Тагарев: Неслучайно отбелязах киберотбраната и киберсигурността като 

една от областите на възможна специализация на България. Определено има потребност, 

определено България има възможности. Това, което ни пречи към момента е може би да 

намерим най-институционалния модел как точно да го направим. В тази връзка, наистина 

е важно да имаме една стратегия за киберсигурност. Тук няма нужда да се открива 
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топлата вода. Вече голяма част от страните-членки на НАТО имат такива стратегии и 

отново НАТО, чрез своя Център за компетенции по киберотбраната в Талин, изготви 

един анализ, който е изключително полезен и който очертава основните въпроси, на 

които трябва да отговори една стратегия за киберсигурност. Спънките към момента са 

междуведомственото триене в България и постоянният процес на структурна промяна, 

особено на тези организации, които имат отговорности. 

Мисля, че един от резултатите от нашето събитие е, че ние можем да посочим 

необходимостта в кратък срок, до година-две, да се стигне до решение в крайна сметка и 

да бъде приета такава стратегия за киберсигурност.  

Чавдар Пенков: Аз съжалявам, че действително нямаме решение. Също 

съжалявам, че няма на този форум представител на от Държавната комисия за сигурност 

на информацията, която би трябвало да бъде водеща в направление сигурност на 

информацията, която е чувствителна за тези структури.  

Дълго време, след създаването на Държавната комисия, се опитвахме да направим, 

аз не съм член на Комисията, но работихме в това направление, да направим една 

организация, която да работи по компютърната сигурност, но действително, както и г-н 

Тагарев каза, различните структури на държавното управление дърпаха към себе си 

чергата и не можахме да се организираме както трябва и единственото, което успя да се 

направи в МО, беше този отбор, който се бори с компютърни инциденти, но само по 

отношение на специалните мрежи на МО. 

Това беше голямо постижение. След дълга борба, мога да кажа, че може би е лично 

постижение на г-н министъра и за структурата, която отговаряше за сигурността на 

информацията, защото на министерско ниво много трудно се пробиваше по този въпрос. 

Надявам се, все пак и с позицията на ръководството на НАТО, което е поставило като 

въпрос разработването на национални стратегии, изграждането на такива структури, 

които да могат да се борят с проблемите в компютърните мрежи и работещи с 

чувствителна информация, това да се осъществи. Много се надявам. Благодаря! 

Ася Давидова: Само да допълня по последния въпрос - по моя информация има 

вече почти готова такава стратегия по киберсигурност. Съвсем скоро има 

междуведомствена група, която работи по въпроса. Външно министерство не е включено 

в нея, но пък Министерство на отбраната е включено. Може би тук няма колеги, които 

биха могли да кажат нещо повече. Аз нямам информация дали е финализирана, но знам, 

че беше към финала. 

Моята молба е да се върна към малко по-политическа част – нещо, което аз 

умишлено оставих за частта дискусия, с мисълта, че то ще излезе там, но доколкото г-н 

Криендлер вече засегна въпроса, не искам да стане така, че аз не съм засегнала този 

важен за България въпрос, а именно политиката на НАТО на отворени врати. Излишно е 
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да казвам, че България е силен поддръжник на тази политика, водена от убеждението, че 

действително разширяванията на НАТО в последните години са допринесли за 

сигурността в Евроатлантическата зона.  

В контекста на предстоящата среща на върха, позицията ни, макар че към момента 

въпросът за разширяването не е част от дневния ред на срещата през септември, но 

нашето убеждение е, че този въпрос – политиката на отворени врати, е абсолютно 

легитимна точка за дневния ред на септемврийския summit на НАТО. 

В нашето виждане може да се осъществи конкретен напредък по отношение на две 

страни – Черна гора, която е готова вече за получаване на покана за членство. Мисля, че 

в контекста на настоящата ситуация, стратегическите съображения трябва да надделяват 

над някакви моментни тактически виждания по един или друг въпрос за дадена страна 

кандидат и другата страна, кандидат за член – Грузия. Също считам, че Грузия показа 

невероятен напредък в последните години в доста значителна степен и на политическа 

зрялост, тъй като този преход във властта след президентските избори преди известно 

време, се осъществи по един цивилизован, плавен начин. Действително Грузия заслужава 

да бъде възнаградена за този напредък, който е постигнала през последните години – не 

говоря за членство, но например за получаване на дългоочаквания план за действие за 

членство. Това е, което исках да допълня. Благодаря! 

Аню Ангелов: Имаше междуведомствена работна група и по време на предишното 

правителство, която се ръководеше от секретаря на Съвета за сигурност  - г-н Миланов. 

Стигна се до едно конкретно предложение за това какво да се създаде като Национална 

агенция за киберсигурност. За съжаление, то не видя бял свят. Като доклад, то беше 

набелязани стъпки, един вид стратегия, по-скоро програма, какво да се прави, но у нас не 

трябва да се бърка сигурност на информацията с киберсигурност. Според мен, водеща по 

отношение на киберсигурността е Държавната агенция “Национална сигурност”, както в 

много направления. Ние пращахме специалисти от нашия Център за инциденти в Талин, 

на два пъти участваха. Ние не сме участници в това, но имахме намерение и това би било 

добре, ако и сегашното ръководство на МО и МВР, направят постъпки да изпратим наш 

представител в Талин, в Центъра по киберсигурността. 

Що се отнася до отворените врати – аз също мисля, че Черна гора беше доста 

отдавна готова – тя изпълни своя план многократно, но не трябва да забравяме 

Македония. Знаем за тези проблеми, но винаги трябва, във всеки един Summit да се 

подчертава, че ако тя реши проблема от Букурещ, ще стане автоматически член.  

 

Илия Налбантов: Аз съм душевно удовлетворен, да чуя че Грузия, ще получи 

пътна карта. Имам присантиман към тази страна, но от този акт възниква въпросът: 

Може ли, лидерите на тези малки страни, да се обединят и да започнат процес на 
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изработване на съвместни проекти за превъоръжаване, или кои са онези трудности, които 

трябва да се преодолеят - в дипломатически и политически план, за да може да започне 

този реален процес, защото, ако ние не го започнем, както обичам да казвам – сенките ще 

победят светлината.  

Джон Криендлер: По отношение на Черна гора – проблемът с нея е следният: няма 

достатъчна подкрепа за членство в НАТО, няма достатъчно подкрепа, колкото би било 

желателно, т.е. подкрепата се намалява, а не се увеличава. Не е толкова зле колкото 

ситуацията с Украйна, защото при Украйна само 18% от населението са подкрепяли 

членството в НАТО, но не е достатъчно и в Черна гора, защото както знаете, членството 

в НАТО не е просто безплатно - свързано е с определена цена, както политическа, така и 

на човешки живот, освен това на финансови разходи, т.е. ако членството в НАТО не се 

подкрепя от обществото, правителството много трудно ще предприеме стъпките, за да се 

превърне в добър съюзник по отношение на Македония – тя определено е готова, само че 

има един малък проблем, свързан с името и спора с Гърция и знам, че не е постигнат 

никакъв напредък в това отношение. Никой не очаква никакъв напредък в близкото 

бъдеще. 

Чавдар Пенков: Съгласен съм с г-н генерал Ангелов, че кибернетичната и 

информационната сигурност са различни, но те са паралелни, защото в кибернетичното 

пространство основният продукт е информацията, независимо дали е информация, 

някъде оформена като документ или е команда, или е някакво управление, но тя е 

информация. В такъв аспект се прави паралелът между кибернетичното пространство и 

информационното осигуряване. Това е нещо, което ние трябва да развиваме в натовските 

документи и е една от основните дейности. Знаете какви са последствията, когато някъде 

такава чувствителна информация изтече и аз мисля, че нашето правителство и всяко едно 

правителство трябва да работи в тази насока, да изгражда сигурни, надеждни 

кибернетични пространства.  

Ася Давидова: Първо – по отношение на Черна гора, във връзка с това, което г-н 

Криендлер каза – аз имам съвсем непосредствена информация, тъй като бях там преди 2 

седмици. Там определено отбелязват впечатляващ напредък по отношение на 

обществената подкрепа. За няколко месеца има ръст от 30 на 42% подкрепа, което е 

действително значително и впечатляващо и това, благодарение на решението на 

настоящото политическо ръководство, да включи тази тема в центъра на политически 

дискурс на всички политически лидери, определено дава резултати.  

Втората страна е, че там имаме един стабилен политически консенсус и 100% 

парламентарна подкрепа по отношение на Евроатлантическата интеграция. Аз винаги 

казвам, че две неща са много важни в контекста на Евроатлантическа интеграция – 

политически континюитет и политическо съгласие за реализиране на тази цел и 
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обществената подкрепа. Обществената подкрепа несъмнено е много важна, защото както 

казахте и Вие – трябва да се подкрепят трудни и в ресурсно отношение решения в 

парламента и т.н., но изключително важно е да има континюитет на политическата 

решимост. За Черна гора това е валидно, затова аз считам, че действително тя заслужава 

да получи тази покана. Македония, да, Република Македония, повтаря се във всяко 

комюнике. За съжаление, може би и сега в Уелс ще се повтори, че докато не се изпълни 

условието, което е фиксирано от 2008 г. на NATO Summit-a в Букурещ не се реши 

проблемът, за съжаление, аз не виждам сега перспективи иначе, разбира се, автоматично 

е приемането, след като се реши този проблем.  

Велизар Шаламанов: Интересно тръгна дискусията. Само ще кажа, че бивша 

Югославска Република Македония, това е официалното име което се използва в НАТО, и 

Черна гора участват в съвместен проект с водеща нация Хърватска, за закупуване на 

модерни радари за ПВО и пълната им интеграция, доколкото е възможно за страни 

партньори, със системата за противовъздушна отбрана на НАТО. Това е един огромен 

знак, който идва и от Македония, и от Черна гора, а и от Хърватска, като един регионален 

лидер на западните Балкани. 

По темата – понеже това е нещо като възможност за последна дума, наистина бих 

се радвал следващите 5 години България да реализира една многогодишна програма за 

пълна интеграция в структурата на силите на НАТО, която по всичко личи, че всъщност е 

структура на силите на ЕС, тъй като основните нации – Германия, Италия, Франция, 

Испания и Великобритания не правят такава разлика, а други нации като Швеция и 

Финландия, определено считат, че участието в NATO Response Force, е най-добрата 

подготовка за европейска отбрана и за европейски сили за отбрана, така че, надявам се 

България да има такава програма преди Украйна. 

Тодор Тагарев: Нека и аз кажа две, три изречения. Определено има необходимост 

от развитие, усъвършенстване на способностите. Ние трябва да продължим да развиваме 

отбранителните способности на страната, заедно с нашите съюзници от НАТО в 

различни формати. Аз разчитам, че ние ще намерим тези формати и ще намерим 

възможностите за специализация, ще реализираме тези възможности на специализация. 

Нека всички работим в тази посока и в следващите 10 години видим съществени 

резултати и утвърждаване на България като един надежден, солиден съюзник в НАТО.  

Благодаря за вниманието! Благодаря на участниците н панела и давам думата на 

ген. Събев за закриване на нашето събитие.  

Съби Събев: Уважаеми дами и господа, както си пожелахме в началото на този 

юбилеен форум, дано да се сбъдне неговата амбиция да бъде рестарт на обществения 

дебат в България по националната сигурност, бъдещето на НАТО и бъдещето на 

България в НАТО. 
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Аз мисля, че той беше изключително полезен за всички нас. Искам да благодаря на 

всички, които участваха в панелите, искам да благодаря на нашите чуждестранни гости, 

които се отзоваха на този юбилеен форум и най-вече на д-р Кенеди, Уит Мейсън и на г-н 

Криендлер, които останаха до края с нас и на другите колеги от НАТО и от 

чуждестранните гости! 

Също така, искам да благодаря на всички организатори, които се ангажираха с този 

форум. Преди всичко, нека да не звучи пристрастно, но на всички наши колеги от Съюза 

на офицерите от резерва “Атлантик” – това са и основателите, министър Тагарев, 

заместник-министър Шаламанов, включително генерал Ангелов, включително 

подполковник Налбантов и посланик Валери Рачев, които осигуриха и до голяма степен 

чуждестранните гости, които са на този форум!  

Искам да благодаря и на нашите млади приятели – студентите за това, че 

присъстваха и да им кажа добре дошли в атлантическата общност! Вие сте добре дошли 

на всички наши мероприятия. Използвам този повод, не мога да го пропусна, да връча 

членските карти на двама наши членове – това са министър Тагарев и заместник-

министър Шаламанов, тъй като той е много рядко в страната, но трябва да знае, че е член 

на Организацията. 

С това искам също така да благодаря на ръководството на Министерство на 

отбраната и на Централния военен клуб, че ни осигуриха тази приятна обстановка, на 

екипа на Централния военен клуб, който осигури залата, също така и на колегите от 

фирмата, които осигуриха симултанния превод на нашия форум, да благодаря и на 

фирмата за кетъринг, която ни осигуряваше и която ще ни осигури сега, на предстоящия 

коктейл. Благодаря и на спонсорите от останалите организации, нека да не ги повтарям, 

те бяха казани още в началото, но положиха много усилия да се сбъдне това събитие. 

Аз считам, че ще го продължим и в бъдеще, като Трансатлантическа общност.  
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