Алекзандър Вършбоу:

„СТОП НА ЗЕЛЕНИТЕ ЧОВЕЧЕТА!”
В сравнение с 2014 г. двустранните военни учения на България
и САЩ са нараснали с повече от 400 процента

Заместник-генералният секретар на НАТО Алекзандър Вършбоу
обяви на конференция в София, че НАТО ще засили присъствието
си в региона и няма да позволи Русия да отхвърля принципите,
върху които е основана европейската система за сигурност.
По думите му "комбинация от сила и диалог е най-добрият начин"
Москва да бъде върната към принципите на международното право.
"НАТО предприема 360-градусов подход за сдържане на
заплахите и ако е необходимо, за отбрана на съюзниците...
НАТО трябва ясно да покаже, че пресичането на границите на
страните членки на алианса, било с танкове или "малки зелени
човечета", е незаконно", заяви Вършбоу, който участва в
конференция за сигурността в Черноморския регион, организирана
от Атлантическия клуб.
Посланик Вършбоу призова страните от Алианса да увеличат
средствата за отбрана до 2 % от брутния вътрешен продукт. Той
подчерта, че Черноморският регион е от изключително значение за
НАТО и трябва да се обмисли по-постоянно присъствие на Алианса
в региона, с особен фокус върху морските способности. Този и други
възлови въпроси ще бъдат обсъдени на предстоящата среща на
Алианса във Варшава.
Посланикът на САЩ в България Ерик Рубин заяви, че като
черноморски държави България и Румъния са изправени пред
уникални предизвикателства, чието адресиране трябва да бъде
основен компонент на всяка визия за бъдещето на НАТО.

"На двустранно равнище правим всичко възможно, за да помогнем
на България да посрещне тези предизвикателства", заяви посланик
Рубин. За тази година САЩ са предвидили около 7 млн. долара за
инфраструктурни подобрения на полигона в Ново село и още 2
милиона, които ще бъдат преведени през 2017 г. Предвидени са и
финансови средства за авиобазата в Граф Игнатиево.
В сравнение с 2014 г. двустранните военни учения са нараснали
с повече от 400 процента, подчерта посланикът на САЩ.
Заместник-министърът на отбраната Димитър Кюмюрджиев заяви,
че България и Румъния разглеждат възможностите за усилване на
морската сигурност и за нарастване на военноморското присъствие
на Алианса в Черно море.
След анексирането на Крим от Руската федерация и обявените
планове за разполагане на допълнителни военни сили на Кримския
полуостров, Русия се превърна в доминант, който съществено
променя стратегическите съотношения в Черно море, посочи
заместник-министърът. Ситуацията в Черноморския регион е
тревожна и не бива да бъде подценявана.
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