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След края на официалната среща на министрите на отбраната на страните-членки на НАТО, която се проведе в
Брюксел, министърът на отбраната Аню Ангелов даде брифинг за медиите, на който обобщи основните теми от
заседанията и представи българската позиция по тях. Той посочи, че в рамките на двудневната официална среща са
се провели интензивни заседания в няколко различни формата: среща с партньорите, участващи в операцията на
НАТО “Обединен защитник”, две заседания на Съвета на НАТО, заседание на Съвета НАТО-Русия на ниво министри
на отбраната, което се провежда за първи път от август 2008 г., и разширено заседание с държавите, допринасящи
към операцията на ИСАФ в Афганистан.
Срещите протекоха под знака на задачите, произтичащи от срещата на Високо равнище на НАТО в Лисабон, посочи
министър Ангелов. По всички поставени от тази среща задачи бяха представени и одобрени предложения и
документи. Акцентите от тези срещи са важни за България, като член на НАТО и за Алианса като цяло, допълни той.
Предлагаме на Вашето внимание пълния текст на брифинга на министър Ангелов:
По Либия: От военните органи на НАТО беше отчетено, че налагането на оръжейното ембарго и зоната, забранена
за полети, продължава успешно. В резултат на успешните действия на НАТО, режимът на Кадафи е със силно
намален потенциал, но все още притежава капацитет, застрашаващ цивилното население. България подкрепи
решението НАТО да продължи операцията и след 27 юни с три месеца.
Общо е мнението, че НАТО не бива да има водеща роля в периода след конфликта, както и че Алиансът няма да
изпраща войски за сухопътна операция в Либия. Подчертах, че водещата роля в следконфликтния период следва да
се поеме от други организации под ръководството на ООН и Контактната група за Либия, като НАТО има
поддържащи функции, ако бъдат поискани. Решението ще се основава на същите три принципа, определящи
сегашния ангажимент на Алианса.
Отбелязано беше успешното участие в операцията в продължение на 31 денонощия на фрегатата “Дръзки” в
оръжейното ембарго. В отговор на належаща необходимост от попълване на командните органи на операцията
България ще изпрати пет български офицери в авиационното и морското компонентни командвания.
По ПРО: В Съвета на НАТО беше отчетено изпълнението на поставената от Лисабон задача и беше утвърден План за
действие по ПРО.
Изпълнението на плана за действие по ПРО ще позволи още на Срещата на високо равнище на НАТО през 2012 г. да
бъде декларирана оперативна готовност на първата междинна способност за ПРО на НАТО.
Потвърдена беше българската позиция за спазване на принципа за неделимост на сигурността в НАТО и за
осигуряването на еднакво ефективна защита на територията и населението на всички страни-членки. Изграждането
на противоракетния щит се извършва при поддържане на прозрачност и конструктивен диалог с Русия. Посочих
готовността на България да обсъжда всички опции за географското разположение на елементите на системата.
По кибернетичната защита: Беше обсъдена и одобрена новата политика и отбелязан напредъкът по изготвянето
на Плана за действие по противодействие на тази изключително актуална в съвременните условия заплаха, както за
отделните държави-членки, така и за Алианса като цяло.
Практическото коопериране между отделните страни-членки и в НАТО е от особена важност за развитието на
способностите за кибернетична защита. Приоритетни области на плана трябва да бъдат: сътрудничество в
подготовката и сертификация на екипи за бързо реагиране при кибер инциденти (кибер атаки), създаване на условия
за съвместно използване на софтуерни инструменти за мониторинг, контрол и разследване на подобни инциденти,
обмен на експерти и поуки от практиката между страните-членки, като и участие в съвместна подготовка и учения по
кибернетична защита.
В изказването си също така посочих, че е изключително важно в прегледа на сдържането и отбраната да се отчете,
че ПРО не трябва да се разглежда като заместител на конвенционалните и ядрените способности на Алианса.
По сътрудничеството с Русия: За първи път от август 2008 г. (след събитията в Грузия) се проведе заседание на
Съвета НАТО - Русия с участието на министрите на отбраната. Заседанието се характеризираше с конструктивен дух

на сътрудничество.
Обсъдени бяха инициативи и конкретни дейности на сътрудничеството между НАТО и Русия, включително по ПРО.
Изграждането на две независими и координирани системи ще е от взаимна полза и на двете страни за посрещане на
заплахите за сигурността в 21-ви век. Провеждането на съвместни учения по противоракетна отбрана на театъра на
военните действия е друга важна област, с която ще се повиши оперативната съвместимост.
Отчетен беше приносът на Русия по отношение на Афганистан чрез предоставяне на така наречения Северен
коридор за транзит за снабдяване и доставки, както и с инициативи за борба с наркотиците, противодействие на
тероризма и др.
В изказването си посочих, че противоречията по ПРО не трябва да спират процеса на преговори за определяне на
политическите принципи и цели,както и техническите параметри на координация на двете отделни системи. В случая
не трябва страните да се придържат към принципа "нищо не е договорено, ако не е договорено всичко".
По реформата на агенциите на НАТО: Отбелязан е напредък в хода реформата в резултат на бизнес анализите и
плана за реализация. Одобрени бяха предложенията за по-нататъшна работа в отделните направления на
реформата, както и цялостната стратегия.
Решенията, които предстои да се вземат в тази област по задача, поставена от Лисабон, трябва да бъдат базирани
на обективни финансово – икономически разчети и общоприети критерии за анализи и оценка.
Възможността да използваме опита и експертизата на агенциите на НАТО в процеса на модернизация на
въоръжените сили е от особено значение. За нас е от особена важност бъдещите агенции наистина да постигнат по голяма ефективност и ефикасност, да предложат повече и по-качествени продукти и услуги и едновременно с това
да реализират значими икономии.
По Командната структура на НАТО: Може би най-значимото постижение в рамките на настоящата официална
среща на министрите на отбраната от НАТО беше утвърждаването на предложението на генералния секретар и
военните органи на НАТО за състава и географското разположение на една нова командна структура на НАТО. Това
предложение отговаря на приетия в Лисабон модел и на тенденцията за намаляване личния състав на настоящата
командна структура. В същото време тя ще отговаря в по-пълна степен на изискванията на съвременните операции.
Ревизираното предложение на Генералния секретар получи консенсусна подкрепа от страните-членки. Ние също се
присъединихме към него, защото е стъпка за изграждане на стройна и ефективна Командна структура. В него се
съдържат нови елементи, които отразяват поуките от операциите на НАТО. Важно за ефикасността на новата
Командна структура ще бъде пълното окомплектоване на щабовете с качествен личен състав.
По „Интелигентната отбрана”: По станалата популярна като “Интелигентна отбрана” инициатива за изграждане
на отбранителни способности чрез многонационални и новаторски подходи, от Съюзното командване по
трансформацията (СКТ) беше представена информация и конкретни предложения за оптимизиране на работата.
Инициативата получава широка подкрепа от страните-членки и ние дадохме висока оценка на работата на целевата
група на СКТ. Предложени са 46 проекта в 5 области, по-голямата част от които могат да бъдат осъществени с
участието на малък брой страни, включително и партньори. Ние внимателно ще прегледаме проектите и ще
определим нашето участие в онези от тях, които съвпадат с нашия инвестиционен план и с неотложните нужди на
българските въоръжени сили. Подкрепихме и идентифицираните от СКТ 25 критерии за успешното изпълнение на
проектите
По операцията на НАТО в Афганистан: По отношение на операцията в Афганистан се отбелязва постигнатият
прогрес по отношение на сигурността в страната и напредъкът на афганистанските сили за сигурност.
Основното внимание е съсредоточено върху процеса на Преход, част от Всеобхватната стратегия на НАТО.
Подготовката на процеса на Преход в първата група от 7 провинции/райони протича съгласно набелязания график.
Преходът ще позволи на международната общност постепенно да предаде отговорността за сигурността на
афганистанското правителство. Афганистан остава основен приоритет. Запазва се ангажиментът на страната ни в
операцията, като добавяме 7 инструктори в Тренировъчната мисия на НАТО, както и готовност за поддържане на
контингента ни в Афганистан в сегашния му състав през 2011 г.
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