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30 януари 2012 г. 
 

Уважаеми  г-н председател на комисията по ВПО към НС, 

Уважаеми  г-н  министър, 

Уважаеми  г-н началник на отбраната, 

Госпожи и господа заместник-министри, 

Господа генерали и офицери от МО, армията и резерва, и генерали 

гости от Р. Македония,  

Господа професори и доценти, 

Драги студенти и гости, 
 

СОРА благодари на Министъра на отбраната и АКИС за партньорството, 

на спонсорите (изписани на екрана и Вашите папки) на всички Ви, че 

уважихте нашата конференция. 

 

Целта на конференцията е  с оглед на предстоящата среща на НАТО през 

м. май в Чикаго:  да се запознаем с визията на част от експертите 

разработващи официалната позиция на Р. България за тази среща; в 

диалог с тези експерти да се чуе гласът и се ползва капацитетът на НПО 

по оценката  на основните проблеми на сигурността в новите реалности.  

 

Геополитическата среда след Лисабонската среща претърпя съществени 

изменения (Според ЕС-непредсказуема), вследствие на: 

 

1. Икономическата и финансовата криза в някои страни от Европа; 

2. Новата Стратегия на САЩ . Най-същественото в тази Стратегия е: 

намаляване на военните разходи и  числеността на въоръжените сили; 

пренасочване вниманието към Азиатско-тихоокеанския регион; 

ограничаване ангажираността в не повече от един военен конфликт; 

запазване намеренията за изграждане на европейска ПРО; свиване на 

ядрения потенциал и увеличаване капацитета за киберотбрана; 

3. Реакцията  на „засегнатите”: 

    - ЕС посрещна с разбиране тази стратегия на своя съюзник, но има  

резерви и предложения
*
.Освен това ЕС заговори за Стратегическа 



автономност  и се очаква на срещата в Чикаго да се постигне някакво 

„разбиране”по това. 

   - Китай е недоволен от тревогите на САЩ  от засилване на военното 

присъствие на САЩ в АТР, но Ктиай е важен икономически партньор на 

САЩ; 

   - РФ е определена като партньор на САЩ и е доволна от пренасочване 

вниманието към АТР, тъй като се отслабва вниманието към Европа и 

Балканите; 

4. Арабската пролет - НАКЪДЕ ??? Ще се стигне ли до политическо 

решение на проблема „Сирия” - Русия и Китай ще направят ли разумни 

ходове? 

5.  Ситуацията на Балканите: (Основни въпроси): 

   - Как ще се развиват събитията в Западните Балкани? 

   - Ще продължи ли политиката на останалите балканските държави за 

членство в НАТО и ЕС ? 

   - Какво „въздействие” се очаква от „великите сили” в нашия регион -ЕС, 

НАТО и  Русия ?  

   - Как ще се отрази икономическата криза  в Гърция, която е един от 

главните инвеститори в някои балкански държави ? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*Препоръки на ЕС (в-к Българска армия 06.01.2012 г.): 

 

- по-добра координация на планирането в областта на отбраната 

(хармонизиране на военните изисквания и мерки за увеличаване на 

оперативната съвместимост); 

- обединяване и споделяне на някои способности  и сруктури за подкрепа; 

- засилване на сътрудничеството в областта на научните изследвания и 

технологичното развитие; 

- подпомагане на промишленото сътрудничество и консолидация; 

- оптимизирането на обществените поръчки и премахване на пазарните 

бариери държавите-членки могат да развият способностите си по по-

ефективен от гледна точка на разходите начин и без отрицателни 

последици за техния суверенитет. 

Благодаря Ви и давам думата  за приветствие на председателя на 

комисията по външна политика и отбрана към НС - г-н Доброслав 

Димитров! 


