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Основен принцип на външната политика на Република България е 
приемствеността по отношение на приоритетите и стратегическата ориентация. 
Отговорността пред българските граждани и съюзниците, както и стремежът към 
предвидимост при вземането на външнополитически решения и прилагането на 
балансиран подход във външнополитическите дейности и инициативи, са другите 
принципни положения на тази политика. 

Може би ще прозвучи като клише, но датите 29 март 2004 г. и 1 януари 2007 г., 
без съмнение, заемат особено място в съвременната история на България и нейната 
външна политика. С присъединяването към НАТО и ЕС страната ни успешно реализира 
стратегически външнополитически приоритети. Включването в процеса на формиране 
и реализиране на общата политика на двете организации минимизира вероятността от 
появата на пряка военна заплаха за суверенитета и териториалната цялост на България 
в дългосрочна перспектива. В същото време, авторитетът на страната и потенциалът й 
за по-ефективна защита на националните интереси зад граница сега са несравнимо по-
големи в сравнение с периода преди встъпването ни в двете организации. 

НАТО е първостепенен гарант за сигурността и отбраната на страните от 
евроатлантическата общност, в т.ч. и България. Трансатлантическите връзки между 
Европа и Северна Америка запазват своето фундаментално значение за сигурността на 
европейския континент.  На тази основа, считаме за важно и участваме активно в 
процеса на формиране на политиката и решенията на НАТО при максимално 
застъпване на българските интереси.  

България е удовлетворена от Стратегическа концепция на Алианса, която беше 
приета в Лисабон, очертаваща съвременната роля на НАТО като съюз за колективна 
отбрана, допринасящ за международната стабилност чрез сътрудничество с широк 
кръг от партньори, и с отговорности в управлението на кризи. 

В рамките на ЕС България активно се вписва в механизмите за многостранна 
координация и вземане на решения за осъществяване на Общата външна политика и 
политика за сигурност (ОВППС) и, по-специално, в Общата политика за сигурност и 
отбрана /ОПСО/, които са приоритетни за нас.  

Българският интерес в рамките на ЕС и НАТО е да се подкрепят усилията към 
поддържане и укрепване на сигурността и да се допринася за свързаните с нея 
способности, да се отговаря своевременно и ефективно на възникващите заплахи и 
рискове - колкото е възможно по-далеч от границите на евроатлантическото 
пространство, колкото е възможно по-рано и в колкото е възможно по-широк 
колективен формат. Стабилността на средата на сигурност около нашата страна само би 
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укрепнала от  разширяването на европейското и евроатлантическото пространство чрез 
интегрирането в него на страните-кандидатки за членство от Западните Балкани, както 
и Грузия.  

Отстояваме тезата, че европейската и евроатлантическата интеграция и 
перспективата за членство са мощен стимул за осъществяване на демократични 
реформи в съответните страни и стратегическа възможност за създаване на повече 
стабилност, сигурност и просперитет и в регионален план. Споделянето на българския 
опит и експертиза по реформите със страните-кандидатки е възможност за нас за 
оказване помощ и подкрепа за интеграционните процеси. 

Процесът на формиране и реализиране на външната политика на страната, а в 
по-широк контекст в ключовите за нас НАТО и ЕС, протича в нарастваща по динамика и 
все по-сложна откъм анализ и реакция международна среда за сигурност. 
Глобализацията остава водеща тенденция, която влияе върху цялостното развитие на 
външната среда за сигурност. Нейните измерения са свързани с дълбоки изменения в 
съотношението на силите между основните международни фактори.  

За ЕС и  НАТО е важно да установят диалог с нововъзникващите сили (emerging 
powers), както и да разширяват кръга от партньорства за преодоляване на 
съществуващите различия и изграждане на съгласувани подходи за решаване на 
стратегически важни международни въпроси, включително при управлението на 
кризи, противодействието на новите предизвикателства пред сигурността, както и в 
областта на контрола на въоръженията, разоръжаването и неразпространението на 
оръжия за масово унищожение (ОМУ). Като противоречив по своите последици 
процес, глобализацията създава условия за развитие на връзките и интеграция между 
държавите, но задълбочава също икономическото и социалното неравенство и 
дисбаланса в развитието им. Не на последно място, кризисните финансови и 
икономически явления в света, които днес наблюдаваме, се отразяват негативно върху 
вътрешната стабилност на държавите и тяхната външна и отбранителна политика. 
Глобализацията е свързана и със засилващото се въздействие на недържавни 
структури, в т.ч. икономически и религиозни, както и с протичащите процеси в 
енергетиката, миграцията, развитието и  промяната на климата.  

Особено важен в този контекст е въпросът за правилната оценка на 
съществуващите традиционни и нови рискове и заплахи, за превенцията и 
противодействието на които трябва да сме своевременно подготвени заедно с нашите 
съюзници и партньори. Това е и основна цел на извършващия се в НАТО Преглед на 
възпиращия и отбранителния потенциал на НАТО (DDPR), който се очаква да бъде 
представен тази година на срещата на най-високо равнище на НАТО в Чикаго. 
Прегледът се фокусира върху взаимовръзката между четири елемента: 
конвенционални сили, ядрени оръжия, ПРО, усилия за контрол на въоръженията, 
разоръжаване и неразпространение. Основната цел е да се определи подходящото 
съотношение (appropriate mix) между наличните политически и военни инструменти и 
евентуалното им адаптиране към новите предизвикателства.  

В съвременните условия конвенционалната заплаха, макар и ниска, не следва 
да се пренебрегва, особено в контекста на наблюдаваното в много райони на света 
превъоръжаване със съвременна военна техника и средства, водещо до усилена 
надпревара във въоръжаването и, което е особено опасно, към разпространението на 
балистични ракети - реален и нарастващ риск за евроатлантическата сигурност. 
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Дори в Европа, където блоковото противопоставяне е „минало”, важни 
проблеми на архитектурата за сигурност чакат своето решение. Едностранното 
суспендиране на ДОВСЕ от Русия през 2007 г., както и неотдавнашните й действия по 
неизпълнение на Виенския документ по мерките за укрепване на доверието и 
сигурността (неприемане на инспекции), поставят под въпрос цялостния режим за 
контрол на конвенционалните оръжия в Европа. Необходими са политическа воля и 
сериозни усилия за неговото запазване и модернизиране. Значителният дисбаланс на 
нестратегическите (тактическите) ядрени оръжия на континента в полза на Русия също 
е сериозен елемент от дневния ред на сигурността.  

Приветствайки подписването и изпълнението на новия Договор СТАРТ между 
САЩ и Русия, ние очакваме прозрачност и напредък и по въпроса за тези ядрени 
оръжия, на основата на реципрочни мерки и при отчитане на принципите на 
неделимост на сигурността и ненакърнимата сигурност на съюзниците при запазване и 
укрепване на трансатлантическата връзка. 

Изключително остър проблем, застрашаващ глобалната сигурност през това 
десетилетие според новата стратегическа концепция на НАТО, ще бъде 
разпространението на оръжия за масово унищожение (ОМУ) и средствата за 
тяхната доставка в някои от най-нестабилните райони на света. Налице е засилен 
интерес към придобиването им от различни държави, както и от терористи. Запазват се 
рисковете, свързани със съхраняването на съществуващото ядрено оръжие и 
радиоактивни материали в отделни страни.  

В отговор на заплахата от разпространение на ОМУ, НАТО изгражда своя 
система за противоракетна отбрана (ПРО), покриваща територията и на нашата страна, 
предлагайки сътрудничество на Русия.  

Българските дипломатически усилия в областта на неразпространението 
намират израз в следните основни направления:  

 Ние продължаваме да подкрепяме активно прилагането и универсализацията 
на основополагащи международни договори, по които сме страна:  Договорът 
за неразпространение на ядреното оръжие, конвенциите за забрана на 
химическото и биологичното оръжие, укрепването на системата за гаранции на 
Международната агенция за атомна енергия, както и усилията за скорошно 
влизане в сила на Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити /ДВЗЯО/. 

 България е страна-партньор в Инициативата за защита от разпространението на 
оръжия за масово унищожаване (ИЗР/PSI) и в Глобалната инициатива за борба с 
ядрения тероризъм (ГИБЯТ/GICNT), които са важен елемент от многостранното 
сътрудничество за противодействие на разпространението на ОМУ . 

 Страната ни участва активно във всички многостранни режими за експортен 
контрол и неразпространение на ОМУ– Австралийската група, Васенаарската 
договореност, Режима за контрол на ракетните технологии, Групата на ядрените 
доставчици и Комитета „Цангер”. 

Асиметричните или т.нар. нови заплахи - международният тероризъм, 
разпространението на оръжия за масово унищожение (ОМУ) и кибер престъпността  
оказват съществено влияние върху средата за сигурност в глобален и регионален 
мащаб. Макар да са различни по своята същност, новите предизвикателства 
притежават общи характеристики – могат да се проявяват едновременно и 
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взаимосвързано, като не засягат всички държави в еднаква степен и не изискват 
задължително военен отговор. Към тази група може да бъдат отнесени и заплахите за 
енергийната сигурност. Нарастващото потребление и намаляващите ресурси определят 
растящото значение на проблемите в тази област за България и другите страни от 
евроатлантическата общност. Макар и да не играе водеща роля, НАТО има свой принос 
за гарантиране на енергийната сигурност на страните-членки, по-конкретно, в защитата 
на критична енергийна инфраструктура. България и редица други страни-членки 
подкрепят по-засилена роля на Алианса в тази област. Смятаме, че възможни сфери за 
разширяване на ролята на НАТО по отношение на енергийната сигурност са: 
задълбочаване на политическия диалог, разработване на планове в отговор на кризи, 
предизвикани от прекъсвания на енергийните потоци, гарантиране на морската 
сигурност, организиране на учения със сценарии за инциденти или нападение срещу 
критична енергийна инфраструктура. 

Като член на НАТО и ЕС, България има активен принос към колективните усилия 
на двете организации за неутрализиране на заплахи за сигурността и постконфликтна 
стабилизация на обстановката в различни части на света. По линия на НАТО България 
участва във всички водени от Алианса операции, утвърждавайки се като отговорен и 
надежден съюзник. Следва да отбележим приноса ни в операциите в Косово и 
Афганистан, успешно приключилата операция в Либия, морските операции в 
Средиземноморието и Африканския рог и Мисията на НАТО за обучение на иракските 
сили за сигурност. 

В операции и мисии по линия на ОПСО в момента са включени около 200 
български представители, а като се добави участието ни в мисии на НАТО, 
непосредствено ангажирани сме общо с около 1000 души. Заедно с ротационните 
смени броят на активно ангажираните в задгранични мисии български военнослужещи 
и граждански специалисти възлиза на около 3-4 хиляди души. По разбираеми причини 
българското участие в операции и мисии на ОПСО е фокусирано върху Западните 
Балкани, но имаме принос и към операции в други райони на света. 

Как да укрепваме способностите в условията на финансова криза? Предвид на 
продължаваща икономическа криза и бюджетни ограничения ще бъде все по-важно за 
нас и нашите партньори от ЕС и НАТО да се ориентираме към  прилагането на нови 
подходи - като дискутираната в НАТО „интелигентна отбрана” - гарантиращи не толкова 
увеличение на бюджетните средства, колкото приоритетното, гъвкаво и стратегически 
ориентирано използване на ресурсите, чрез активно партньорство и разпределяне на 
финансовите разходи.  

За сведение: Инициатива на НАТО „Интелигентна отбрана” (Smart Defence) – изграждане на способности 
чрез многонационални и иновационни подходи (MNA), е обявена от генералния секретар на НАТО 
Андерс Фог Расмусен на 4 февруари 2011 г. по време на Конференцията по сигурността в Мюнхен. 
Концепцията за „Интелигентна отбрана” е представена на среща на министрите на отбраната на 10 март 
2011 г. Инициативата цели страните да изграждат по-голяма сигурност с по-малко ресурси чрез 
засилване на сътрудничеството и съгласуваността. В нейните рамки са разработени многонационални 
проекти в пет области: развитие на способности и организация на силите; придобиване на въоръжение и 
техника, операции и поддръжка, подготовка на силите, иновативни решения.  България е заявила 
интерес към 22 проекта в рамките на „Интелигентна отбрана”. 

 
Заключенията на Съвета външни работи на ЕС от месец декември м.г. са ясен 

знак в разглежданото направление. Политическият импулс е налице. Сега 
предложенията следва да бъдат трансформирани в конкретни проекти.  
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За сведение: От две години България, Румъния и Гърция разглеждат проекти от общ интерес, а е налице 
и българо-румънско споразумение за съвместно патрулиране на въздушното пространство. България 
подписа Програмно споразумение за съвместно развитие на способността «Европейски флот за 
въздушен транспорт» (EATF). Заслужава внимание и проектът за изграждане на мрежа за обмен на 
информация в областта на морското наблюдение (MARSUR) и присъединяване ни към него би било от 
полза. 

 
Участието ни в НАТО и ЕС не отменя, а, напротив, усилва сравнителните ни 

преимущества, както и възможностите ни за отстояване на ключови български 
интереси в три приоритетни за нас региона: Западни Балкани, района на Черно море и 
Близък изток и Северна Африка. Доколкото темата за регионалната сигурност 
фигурира самостоятелно в дневния ред на конференцията, тук ще се огранича само да 
маркирам най-важните елементи на подхода и оценката ни за обстановката в тези 
райони.  

Западни Балкани 

Страните от Западните Балкани са наши непосредствени съседи и протичащите 
в тях процеси имат важно политическо и икономическо значение за нашата страна. 
България е силно заинтересована от пълното интегриране на западните ни съседи в 
европейските и евроатлантически структури като ключ за трайно стабилизиране на 
региона. В района на Западните Балкани преобладават положителните тенденции, 
благодарение на активното ангажиране на международната общност, на първо място в 
лицето на ЕС и НАТО, при разрешаването на традиционни и нововъзникващи там 
проблеми. Същевременно, се запазват някои сериозни рискове пред демократичното и 
устойчивото развитие на държавите в региона. Налице са и рецидиви на  стереотипи от 
миналото, породени от специфичната регионална среда. 

Черноморски регион 

България разглежда Черноморския регион в широк европейски и евро-
атлантически контекст. Ние се придържаме към принципна позиция за по-активно 
ангажиране на НАТО и ЕС с проблемите на сигурността в този район, както и за 
придаване на по-действен характер на съществуващите инициативи за сигурност. 
Региона има особено значение за нас и заради развитието на преносната мрежа на 
основни енергоносители, свързваща държавите-производителки с енергийните пазари 
в Европа. Значението му нараства и поради ролята ни в опазването на външните 
граници на НАТО и ЕС.  

 
Близък Изток и Северна Африка 

Традиционните ни връзки със страните от Близкия изток и Северна Африка, 
географската близост и отражението на процесите в тях върху сигурността на  страните 
от НАТО и ЕС, определят активния подход на България към динамичните политически 
промени в региона. Налице са тенденции, които могат да доведат до разширяване на 
демократичните промени и балансирано икономическо и социално развитие. 
Същевременно, съществуват очевидни рискове от увеличен миграционен натиск, 
засилване на влиянието на радикални движения и активиране на международни 
терористични мрежи в непосредствена близост до Европа. 

Наше дълбоко убеждение е, че международната общност, трябва да продължи 
да подкрепя страните от Близкия изток и Северна Африка в прехода им към 
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демокрация. За пример ще посоча готовността на НАТО да окаже съдействие, в случай 
на отправено искане, по реформите в сектора за сигурност и отбрана, които са важна 
част от процеса на политическа трансформация, чрез изградените партньорски 
механизми и инструменти. Този процес е в съзвучие с ценностната ориентация на 
българската външна политика и има важно значение за сигурността на България и 
нейните съюзници.  

Тук е удачно да припомня „Софийската платформа”- успешна инициатива на 
Министерството на външните работи през 2011 г., която с поредица от международни 
срещи за 2012 г. ще продължи да бъде актуален форум за диалог и споделяне на 
българския опит и този на страните от Централна и Източна Европа с партньорите от  
арабския свят.  

Благодаря Ви за вниманието! 


