
 

 

ПРИЧАСТНОСТ КЪМ НАТО, 
ПОУКИ ЗА БЪЛГАРИЯ 

Научно-практическа конференция под патронажа 
на президента на Републиката 

 
На сериозно теоретично равнище, в пълна зала и при висока 
активност в Централния военен клуб се състоя научно-
практическата конференция на тема “Адекватността на НАТО в 
съвременната и бъдещата среда за сигурност: Изводи за България”. 
Организатори бяха Съюзът на офицерите от резерва „Атлантик” 
(СОРА), Министерството на отбраната, Сдружение “Джордж 
Маршал–България”, Асоциацията на комуникационни и 
информационни специалисти (АКИС), Софийският форум за 
сигурност, Центърът по мениджмънт на сигурността и отбраната 
към БАН, Студентската асоциация за изследване на 
международните отношения и Студентският клуб на политолога. 
С кратко слово председателят на СОРА генерал-майор о. з. д-р Съби 
Събев откри конференцията. От името на президента Росен 
Плевнелиев бе поднесено приветствие.  
 

 
 
Заместник-министърът на отбраната Тодор Кюмюрджиев говори за 
националната отбранителна политика, за Програма 2020, за 
нарастващия брой предизвикателства към българското войнство и 
общество. Зам.-министър Кюмюрджиев съобщи, че след 11-годишно 
членство в НАТО за България най-сетне е разработен конкретен 



 

план за защита по силата на чл. 5 от Вашингтонския договор при 
агресия от външна сила. Г-н Кюмюрджиев отговори на редица 
въпроси, зададени от аудиторията. 
В конференцията участва и извънредният и пълномощен посланик 
на Украйна у нас Н. Прев. Микола Балтажи, който направи кратко 
изказване и отговори на въпроси. 
Особено топло бяха посрещнати нашите колеги и приятели от 
Република Македония: генерал-майор о. з. Илия Николовски, 
председател на Съюза на запасните офицери в Македония и 
генерал-майор о. з. Стояновски, член на Управителния съвет на 
Съюза. Колегите активно участваха в трите панела на 
конференцията и поднесоха приветствие. 
Секретарят на Съвета за сигурност към Министерския съвет д-р 
Георги Кръстев изнесе доклад на тема „България в глобалния свят. 
Рискове и заплахи за националната сигурност на Република 
България“. 
За новите предизвикателства пред съюзната политика за сигурност  
говори Християна Христова от Министерството на външните 
работи. 
Значителен интерес и полемика предизвика докладът на доц. Румен 
Кънчев „След Крим: геостратегическият контекст и НАТО“. 
 

 
 
Ексминистърът на отбранатна проф. Тодор Тагарев от БАН заслужи 
признание с точния анализ на събития и тенденции в доклада си  
“Хибридната война като предизвикателство пред съюзната 
сигурност и отбрана”. 
Посланик Петър Попчев компетентно и подробно разясни 
предизвикателствата пред военноморската и енергийната сигурност 
на България, ЕС и НАТО в широкия Черноморски регион. 



 

За единството на НАТО в променената среда за сигурност се изказа 
подполк. о. р. Илия Налбантов от сдружение “Джордж Маршал-
България”. 
Представителят на Щаба на отбраната полковник Марков изнесе 
доклад “План за изграждане на способностите на Въоръжените сили 
до 2020 г.” и отговори на въпроси. 
На тема "Планиране на отбраната в променената среда за сигурност 
- съюзни и национални аспекти" компетентно говори полк. о. р. 
Георги Тодоров. 
Удовлетворение и поуки донесе докладът "Укрепване на съюзната 
отбрана и системата за командване и контрол в източния регион на 
НАТО“, изнесен от бригаден генерал о. р. Бойко Симитчиев от 
АКИС. 
 

 
 

С мощен интелектуален и полемичен заряд бе наситен коментарът 
на посланик полк. о. р. Валери Рачев на тема “Кризата в 
отношенията НАТО-Русия и влиянието й върху съюзната 
сигурност”. 
Презентация „Проектите на УНИКОМ 2000 ТЕХ в съвременната 
среда за сигурност“ направи Орлин Георгиев, един от 
спомоществователите на конференцията. 
Младият изследовател от Софийския форум за сигурност Алекс 
Танчев прочете съдоклад „Тероризмът като глобална заплаха”. 
Доклад “За съюзните задължения на България в променената среда 
за сигурност”, съпроводен с изобилен сравнителен и илюстративен 
материал, изнесе председателят на СОРА генерал-майор о. з. д-р 
Съби Събев. 



 

Докладът “Участие на България в инициативите за партньорство на 
НАТО и ЕС” на полковник о. р. доц. Петър Моллов също предизвика 
интерес и въпроси  за размисъл. 
Множество данни от социологически изследвания и анализи 
предложи капитан I ранг проф. д-р Янцислав Янакиев от Института 
за перспективни изследвания в областта на отбраната към Военната 
академия, който говори за обществената подкрепа за 
отбранителните мерки на НАТО. 
След всеки от трите панела на конференцията се състоя оживена 
дискусия. 
 

 
 
В конференцията участва Н. Прев.  
посланикът на Украйна Микола Балтажи  
(в средата). 


