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УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР, 

УВАЖАЕМИ Г-Н ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ Г- Н КМЕТЕ, 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС-ВАРНА,  

УВАЖАЕМИ ГОСТИ, 

ГОСПОДА АДМИРАЛИ И ГЕНЕРАЛИ, 

ГОСПОДА ОФИЦЕРИ, 

 

Благодаря за предоставената ми възможност да представя пред Вас 

позицията си по отношение на един от аспектите на днешната кръгла маса, 

организирана от Съюза на офицерите от резерва „Атлантик“, в рамките на 

темата на първия панел, „Съвременен мениджмънт на отбраната“ с 

модератор ген. майор о.р. Стефан Димитров, председател на СОРА, а именно 

– „Приносът на медиите и обществеността за осъществяване на 

отбранителната политика на България през второто десетилетие на 21-и 

век“. 

 

Естествено приносът на медиите и обществеността за осъществяване на 

отбранителната политика на България през второто десетилетие на 21-и век е 

свързан с темите за „Усъвършенстване на законодателната и нормативната 

база на отбраната“ и „Отношенията на институциите към отбраната“. 

Приносът на медиите и обществеността в този процес виждам преди 

всичко в заявяване и отстояване на тяхната активна гражданска позиция по 

основните аспекти на отбранителната политика на България като част от 

утвърдената от Народното събрание първа българска Стратегия за 

национална сигурност, която се базира на споделените евроатлантически и 

европейски ценности, дефинира националните интереси, очертава 

предизвикателствата пред сигурността и показва начините, по които да се 

справим с тях. 

Основното ударение, според мен, следва да се постави върху 

разясняването на главните цели, насоки и задачи за осъществяване на 

стратегията за национална сигурност и в частност произтичащите от тях нови 

виждания за формиране и прилагане на практика отбранителната политика на 

България в съвременните условия и близкото обозримо бъдеще – до 2020г. 

като контрапункт на отдавна остарялата и вече изпълнила предназначението 

си концептуална база. 

Годините на прехода и демократичните промени в обществото 

доведоха до бурното развитие на медиите, но в същото време, вместо техния 

принос в утвърждаването националните идеали в ценностната ориентация на 

обществото вместо да нараства се намалява. В гонитбата на по-голям тираж и 

рейтинг комерсиалните медии заливат зрителя, читателя и слушателя с 

огромен поток информация. В този поток трудно може да намерят място ярки 

публицистични предавания и публикации по темата предмет на днешната 

кръгла маса.  



Комерсиализацията на медиите не подмина и обществените такива. В 

борбата за оцеляване тиражът на в-к” Българска армия” намали до минимум 

тиража си и изчезна от вестникарските будки. Изчезнаха и печатните издания 

на видовете въоръжени сили. 

Причините за това са преди всичко обективни, но трябва ли да се 

примиряваме с това положение. 

Настоящото експозе няма за задача да предложи един цялостен обзор 

по темата и решение на проблемите. 

Според мен достатъчно е да се предизвика дебатът, а в спора и 

обмяната на мнения ще се родят и конкретните решения. 

За да бъдем в крак с времето и неговите предизвикателства, считам, че 

едно, от главните направление в осъществяване отбранителната политика на 

България през второто десетилетие на 21-и век, в популяризирането на което 

медиите и обществеността могат да намерят своето място, е концепцията за 

„интелигентната отбрана“. 

В това отношение ролята на СОРА като представител на 

обществеността е от голямо значение. 

Не случайно в СОРА членуват едни от най-интелигентните 

представители на офицерския корпус от резерва, хора посветили живота си 

на офицерската професия, с много опит във военното дело, с научни степени 

и звания, активно участващи в обществено-политическия живот на страната. 

Именно СОРА, през м.март тази година, стана инициатор и 

съорганизатор на проведената в ЦВК-гр.София Националната конференция 

на тема „Интелигентната отбрана: националната отбранителна 

политика и инвестициите в отбраната през второто десетилетие на 21-и 

век“. 

Участие в тази конференция взеха повече от 30 държавни институции, 

неправителствени организации, известни учени, политици и общественици. С 

доклад по темата участва и Министърът на отбраната ген. Аню Ангелов. 

Работата на конференцията бе широко отразена и от медиите, но това 

не бива да ни задоволява. 

Считам, че с провеждането на настоящата кръгла маса СОРА твърдо и 

последователно осъществява целите и задачите залегнали в неговия устав и 

дава своя принос за осъществяване на една широка дискусия в обществото по 

въпросите каква да бъде отбранителната политика на България в близките 

десетина години. 

В същото време приносът на медиите в отразяването на тези форуми би 

следвало да е по-голям и те да не се задоволяват само с информация от рода 

на „кой, къде, какво, кога“, а да предизвикат една по-широка дискусия по 

темата като дадат трибуна и на други мнения и коментари.  

Министерството на отбраната разполага със значителна по размер 

материална база за информиране на обществото за основните насоки в 

осъществяването на отбранителната политика и процесите на модернизация 



на Въоръжените сили и постигане на интеграция и пълна съвместимост със 

стандартите на Алианса но не достатъчно ефективно тя се използва за това. 

На обществото е необходим и един по-разширен дебат по темата. 

Считам, че в електронните медии и печатните издания следва по-

широко да се отразяват и експертните мнения на офицерите от резерва. 

Значителна е и ролята им за разясняване на тази политика сред различните 

слоеве на обществото и чрез участието им в срещи с различни негови 

представители на живо. 

Много активна може да бъде ролята на офицерите от резерва като 

участници в предизборните срещи на кандидатите за президент на които да 

поставят въпроси и изказват мнението си по отношение на техните виждания 

по отношение на ролята им за осъществяване на националната отбранителна 

политика. 

Като участници в предизборните събрания медиите и членовете на 

СОРА следва да поставят в центъра на вниманието на широката 

общественост позицията на всеки кандидат за Президентът на Република 

България относно ролята му на обединител на нацията и главнокомандващ 

Въоръжените сили на страната. 

От неговите виждания и позиция по най-важните въпроси на 

националната сигурност и в частност по отношение на отбранителната 

политика на България зависи формирането на политиката на всички 

институционални и обществени фактори, както по основните насоки и 

направления на Стратегията за национална сигурност, така и по отношение 

на прилагането им в провежданата от изпълнителната власт отбранителна 

политика във всичките й аспекти за един по-дълъг период, а именно - до 

2020г. 

„Към настоящия момент мнозинството в народното събрание, 

правителството и ръководството на МО разполагат с ясна, добре обоснована, 

и затова, реалистична стратегическа визия не само в областта на 

отбранителната политика, но и в сферата на националната сигурност“ е 

констатацията на Министъра на отбраната, ген. Аню Ангелов, при 

откриването на учебната 2011-2012г. във ВА „Г.С.Раковски“. 

Приносът на офицерите от резерва и медиите може да бъде особено 

важно значение за осъвременяване на нормативната база и правната рамка на 

извършваните в тази област реформи като активно се включим в 

обсъждането на Закона за Резерва на ВС и Закона за военното разузнаване. 

Амбицията на ръководството на МО е те да бъдат приети от Народното 

събрание още през тази година.  

За да осъществи целите и задачите които СОРА си поставя и за да има 

принос в осъществяването на отбранителната политика на България през 

второто десетилетие на 21-ви век от особено важно значение са два фактора с 

които неминуемо ще трябва да се съобразяваме. 

На първо място поставям човешкия фактор.  



Считам, че в организационното изграждане на СОРА е необходимо да 

се наблегне на разширяването на териториалния обхват и увеличаване броя 

на членовете на организацията. 

Необходимо е да се привлекат офицери от резерва които са експерти в 

своята област и са се реализирали като такива, както по време на службата си 

във ВС, така и след това. 

Много важно е да се преодолеят различията между различните 

организации на офицерите от резерва основани на нездрави претенции за 

власт и затънали в дребнотемие и битовизъм.  

През последните няколко години в гр.Варна се създадоха сдружения с 

идеална цел в обществена полза обединяващи служилите в подводния флот, а 

също така и в дивизион патрулни кораби от ВМС на България, които имат 

своето място и могат да допринесат за осъществяване на отбранителната 

политика на България. 

На второ, но не и на последно място, важен фактор в издигане ролята и 

авторитета на офицерите от резерва в осъществяването на отбранителната 

политика на България е и материалната база с която те разполагат, а също 

така и до която имат достъп да ползват за провеждане на организираните от 

техните структури мероприятия в тази насока. 

Считам, че в това отношение ръководството на МО може да окаже 

безценна помощ като облекчи режима за ползване на материалната база с 

която разполага от организациите на офицерите от резерва и сдруженията на 

им с нестопанска цел в обществена полза. 

Като пример мога да посоча неефективното използване на залите и 

помещенията във Военния клуб в гр.Варна. Високите наеми за използването 

им са една от основните пречки за провеждането на мероприятия с военно-

патриотичен и възпитателен характер, публични дискусии по актуални 

въпроси на отбранителната политика. 

За мен лично, а и за много от офицерите от резерва траен спомен 

оставят срещите с ръководството на МО в препълнената зала на Военния 

клуб по злободневните въпроси на деня като например срещата на която се 

обсъждаше бъдещето на ВМС и в частност съдбата на подводният ни флот. 

Когато говорим и търсим приноса на обществеността, в частност, на 

офицерите от резерва, в осъществяване на отбранителната политика на 

България, всички ние трябва да сме наясно, че тази политика в крайна сметка 

се формира от политическата партия която е получила в най-голяма степен 

доверието на българския избирател. 

В условията на демокрация гражданското общество, част от което сме 

и ние, упражнява своя контрол и върху МО, което на практика я провежда. 

В това отношение връзките на СОРА с ръководството на 

Министерството и диалога по най-важните нейни направления неминуемо ще 

издигнат не само приноса, но и авторитета на офицерите от резерва в 

осъществяването й. 



В уставите си всички организации и сдружения на офицерите от 

резерва са записали че са надпартийни и неполитически. 

Но това съвсем не трябва да означава, че офицерите от резерва не 

трябва да вземат участие в политическия живот. 

Според мен участието на офицерите от резерва в политическия живот 

следва да се изразява най-вече в участието им в изработването на единна 

политическа платформа за приоритетите в осъществяването на 

отбранителната политика, която да отговаря в най-пълна степен на 

националните идеали, да има дългосрочен характер и консенсус между 

основните политически сили за нейното осъществяване, независимо коя от 

тях е в момента на власт. 

От друга страна, особено важно е и директното участие на офицерите 

от резерва в политическия живот като личности с голям обществен 

авторитет, заемащи лидерски позиции или като редови членове на 

политически партии с ясна и национално отговорна концепция за 

националната сигурност и отбранителна политика в най-голяма степен 

отговаряща на националните идеали и предизвикателствата на времето в 

което живеем.  

Считам, че представители на офицерския корпус от резерва в местните 

и централните органи на управление, както и като депутати в Народното 

събрание, ще допринесе неминуемо за повишаване ролята и приносът им 

както във формирането, така и в осъществяването на отбранителната 

политика на България през второто десетилетие на 21-и век. 

 

В заключение, уверен съм, че така поставени въпросите неминуемо ще 

доведат до една по-широка дискусия по темата на днешната кръгла маса. 
 


