
 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

 

НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ ОТ РЕЗЕРВА „АТЛАНТИК“  

КЪМ ОСОП ПРИ МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА 

ПО ТЕМАТА „ИНОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ, ОТБРАНИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ 21 ВЕК“ 

 
 

Уважаеми господин министър ТАГАРЕВ,  

 

Уважаеми госпожи и господа,  

 

Съвременният информационен 21-и век поставя нови предизвикателства пред 

сигурността, които могат да бъдат посрещнати адекватно само с помощта на 

иновационни технологии и решения. В центъра на сигурността на демократичните 

общества е поставен отделният гражданин, а тероризмът заедно с 

информационната среда за общуване в глобалното Интернет пространство са 

основни генератори на асиметрични заплахи, за противодействието срещу които са 

необходими комплексни мерки. 

Възможно решение за преодоляването на този проблем е очертано в Новата 

стратегическа концепция на Алианса. На макро равнище то е базирано около 

понятия като „интелигентна отбрана“ и „обединяване и споделяне”. 

Практическото реализиране на тези две понятия може да бъде постигнато в 

множество и различни проекции. Една от тях е свързана със специализация 

относно определен тип операции в НАТО на отделните страни членки. 

От друга страна, предвид мащабите на развитие на страните от Г-20, за 

България е жизнено важно да дефинира реалистични от икономическа гледна 

точка национални амбиции по отношение на сигурността през следващото 
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десетилетие. Част от тези национални амбиции са очертани в новата Стратегия за 

национална сигурност. 

Предвид гореизложеното, смятаме, че в изграждането на модерни 

съюзнически отбранителни способности България може да се специализира в 

следните иновативни направления:   

 Колективната кибер сигурност и отбрана; 

 Участие в разработки на технологии и решения за войника на бъдещето 

в т. ч. и такива, използващи добавена реалност; 

 Автономни роботизирани системи за защита и разузнаване вкл. и 

такива с изкуствен интелект; 

 Иновативни разработки в сферата на новите материали (като напр. 

броневата защита) и специализирани устройства за електронни 

смущения (вкл. за предпазване от дистанционно взривявани 

импровизирани взривни устройства, широкоспектърни заглушители 

и др. подобни). 

Важно условие за практическата реализация на тези предложения е да бъдат 

обединени усилията на военната промишленост, на научно-изследователската 

общност и на образователните институции, с цел да бъде постигнат оптимален и 

навременен резултат. 

 

                                                                    УС НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ ОТ РЕЗЕРВА  

                                                                                                                           „АТЛАНТИК“ 

 

 


