ПРОТОКОЛ
от проведено второ заседание на Обществения съвет по отбранителна политика към министъра
на отбраната

Днес, 17 май 2013 г., в Информационн център на МО, ул „Г.С. Раковски“ 106 бе проведено
четвъртото заседание на Обществения съвет по отбранителна политика (ОСОП или Съвета) към
министъра на отбраната на Република България.
Присъстват:


Официални лица: Михаил Найденов, държавен експерт в дирекция „Отбранителна
политика“, Министерство на отбраната (водещ на заседанието); Григори Недялков,
директор на дирекция „Връзки с обществеността“, Министерство на отбраната;
представители на дирекция „Операции и подготовка“ и дирекция „Стратегическо
планиране“ в Щаба на отбраната, Съвместно командване на силите, ВА „Г.С. Раковски“



Журналисти: национални печатни и електронни медии, телеграфни агенции, екип
звукозапис и видеозапис.



Членове на ОСОП:
1. Aсоциация

на

комуникационни

и

информационни

специалисти

(АКИС),

представлявана от Георги Пешев;
2. Асоциация на възпитаниците на Морско училище, представлявана от Петър
Странчевски
3. Асоциация на завършилите колежа на НАТО в Рим (АЗКОН), представлявана от Илия
Милушев
4. Асоциация на сухопътните войски на България (АСВБ), представлявана от Валентин
Цанков
5. Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), представлявана от Георги
Шарков

6. Гражданско движение „Освобождение“, представлявано от Николай Колев- Босия
7. Катедра „Национална и регионална сигурност“, УНСС, представлявана от Георги
Пенчев
8. Сдружение „Българска отбранителна индустрия“, представлявано от Петко Ваков
9. Съюз на ветераните от войните на България (СВВБ), представлявано от Тодор
Анастасов
10. Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите (СВВП), представляван от Петър
Траянов Велчев и Манол Тенчев
11. Съюз на военноинвалидните кооперации в България (СВКБ), представляван от Борис
Николов
12. Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва (СОСЗР), представлявано от Стоян
Топалов
13. Съюз на офицерите от резерва „АТЛАНТИК“, представлявано от Васил Данов
14. Център за изследвания по национална сигурност и отбрана към БАН (ЦИНСО-БАН),
представлявано от Емил Люцканов


Членове на разширения състав на Съвета
1. Анри Георгиев, експерт
2. Максим Карев, експерт
3. Тодор Танев, СУ „Св. Климент Охридски“

Заседанието протече при следния
Дневен ред:

1. Обсъждане на темата „Участието в мисии и операции за изграждането и
развитието на способностите на българските въоръжени сили“ и следните въпроси
за дискусия: анализ на участието на българските въоръжените сили в операции и
значението му за подобряване на отбранителните способности; участието в мисии
след 2014 г., след изтегляне на по-голямата част от контингента от Афганистан;

начини за съхраняване и запазване на натрупания боен опит предвид
намаляващото оперативно темпо.

По въпросите бяха направени изказвания, представени становища и предложения, както
следва:

Да се формира национална политика за изграждане на отбранителни способности на
страната, свързани с участието в операции зад граница (Илия Налбантов, Министерство на
отбраната).

Да се обърне внимание на ролята на ВУЗ-овете в контекста на гражданско-военните
отношения с цел повишаване на културата, като се води систематичен публичен дебат и
се насочи вниманието към изграждане на стратегическа визия с участието на експерти,
които да работят за развитието на способности - специалисти от няколко различни,
допълващи се области (Тодор Танев, СУ „Св. Климент Охридски“).

Да бъде създаден / възстановен учебен център за подготовка за участие в операции по
поддържане на мира с цел да се съхрани експертизата, опита; да се подобри подготовката
на личния състав за бъдещи операции; за документиране, архивиране и създаване на
условия за последващо ползване на това, което е видяно, научено, преживяно от хората,
които са участвали в мисии. Центърът да бъде на ниво „рота“ (Валентин Цанков).

Да има отчет за всички, които са участвали в мисии и за бъдещи мисии да се предлагат за
включване и хора, преминали в резерва (Стоян Топалов). Предложението бе подкрепено
и от Васил Данов, представител на СОР „АТЛАНТИК“.

Да се направи повече от МО за подобряване на информираността на обществеността
относно политиката му в областта на мисиите, за да може евентуално да се спечели
нейната подкрепа (Петър Странчевски).

Да се използват средствата за масова информация, за да се разясняват различни аспекти
на участието в мисии и операции в чужбина (Стоян Топалов).

Да се подготви зала в Националния военноисторически музей, където да се направи
изложба за историята на контингентите (Веселин Василев, сп. „НАТО и България“).

Да се реши въпросът относно отпуска на служещите във въоръжените сили, които желаят
да се запишат да учат в езиковата академия на Международната конфедерация на
офицерите от резерва –това да не е за сметка на техния домашен отпуск (Стоян Топалов).

Да се изведе финансирането на мисии и операции в чужбина извън бюджета на
Министерството на отбраната; да се подготви национална конференция, в която да вземат
участие ръководители на звена и командирите, които са участвали в мисии и са натрупали
опит (Васил Данов).

Неизползваните средства от планирания бюджет за финансиране на контингентите ни в
чужбина да остават в МО и да се ползват за развитие, способности на българските
въоръжени сили (Валентин Цанков).

Следващото заседание на Съвета ще се проведе на 23 май 2013г.

Неразделна част от този протокол е стенограмата от заседанието на Съвета, както и
следните документи: Становище на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите,
17 май 2013 г.; Предложение на Съюза на офицерите от резерва "Атлантик", 17 май 2013
г.; Становище на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва (СОСЗР), 17 май
2013 г.

УТВЪРДИЛ
Секретар на ОСОП

/………………………………………………/

Дата:

