
Благодаря, ние ще спестим време, както и миналия път, ще се опитам също така да 

бъда и пределно кратък, тъй като говоря от името на организация, която е само три години 

по- стара от НАТО и шест години по стара от Варшавския договор, това е АFСЕА 

Интернешанъл, а приносът на АВСЕА в секция София вече е от 21 години в България и 

мисля, че има какво да кажем в тази връзка. Защо подчертавам това, защото през цялото си 

съществуване основният стремеж и девиз на организацията е било не да търси причини и 

оправдания, а с какво може да помага на сигурността, съответно в областите, в които 

работи. Какво е голямото предимство и опитът, който ние можем да допринесем и се 

опитваме да допринасяме, както в подготовката за членството в НАТО, така и през тези 10 

години на активно членство на България в НАТО. Това е, че още от самото създаване на 

Съюза, стратегически партньор в областта на комуникацията, информационните 

технологии и разузнаването е АFСЕА и в момента тя е тази организация, която има 

официалното партньорство с НАТО, по отношение и на агенцията NCI. Връщаме се от 

Букурещ и тук искам да благодаря на Министерството на отбраната за срещите, които 

имахме с ръководството на АFСЕА, президента, вицепрезидента, европейският мениджър 

и го казвам това с удовлетворение и задоволство,защото бяха обсъдени практически 

възможности за партньорство, каквато е и целта. Митологии и истории ние всички знаем, 

защото тука които сме били можем да си спомним и митологията как овладявахме 

проливите с нашата армия. Сега да си зададем въпроса и как с една или две бригади ще 

защитим цялата граница, ще се развърнем, как ще направим мобилизации и как ще 

изпълним други задачи, нещата са се променили и действително ние трябва да мислим 

вече с други критерии, с други мащаби, а не да правим съотношение на силите и 

средствата от времето на предишни години, на които всички ние сме били свидетели. С 

какво мога да кажа до сега, че сме помогнали? Още преди членството в НАТО помагахме с 

изясняване на оперативната съвместимост, помагахме с проектите за модернизация, 

представяне на техники и технологии по конкретни проблеми за батальонната тиска група, 

за ПВО,за ВВС,за ВМС, така че това ще продължава и сега. В бъдеще акцентът идва върху 

киберсигурността, киберотбраната, това е акцент който ние имаме сигурността и 

потвърждението на НАТО и на NSI агенцията, в България до края на годината да 

организираме един такъв форум с много сериозно международно участие. Това е в една 

близка перспектива. Искам да обърна внимание още на един аспект. НАТО не може да ни 

гарантира сигурност. Ние сме НАТО. Това което ние направим, това е нашата сигурност. 

Не можем да казваме, че някой друг ще ни осигури сигурността, ако ние с каквото можем 

си помогнем, това ще е най- добрата помощ. Какво имам предвид? Активност, защото 

НАТО е партньорство и нашето участие в това, което НАТО ни предлага е гаранцията и 

пътят за нашата сигурност, а също така и финансиране. Ще дам няколко примера. В 

Букурещ сега беше отчетено, че Румъния участва в 11 общи програми, България участва в 

една, по отношение на темите, които бяха разглеждани. Преди 2 години на България беше 

предложено да стане водеща страна. Благодарение и на АFСЕА при едно от мероприятията 

и посещенията, да стане водеща страна по отношение на инициативата за SMART 

DEFENCE, сега с удовлетворение чувам, че ние сме се включили в тази инициатива, 



вместо да я ръководим, така че в този смисъл, моят апел и обръщение към ръководството 

на Министерството на отбраната е по- голяма активност, защото това е ресурсът. Нашите 

вътрешни ресурси знаем, че са ограничени и се надявам, че това ще бъде отчетено и тази 

активност не винаги изисква средства. Инициативността не се наказва с изпълнение в 

много случаи в НАТО, по- скоро тази инициативност може да донесе допълнителни 

възможности и допълнителни ресурси. Този който ръководи проекта не плаща най- много. 

Трябва да имаме предвид това, а плаща със своя потенциал, със своята инициативност. Ще 

продължим да помагаме и в бъдеще и нека по скоро да гледаме напред, отколкото да се 

обръщаме назад, защото миналото нито ще се върне, нито може да се поправя. Не искам да 

коментирам тук по отношение на каскадиране и пропуснати възможности. Много са, 

лично и аз съм участвал в пропускането на тези възможности, за което съжалявам много и 

за съжаление не могат да се поправят. Благодаря. 

 


