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За първи път Обществен съвет по отбранителна политика
Първото заседание на Обществения съвет по отбранителна политика(ОСОП) се проведе в зала
„Тържествена“ на Централния военен клуб. По време на срещата стартира открит дебат по найсъществените въпроси на сигурността и отбраната. Над 20 представители на професионални,
академични и обществени организации и бизнес сдружения с гражданска и експертна позиция
взеха участие в активен диалог, основан на принципите на откритост и прозрачност. В срещата
участва министърът на отбраната Тодор Тагарев и представители на ръководния състав на
министерството.
Предвижда се до края на месец април да се проведат
три отделни тематични дискусии
в рамките на Съвета. Работното заглавие на първата е „Модерната политика за сигурност и
отбрана в 21 век“. Тя ще е посветена на ролята на армията за гарантирането на сигурността и
ще се проведе на 16 април. На 22 април е втората дискусия, която ще разгледа ролята на
професионалистите в отбраната през 21-ви век – какви да са моделите за кариерно развитие и
как да се повишава професионалната им квалификация. Третата дискусия, която ще се състои
на 26 април, ще е по въпроси, свързани с иновациите, технологиите и отбранителната
индустрия, като този формат ще се реализира чрез създадения миналата година Индустриален
форум.
В проекта за правила за устройството и дейността на Обществения съвет по отбранителна
политика е предвидено той да е консултативен орган към министъра на отбраната при
формиране на политики и становища, както и при приемане на инициативи от страна на
министъра в областта на отбранителната политика. Препоръките на съвета не са задължителни
за министъра на отбраната. ОСОП има за цел да активизира диалога с професионални,
академични, обществени организации и бизнес сдружения, с предмет на дейност в областта на
сигурността и отбраната. Общественият съвет има собствен сайт, който вече работи.
На първото заседание бяха обсъдени процедурните правила за провеждането на дискусиите,
както и правилата за устройството и дейността на съвета. Заседанията на съвета ще се
протоколират и протоколите ще се качват на сайта
На него ще се качват и всички писмени становища на участниците в дискусиите, както и
окончателният вариант на правилата за работата на съвета, който ще бъде изработен след като
участниците в първото заседание изпратят своите становища и препоръки на сайта.
Цялата информация, която се качва на сайта на ОСОП трябва да е съобразена със Закона за
защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните данни.
Началникът на кабинета на министъра на отбраната Росен Иванов запозна участниците с
първоначално изработените правила, които бяха подложени на обсъждане. Правилата бяха
качени предварително на сайта, за да могат участниците да се запознаят с тях преди първото
заседание. Иванов най-напред посочи правното основание на базата на което се създава

съветът, както и правилата за функционирането му. Правилата са записани в четири глави,
които визират общите положения, функциите и задачите на съвета, състава и членството, и
организацията на работата му. Има идея след време цялата работа на съвета да бъде описана и
публикувана в три книжки.
Дискусията започна с предложения за повече внимание към младите и тяхната връзка и
информираност за дейността на съвременната армия, създаването на скаутско движение, както
и определянето на мандат на съвета. Беше направено предложение и по формулировката за
целта на съвета, според което форумът освен, че трябва да подобри диалога по въпросите на
отбраната, трябва
да повиши информираността на обществото
по въпросите на отбранителната политика и да печели още повече подкрепа от обществените
нагласи за отбрана. Отбранителната политика трябва да се разяснява непрекъснато, за да могат
всички работещи в сферата на отбраната да имат позитивна атмосфера за работа.
Предизвикателствата в сферата на отбранителната политика в глобалния свят са много и
мотивацията на работещите в тази сфера трябва да бъде много висока.
Важно е участието в този процес на медиите, които освен, че трябва да бъдат коректив, трябва и
да подкрепят положителните неща, които са постигнати в областта на отбранителната политика
на страната. Те са важен фактор при формирането на общественото мнение и нагласа по
отношение на отбранителната политика.
Друго предложение беше направено по отношение на гласуването на крайните становища след
приключването на всяка дискусия. Тъй като съставът на съвета е разнороден и в него участват
организации, които се различават в голяма степен по брой на членовете си, възможно е да се
приеме като крайно становище нещо, което не е във фокуса на обществения интерес в областта
на отбраната. Затова може да се предложат на министъра на отбраната няколко становища,
получени в резултат на дискусията в съвета.
Тематичните направления на съвета получиха в общи линии одобрението на присъстващите,
като бяха приветствани залегналите в тях въпроси, включително по
киберсигурността и интелигентната отбрана
Беше направено предложение всяка организация, участваща в съвета да докаже легитимността
си, както и в съвета приоритетно да влязат организации, които обединяват в себе си повече
обществени структури, с цел по-голяма представителност. Министърът на отбраната обаче
поясни, че целта на съвета е да даде възможност за участие на по-голям брой субекти в
публичното пространство по въпросите на отбранителната политика. Има също така и
механизъм, който гарантира легитимността на участниците. Целта е да се активизира
общественото мнение, за да се подпомогне дебатът за отбранителната политика не само днес,
но и в бъдеще.
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