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Министър Тагарев: Не е добре огласяването на имената на
военнослужещите ни в Афганистан
Той откри дискусията в рамките на ОСОП на тема: "Иновации, технологии,
отбранителна индустрия“.
Според министъра на отбраната Тодор Тагарев не е много добре огласяването на имената на
българските военнослужещи в Афганистан, които са изявили желание да участват в
предстоящите парламентарни избори. Конкретни заплахи няма, но принципно положение е, че
държавата би трябвало да се грижи за хората си, които участват в такива рискови операции,
смята той. Министърът откри в ЦВК заседание на Индустриалния форум като специфичен
формат на Обществения съвет по отбранителна политика (ОСОП). Ще бъдат приети Правила за
организацията и дейността на Индустриалния форум и ще се проведе избор на Направляващ
съвет и Секретариат.
Два списъка на лицата, заявили желание да гласуват в изборите за народни представители
на 12 май т.г. в Афганистан, публикува Министерството на външните работи. Както е записано
в решението на ЦИК, секции ще има в Кабул, база „Феникс” и в Кандахар, база „Кандахар”. Те
са под номера 320600006 и 320600007. В първия списък – за база „Феникс” фигурират 82
имена, а във втория – за база „Кандахар” – 250. Крайният срок за подаване на заявления за
гласуване бе 11 април. Така е записано в Изборния кодекс, така е сторило и външно
министерство, според което тези списъци не са класифицирана информация.
Тълкуването трябва да бъде направено от юридическа гледна точка, каза още министърът на
отбраната. При положение, че законодателят е въвел определени изисквания изпълнителната
власт е длъжна да ги изпълни, допълни той. Успокояващо, според него е, че са изброени само
имената на военнослужещите без лични данни, длъжности и поделения, в които служат.
Коментарите около този епизод в предизборния период се въртят около логичния въпрос
защо трябваше да се обявяват имената на почти всички наши миротворци в размирен
Афганистан, в дните и седмиците, когато в света има атентати или заплахи за атентати от страна
на радикални ислямисти. Риск може да има и за близките на миротворците ни. Този проблем
беше поставен и при предишни избори, но очевидно законодателят не е преценил важността
му.
Дискусията в рамките на ОСОП е на тема: "Иновации, технологии, отбранителна индустрия“.
Тодор Тагарев постави няколко основни въпроса. Единият от тях е в какъв период от време
бихме могли да променим технологичната база на отбраната и сигурността. Нека да чуем какво
ще кажат участниците във форума, посочи министърът в отговор на въпрос на „Отбрана” за

неговата прогноза. Той би се радвал, ако хоризонтът е 2020 г. и ако, това, разбира се, бъде
обявено като реалистично.
Форумът се води от заместник-министъра на отбраната Антон Лазаров. Обсъждат се въпроси,
свързани с използването на добри индустриални практики; начините за осигуряване на
жизнения цикъл на въоръжението и техниката; взаимодействието с индустрията за
реализиране на концепции и политики; публично-частното партньорство; мултинационалното
партньорство за осигуряване на отбранителните способности; националните възможности.

