Приветствие на министъра на отбраната
До участниците в международната конференция
„ Предизвикателства и изпитания пред НАТО в следващите 10 години”
25 септември 2012 г.

Уважаеми дами и господа,
За мен е чест да ви приветствам с провеждането на международната конференция
„Предизвикателства и изпитания пред НАТО в следващите 10 години“. Искам да
изразя благодарността си към организаторите на това събитие – Атлантическия
клуб в България, Софийския форум за сигурност и Института за културна
дипломация-Берлин. Високо ценя възможността с това кратко приветствие да
споделя някои идеи по една толкова важна тема, която е от ключово значение
както за бъдещото състояние и глобална значимост на Алианса, така и за
собствената ни национална политика в областта на сигурността и отбраната.
Всеки един въпрос на днешната конференция като: „Ролята на НАТО в Северна
Африка след Арабската пролет”; Сътрудничеството НАТО-Русия; Бъдещите
отношения НАТО и ЕС; Близкият изток като потенциална заплаха за сигурността
на Алианса е достатъчно важен и може да бъде предмет на отделна конференция.
За нас бъдещето на НАТО е от изключителна важност тъй като ние планираме
нашата отбрана и провеждаме отбранителната си политика в съответствие със
съюзното отбранително планиране и политика. Същевременно активно участваме
в тяхното формиране и провеждане, осигурявайки по този начин най-адекватна
защита на националните и колективните интереси. Твърдо вярване, че НАТО е и
ще остане и през следващите години гарант на сигурността в Европа.
В същото време в средата за сигурност и в самия Алианс протичат динамични
процеси, които поставят за решаване много нови проблеми и предизвикателства.
За да отговори на тях НАТО прие на Срещата на високо равнище в Чикаго нова
Стратегическа концепция със хоризонт за следващите 10 години. Алиансът
преминава през значими и дълбоки промени свързани със вътрешното
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преструктуриране на своята организация и на процесите на планиране и създаване
на военните способности.
Активното и успешно сътрудничество, на всички възможни нива, е от ключово
значение за бъдещето на НАТО и ангажиментите на съюзниците към
Вашингтонския договор и Стратегическата концепция. България е силен
поддръжник на всички инициативи в тази сфера – инициативата за
интелигентната отбрана, концепцията за свързани сили, инициативата за
обединяване и споделяне на ЕС.
Досегашното ни сътрудничество с партньорите също е особено важен елемент от
усилията на НАТО в подкрепа на глобалната сигурност и стабилност.
Партньорите осигуряват значителна подкрепа за практически всички наши мисии
и операции, участват в мащабните ни трансформационни инициативи, и
поддържат активен политически диалог на всички нива.
Като страна членка на НАТО и ЕС Р България е заинтересована и от
задълбочаването на сътрудничеството и връзките между двете организации. За да
решим по най-добър начин въпросите на отбраната и сигурността трябва да
постигнем координация на отбранителната политика на НАТО с общата политика
по сигурността и отбраната на ЕС.
Уважаеми дами и господа,
Желая ви успешна и плодотворна дискусия по всички интересни въпроси от
дневния ред на конференцията.
Благодаря за вниманието!
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