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Уважаеми г-н министър на отбраната, 

Господа генерали, адмирали и офицери, 

Уважаеми гости,   

Дами и господа, 

 

Позволете ми да Ви приветствам с „Добре дошли“ на годишната 

конференция на началника на отбраната на тема: „Предизвикателствата на 

текущата среда за сигурност и процесите в НАТО към готовността и 

развитието на въоръжените сили“. 

В отговор на драстичните промени в средата на сигурност, свързани най-вече 

с военната инвазия на Руската федерация в Украйна, НАТО предприе редица 

мерки и дейности за повишаване на колективния възпиращ и отбранителен 

потенциал, за да гарантира запазването на стратегическото си предимство и 

развитието на адекватни способности за противодействие на заплахите за 

сигурността на страните-членки.  

Подходът на Алианса за гарантиране на колективната отбрана и постигане на 

ефективно възпиране се базира върху устойчива, бойно ефективна и всестранно 

осигурена конструкция от сили на място – съюзни и национални, и сили за бързо 

усилване, обхванати от усъвършенствана структура за командване и управление. 

В основата на този подход са заложени повишени изисквания към националните 

сили за отбрана по отношение на готовност за използване, оперативна 

съвместимост, ниво на подготовка и не на последно място, всестранно 

осигуряване.   

Затова основният доклад на конференцията ще представи детайлен анализ на 

съюзните процеси, свързани с укрепването на възпиращия и отбранителен 

потенциал на Алианса, ще направи военностратегическа оценка за тяхното 

влияние върху развитието на въоръжените сили на България и ще набележи 

направления за работа в краткосрочен и средносрочен план. 

Конфликтът в Украйна показа значението и ролята на добре подготвени, 

мотивирани, окомплектовани и ресурсно осигурени формирования, които да са в 

състояние да реагират още от началото на кризата. Участието на командирите на 

Командването на съвместните сили на НАТО в Неапол и на Съвместното 

командване за поддръжка и осигуряване в Улм, ще ни даде възможност да чуем 

тяхната перспектива относно предизвикателствата, свързани с изпълнението на 

нарасналите изисквания за осигуряване с материални ресурси и поддръжка от 

страната домакин в зоната за отговорност на SACEUR. 



На тази основа командирите на видовете въоръжени сили, Съвместното 

командване на силите, Съвместното командване на специалните операции, 

Командването за логистична поддръжка и Командването за комуникационно-

информационна поддръжка и киберотбрана ще представят свои доклади, в които 

ще разгледат техните виждания за развитие на способностите на щабовете и 

формированията под тяхно ръководство за осигуряване изпълнението на поетите 

съюзни ангажименти свързани с подготовката на декларирани формирования и 

дейности като страна домакин. 

С ясното разбиране, че повишаването на съюзния потенциал за възпиране и 

отбрана може да бъде постигнато само чрез адекватно развитие на отбранителните 

способности на въоръжените сили на страните членки, по време на конференцията 

ще очертаем най-съществените предизвикателства пред нашите въоръжени сили, 

свързани с повишаване на готовността на щабовете и формированията, 

модернизацията на Българската армия и преодоляването на дефицита от 

способности.  

Вярвам, че дискусиите по време на конференцията ще генерират идеи и 

работещи решения за по-нататъшното развитие на въоръжените сили в контекста 

на променената среда на сигурност. 

В заключение, бих искал да благодаря на представителите на медиите за 

проявения интерес към конференцията на началника на отбраната. Вярвам, че чрез 

Вас посланията от форума ще намерят нужния отзвук в обществения живот, което 

е реален принос в изграждането устойчивост в системата за национална сигурност 

и отбрана на страната. 

 

 


