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Автор: Монитор 

Страница: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Медия: в. Телеграф 

Дата: 03.04.2012 

Заглавие: Правим със съседите фабрики за оръжия и самолети 

Автор: Телеграф 

Страница: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FIPRA Bulgaria, 42 Parchevich Str., 1000 Sofia, Bulgaria 

Tel.: +359 2 9600 927 • Fax: +359 2 9600 926 • www.fipra.com 

 

4 

Медия: в. Сега 

Дата: 03.04.2012 

Заглавие: Правим със съседите фабрики за оръжия и самолети 

Автор: Галя Горанова, Александър Колев 

Страница: 1, 2 
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Медия: в. Класа 

Дата: 03.04.2012 

Заглавие: Плевнелиев: Можем да станем натовски център за киберотбрана 

Автор: Лъчезар Лисицов 

Страница: 5 
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Онлайн Медии 
 

 

 

Купуваме обща техника за отбрана със съседни страни 

 

Медия: Новинар 

Дата: 02.04.2012 

Автор: Петър Чергаров 

Линк:  

http://novinar.bg/news/kupuvame-obshta-tehnika-za-otbrana-sas-sasedni-

strani_Mzg4Mzs1Mw==.html 

 

 
Снимка: БГНЕС  

http://novinar.bg/news/kupuvame-obshta-tehnika-za-otbrana-sas-sasedni-strani_Mzg4Mzs1Mw==.html
http://novinar.bg/news/kupuvame-obshta-tehnika-za-otbrana-sas-sasedni-strani_Mzg4Mzs1Mw==.html
http://novinar.bg/news/kupuvame-obshta-tehnika-za-otbrana-sas-sasedni-strani_Mzg4Mzs1Mw==.html
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България може да купува отбранителна техника с останалите страни от региона. 

Страната ни вече е отправила покана към лидерите на нашите съседи и на експертно 

ниво вече се работи по въпроса, обяви президентът Росен Плевнелиев, който присъства 

на международна конференция, посветена на интелигентната отбрана. 

Той добави, че България и регионът веднъж завинаги трябва да забравят миналото на 

Балканите и да търсят нови измерения на регионално коопериране. Президентът 

припомни, че подкрепя идеята Националната разузнавателна служба да премине на 

подчинение на Министерския съвет, а Национална служба "Охрана" да остане на 

подчинението на „Дондуков” 2. 

Според него е по-важно първо да се приеме общият устройствен закон за 

спецслужбите, и едва тогава да се изготви липсващото законодателство за една или 

друга служба. 

Президентът оцени като положителни разговорите на премиера Бойко Борисов за 

доставка на грузински газ и изтъкна, че енергийната ефективност е третият национален 

приоритет на България след магистралите и фискалната стабилност. 

 

 
 

Плевнелиев иска обща отбрана с Македония 

 

Медия: Стандарт 

Дата: 03.04.2012 

Автор: Стандарт 

Линк:  

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-04-02&article=405696 

и 

http://www.standartnews.com/balgariya-

politika/plevneliev_iska_obshta_otbrana_s_makedoniya_-142814.html 

 

 
Росен Плевнелиев се обяви за обща отбрана със съседните държави 

ФОТО ЕМОНА ЦОНЧЕВА 

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-04-02&article=405696
http://www.standartnews.com/balgariya-politika/plevneliev_iska_obshta_otbrana_s_makedoniya_-142814.html
http://www.standartnews.com/balgariya-politika/plevneliev_iska_obshta_otbrana_s_makedoniya_-142814.html
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България да има обща военна отбрана със съседите. Това предложи президентът Росен 

Плевнелиев на форум в София. Вече има заявки от страна на Сърбия, Македония и 

Австрия за участие в регионален център за интелигентна отбрана, съобщиха 

представители на НАТО. Според Плевнелиев страните в региона трябва да се 

защитават колективно.  

Можем да търсим обединение на няколко държави в покупката на следващи 

отбранителни съоръжения, заяви президентът. Всяка страна трябва да е специализирана 

в отбраната си и да се допълва със съседите, каза още Плевнелиев. Така родни самолети 

може да пазят въздушното пространство над Македония например, а техните танкове - 

нашите сухопътни граници. 

В четвъртък Плевнелиев ще представи пред депутатите резултатите от месеца на 

политическите консултации и ще обяви позицията си по дискутираните с 

парламентарните сили теми. 

 

 
 

Зам.-министър: МО няма вина за трагедията в Бисер  

 

Медия: Стандарт (онлайн) 

Дата: 02.04.2012 

Автор: Стандарт Нюз 

Линк:  

http://www.standartnews.com/balgariya-

obshtestvo/zamministar_mo_nyama_vina_za_tragediyata_v_biser_-142700.html 

 

София. Министерството на отбраната няма вина за трагедията в село Бисер. Това 

доказват документи, които сме предоставили на прокуратурата, обяви зам.-министърът 

Валентин Радев. 

Радев направи коментара по БНР във връзка със съобщения за новооткрити документи 

от 90-те години за собствеността на военните върху язовира. 

Заместникът на Аню Ангелов разкри още, че София е домакин на конференция на тема 

"Интелигентната отбрана - обединяване и споделяне". Една от българските инициативи 

е "Жените по върховете на армията", каза в "Преди всички" Валентин Радев и уточни: 

Нашите дами се справят много добре. 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/zamministar_mo_nyama_vina_za_tragediyata_v_biser_-142700.html
http://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/zamministar_mo_nyama_vina_za_tragediyata_v_biser_-142700.html
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Плевнелиев: Балканите заедно да градят отбрана 

 

Медия: Fakti.bg 

Дата: 02.04.2012 

Автор: Венцислав Михайлов 

Линк:  

http://fakti.bg/mnenia/35535-plevneliev-balkanite-zaedno-da-gradat-otbrana 

 

 
Снимка: БГНЕС 

 

"Много по-добре е няколко държави заедно да купуват самолети, фрегати, хеликоптери 

и отбранителни способности", смята президентът Росен Плевнелиев. 

Той откри международната конференция „Интелигентната отбрана – обединяване и 

споделяне: Източноевропейската визия за многонационални и иновативни подходи за 

развитие на способностите”. 

"Ако в миналото България е пазарувала и хеликоптери и самолети и друго 

отбранително въоръжение на парче и в последния момент,  сега искам следващите 

покупки да бъдат направени по много по-умен и професионален начин. С подкрепата 

на ЕС и НАТО можем да търсим обединение на няколко държави, както в покупките на 

следващите порции от отбранителни съоръжения", добави Плевнелиев. 

"България е първата страна в региона, която поставя темата за липсата на коопериране 

и за възможностите заедно да купуваме отбранителна техника", отбеляза още 

държавният глава. 

"Отправихме покана към лидерите в региона и на експертно ниво вече работим как 

заедно да купуваме отбранителни техники и как България и регионът да забравят 

веднъж завинаги миналото на Балканите, а да търсим нови измерения на регионално 

коопериране", уточни той. 

http://fakti.bg/mnenia/35535-plevneliev-balkanite-zaedno-da-gradat-otbrana
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"Когато сме заедно ще можем да постигаме по-ниски цени и ще можем да 

договаряме да има фабрики в региона", коментира държавният глава, като подчерта, 

че покупката на повече средства за отбраната ще наложи и в региона да има места, 

където отбранителната техника да бъде ремонтирана и поддържана. 

"Стратегията за интелигентна отбрана дава алгоритъма за изграждане на адекватни 

военни способности в условията на ограничени финансови ресурси. Ключът към успеха 

на концепцията за интелигентна отбрана е в обединяване и съвместно използване на 

способности, установяване на правилните приоритети и по-добро координиране на 

съюзните усилия", заяви той пред участниците в конференцията. Приоритетно 

направление в нашата дейност за отговаряне на изискванията за интелигентна отбрана е 

да се постигне обединяване на способностите на държавите от Югоизточна Европа. 

"България е водеща страна по проектите за център за усъвършенстване в областта на 

управлението на кризи и оказване на помощ при бедствия и за ролята на жените на 

ръководни длъжности в областта на сигурността и отбраната. 

В региона на Югоизточна Европа не се осъществява военно сътрудничество със 

собствени инициативи на страните, затова е актуална темата за сътрудничество чрез 

специализация на отбранителните индустрии на страните от региона. Крайно време е да 

започнем да генерираме собствени инициативи в региона", каза още той. Плевнелиев 

заяви готовност да инициира среща на държавните глави на страните от региона, на 

която да се вземат решения за това в кои области ще се развива сътрудничеството 

между държавите. 

"България има възможности да специализира и да участва в многонационални проекти 

в областта на оптиката, електрониката, производствата на леки оръжия, а защо не в 

корабостроителството и ремонта на самолети", каза още той. 

"Изключително перспективно направление за развитие на военното сътрудничество в 

региона е работата по проекти и програми на Европейския съюз в областта на 

сигурността", добави Плевнелиев. 

Според президента, се нуждаем от стратегия за развитие на научните изследвания и 

технологии в областта на отбраната и сигурността, защото търпим критика като 

държава, че големият научен потенциал, с който разполага БАН и университетите, не 

се използва пълноценно. 

"Необходимо да се прекъсне наложилата се вредна тенденция да се намаляват 

средствата за наука и иновации", убеден е той. По време на конференцията стана ясно, 

че УНСС има идея да изгради международен Център за интелигентна отбрана, като 

експерти от Австрия, Македония и Сърбия вече са заявили желанието си да участват в 

регионалния център. 

Енергийната ефективност е тотален приоритет. Тя е по-важна от магистралите. Това 

заяви президентът Росен Плевнелиев. 

Запитан как оценява разговорите на премиера Бойко Борисов за доставки на газ през 

Грузия, президентът Росен Плевнелиев обясни, че положително оценява новините от 

посещението на министър-председателя в Грузия. "Не съм очаквал като президент, че 
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само за два месеца ще има такъв пробив и такъв напредък по приоритетите, които 

обявих – енергийна ефективност и диверсификация. Радвам се, гордея се", заяви 

държавният глава. 

"Освен магистрали и фискална стабилност имаме и трети национален приоритет, 

България вече има и своя трети приоритет - енергийна ефективност. 

Тя е по-важна от магистралите и е решение за тотално технологично обновяване на 

нацията, за модернизиране на икономиката и за това да имаме по-комфортен дом. 

Енергийната ефективност за мен е тотален приоритет", отбеляза той. 

 

 
 

Президентска мечта: натовски център за киберотбрана у нас 

 

Медия: 24 часа 

Дата: 02.04.2012 

Автор: 24 часа 

Линк:  

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1308889 

 

 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1308889
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Център за киберотбрана на НАТО може да бъде изграден в България. 

Това стана ясно от изявление на президента Росен Плевнелиев пред журналисти след 

откриването на форум за интелигентната отбрана. Във форума участват представители 

от над 20 държави. 

Плевнелиев определи идеята за киберзащитата като своя мечта, лансирана пред 

генералния секретар на пакта Андерс фог Расмусен на 26 февруари т.г. 

 

 
Росен Плевнелиев влезе в ролята си на върховен главнокомандващ по време на 

международния форум за интелигентната отбрана. СНИМКА: “24 ЧАСА"  

 

Българските хакери са световноизвестни и спокойно може да се преориентират към 

работа за киберотбраната на НАТО, смята президентът. Според него мотивът за 

подобна свръхтехнологична инвестиция е фактът, че ХХI век ще е столетието на 

кибервойните и на киберотбраната. Включването в подобно начинание можело да ни 

превърне в една от най-високотехнологичните нации в света. 

В УНСС по предложение на студентите се създава център, който ще разработва идеи за 

интелигентната отбрана, а по данни на НАТО в него със свои представители вече искат 

да се включат Австрия, Македония и Сърбия. 

На международния форум Плевнелиев разви и друга идея, по която вече работят 

експертите - страните - членки на пакта, на Балканите да се кооперират при 

закупуването на скъпа военна техника. 

Вече имало отправена покана към лидерите на страните в региона за това как да се 

кооперираме, а България била първата страна, която поставя темата на масата. 

“Ако в миналото България е пазарувала хеликоптери, фрегати и самолети на парче в 

последния момент, сега искам следващите покупки да бъдат направени по един 

професионален начин”, заяви президентът. По думите му с подкрепата на ЕС и НАТО 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1298749
http://www.24chasa.bg/Images/Cache/Image_1308890_6.jpg
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можем да търсим обединение на няколко държави в покупката не само на хеликоптери 

и самолети, но и на леко въоръжение. 

Плевнелиев похвали премиера Бойко Борисов за възможността за диверсификация на 

газовите доставки чрез внос на компресиран втечнен газ от Грузия. 

“Не съм очаквал като президент, че само за два месеца ще има такъв пробив и такъв 

напредък по тези приоритети, които аз обявих по енергийната ефективност, по 

енергийната диверсификация. Радвам се, гордея се”, обяви президентът. Според него 

освен магистрали и фискална стабилност вече имаме и тотално нов приоритет - 

енергийна ефективност. 

Президентът припомни думите на Борисов, че ако панелните жилища се санират, ще 

бъде икономисана енергията за цял блок на АЕЦ. 

 

 
 

Президентът горд от разговорите на премиера за доставка на газ през Грузия 

 

Медия: 24 часа (онлайн) 

Дата: 02.04.2012 

Автор: 24 часа  

Линк:  

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1308093 

 

Президентът Росен Плевнелиев оцени положително разговорите на премиера Бойко 

Борисов за доставка на газ през Грузия при посещението му в страната, съобщи агенция 

„Фокус". 

„Не съм очаквал като президент, че само за два месеца ще има такъв пробив и такъв 

напредък по тези приоритети, които аз обявих по енергийната ефективност, по 

енергийната диверсификация. Радвам се, гордея се. Освен магистрали и фискална 

стабилност, вече имаме и нашия тотален нов приоритет, който се нарича енергийна 

ефективност", каза държавният глава.  

Плевнелиев смята, че енергийната ефективност е по-важна от магистралите и решение 

за технологично обновяване на нацията, за модернизиране на икономиката. 

„Енергийната ефективност за мен е тотален приоритет и се радвам, че вече намира 

своето решение", посочи той. Президентът каза, че санирането на половината от 

панелните блокове прави ненужен един блок на атомна централа. 

Днес Росен Плевнелиев откри международната конференция „Интелигентната отбрана 

- обединяване и споделяне: Източноевропейската визия за многонационални и 

иновативни подходи за развитие на способностите".  

Форумът се провежда под патронажа на българския държавен глава. Участие в 

конференцията взеха министърът на отбраната Аню Ангелов, ректорът на УНСС проф. 

Стати Статев, д-р Холгер Бале, член на Екипа на НАТО за отбранително планиране и 

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1308093
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интелигентна отбрана, Светослав Спасов, съветник на министър-председателя Бойко 

Борисов. 

„Можем да търсим обединение на няколко държави в покупката на следващи 

отбранителни съоръжения", каза президентът пред журналисти, след като откри 

международната конференция. 

Според президента - „България има достатъчно интелигентни млади хора, които биха 

могли да работят за киберотбраната". Плевнелиев заяви, че ще бъде прекрасно да има 

такъв център на НАТО у нас, защото България ще се позиционира на картата на 

войните на 21-ви век като една от най-високотехнологичните държави.  

Президентът изтъкна, че конференцията за интелигентната отбрана е много важна. 

„България е първата държава, която поставя в региона темата с липсата на коопериране 

от една страна, от друга страна - огромните възможности, които можем да имаме, ако 

заедно купуваме отбранителна техника, ако всяка една от държавите в Югоизточна 

Европа специализира, приоритизира там, където е силна, но e и готова да отвори 

вратите си за коопериране в рамките на региона", заяви Росен Плевнелиев. 

По думите му - отправена е покана към лидерите в региона и на експертно ниво вече се 

работи - как заедно да купуваме отбранителни техники и способности и как България и 

региона да забравят миналото на Балканите и да търсят нови измерения на регионално 

коопериране. Според представители на НАТО - има заявки от Австрия, Македония, 

Сърбия за участие в регионален център за интелигентна отбрана. Към УНСС пък ще 

има център, който ще се занимава с темите на интелигентната отбрана, по идея на 

студенти. 

Президентът Росен Плевнелиев подкрепи организирането на мултинационални 

съвместни проекти в Югоизточна Европа чрез засилване на сътрудничеството и 

съгласуваността.  

Назрява моментът държавните ръководители в Югоизточна Европа да седнат на масата 

на преговорите и да решат как да си сътрудничат, в областта на кои приоритети и кой в 

каква сфера ще специализира. Бих инициирал провеждане на подобна среща на 

държавните глави в региона в нашата страна, каза държавният глава и върховен 

главнокомандващ на въоръжените сили. 

Според Плевнелиев - България има възможности да специализира и да участва в 

многонационални проекти в областта на оптиката, електрониката, производството на 

леки оръжия, както и в корабостроенето и самолеторемонта.  

Президентът заяви, че е крайно време да започнем да кооперираме и генерираме 

собствени инициативи в региона.  

„Интелигентната отбрана е политика и съюзна стратегия, която предлага алтернатива за 

неутрализиране на негативното влияние на намаляващите отбранителни бюджети на 

страните-членки. Нейната същност е в разумния подход", посочи Плевнелиев.  

По думите му - ключът към успеха на концепцията за интелигентна отбрана е в 

обединяване и съвместно използване на способности, установяване на правилните 

приоритети и по-добро координиране на съюзните усилия. 
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„И НАТО, и ЕС възприемат подхода за съвместно използване на ресурсите и 

способностите и полагат усилия да убедят страните-членки да изграждат и използват 

повече многонационални и общосъюзни военни способности. Тези въпроси ще заемат 

централно място на срещата на високо равнище на Алианса в Чикаго през месец май 

тази година. Очаква се на нея Съюзното командване по трансформациите в НАТО да 

представи списък от 46 проекта във всички области на отбранителните способности", 

каза президентът. 

„Ако създадем един бекъп център за киберотбрана на НАТО в България ще е 

прекрасно, защото тогава България ще се позиционира на картата на войните на 21 век 

като една от най-високо-технологичните държави", заяви той.  

Росен Плевнелиев посочи, че е заявил позицията на България на среща с генералния 

секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен на 26 февруари - че искаме да имаме водеща 

роля по определени инициативи в областта на отбраната и сигурността в нашия регион.  

„България има достатъчно много хакери и интелигентни млади хора на разположение, 

които биха могли да бъдат пренастроени и да работят за кибер отбраната, за 

комуникациите в 21 век", каза президентът. 

България е водеща страна по проектите за център за усъвършенстване в областта на 

управлението на кризи и оказване на помощ при бедствия и за ролята на жените на 

ръководни длъжности в областта на сигурността и отбраната, изтъкна той. 
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Плевнелиев: Може да станем натовски център за киберотбрана 

Президентът се обяви и за смяна на руския „тренд“ в Българската армия 

 

Медия: Klassa.bg 

Дата: 02.04.2012 

Автор: Лъчезар Лисицов 

Линк:  

http://www.klassa.bg/news/Read/article/200177_%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D

0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%3A+%D0%9C%D0%BE%D0%B

6%D0%B5+%D0%B4%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B

C+%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%

86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%

B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD

%D0%B0 

 

 
Стратегията, която президентът Плевнелиев (вляво) подкрепя, от няколко месеца 

набира сила в НАТО и се нарича smart defence (умна отбрана). Снимка: БГНЕС  

 

В България има достатъчно много хакери, които биха могли да бъдат пренастроени и да 

работят за една толкова перспективна идея като тази за киберотбраната и кибератаката. 

Аз имам мечта – да създадем център за киберотбрана на НАТО у нас. Това заяви вчера 

президентът Росен Плевнелиев след участие във военно-научен форум в хотел 

„Шератон“, организиран от УНСС.  

Българският главнокомандващ каза, че е споделил мечтата си с генералния секретар на 

НАТО Андрес Фог Расмусен при срещата си с него на 26 януари в Брюксел. „Напъваме 

много - аз заявих много ясно на г-н Расмусен, че България има своята слава в 

информационните и комуникационните технологии... Това със сигурност може да 

отнеме 5-10 години, но ще бъде прекрасно, защото страната ни ще се позиционира на 

http://www.klassa.bg/news/Read/article/200177_%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%3A+%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B5+%D0%B4%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC+%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://www.klassa.bg/news/Read/article/200177_%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%3A+%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B5+%D0%B4%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC+%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://www.klassa.bg/news/Read/article/200177_%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%3A+%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B5+%D0%B4%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC+%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://www.klassa.bg/news/Read/article/200177_%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%3A+%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B5+%D0%B4%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC+%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://www.klassa.bg/news/Read/article/200177_%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%3A+%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B5+%D0%B4%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC+%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://www.klassa.bg/news/Read/article/200177_%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%3A+%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B5+%D0%B4%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC+%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://www.klassa.bg/news/Read/article/200177_%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%3A+%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B5+%D0%B4%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC+%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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картата на войните на XXI век като една от най-високотехнологичните държави“, 

обясни Плевнелиев.  

Пред участниците във форума президентът се изказа против продължаващия превес на 

руското въоръжение в българската армия (БА). Два дни след като коментира пред 

италиански вестник, че „моята България ще бъде по-малко зависима от Москва“, 

Плевнелиев заяви, че „българската отбранителна индустрия разчита основно на стари 

руски лицензи и стари пазари“. Този „негативен тренд“ можел да се промени „с 

модернизация, регионално сътрудничество и специализация“. Стратегията, която 

президентът подкрепя, от няколко месеца набира сила в НАТО, и се нарича smart 

defence (умна отбрана). Тя ще бъде обсъждана и на срещата на върха на НАТО в Чикаго 

следващия месец.  

В регионален, а и в глобален план това означава различните държави - членки на пакта, 

да обединяват, а не да дублират отбранителните си функции, каквато е сегашната 

практика. За целта обаче е нужно огромно доверие между партньорите и трудни 

преговори на най-високо междудържавно ниво. За това говори и военният министър 

Аню Ангелов пред форума, в който участваха представители на 20 държави.  

Големият проблем за военните през последните години е световната икономическа 

криза, която наложи значителни рестрикции в бюджетите за отбрана в САЩ и Европа.  

Политическото ръководство на БА в лицето на президента и министъра е убедено, че 

България може да спечели и в индустриален план от новия тип сътрудничество със 

съседите от Югоизточна Европа, а и в НАТО като цяло. Идеята е всяка държава да 

декларира в какъв тип военно производство има добър капацитет и да предложи да 

изработва съответния тип въоръжение за другите членки на пакта. Според Росен 

Плевнелиев България има голям потенциал в сферите на оптиката, електрониката, 

леките оръжия, „а защо не и в корабостроенето и самолеторемонта“.  

След участието си във форума държавният глава коментира пред медиите енергийната 

тема. По неговите думи през последните два месеца България е постигнала голям 

пробив за постигане на диверсификация в енергетиката. Президентът отново настоя да 

се работи за саниране на старите панелки, което щяло да направи ненужно 

изграждането на един цял ядрен реактор.  

Плевнелиев отказа да коментира отделни спорадични идеи в сферата на националната 

сигурност, като тази на шефа на БОРКОР Румен Миланов – да има отделен 

вицепремиер, който да отговаря за координацията на специалните служби. До 

свикването на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) около 20 април 

всички въпроси трябва да са изчистени и да се вземе ясно решение по общия 

устройствен закон за службите, заключи държавният глава.  
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Президентът мечтае да вкара хакерите в киберотбраната 

Плевнелиев рискува да влезе в конфликт с МВР заради новия закон за сигурността 

 

Медия: Сега (онлайн) 

Дата: 02.04.2012 

Автор: Галя Горанова, Александър Колев 

Линк:  

http://www.segabg.com/article.php?id=595709 

 

 
Президентът Росен Плевнелиев е радетел за това България да е в челото на 

интелигентната отбрана.Снимка: Велислав Николов 

http://www.segabg.com/article.php?id=595709
http://www.segabg.com/pic/10785/595708-l.jpg


 
 

FIPRA Bulgaria, 42 Parchevich Str., 1000 Sofia, Bulgaria 

Tel.: +359 2 9600 927 • Fax: +359 2 9600 926 • www.fipra.com 

 

20 

 

"Имам мечта да създадем един backup център за киберотбрана на НАТО в България", 

изповяда вчера президентът Росен Плевнелиев, след като откри международна 

конференция, свързана с интелигентната отбрана. Според държавния глава у нас "има 

достатъчно много хакери и интелигентни млади хора на разположение, които биха 

могли да бъдат пренастроени и да работят за киберотбраната". Плевнелиев 

предположи, че изграждането на такъв център ще отнеме поне 5-10 г. "Но това ще бъде 

прекрасно, защото тогава България ще се препозиционира на картата на войните на 

ХХI век като една от най-високотехнологичните държави", обясни той.  

Плевнелиев обяви, че ще инициира среща на държавните глави на страните от 

Югоизточна Европа по новата стратегия на НАТО за интелигентна отбрана. Тя 

предвижда общо участие в търгове за отбранителна техника и специализация на 

страните в определени дейности, свързани със сигурността. Според президента 

България има възможност да се специализира по проекти в областта на оптиката, 

електрониката, в производството на леки оръжия, в корабостроенето и 

"самолеторемонта". "Много по-добре е няколко държави заедно да купуват самолети, 

хеликоптери, фрегати и отбранителни способности. Когато сме заедно, освен че ще 

постигаме много по-ниски цени, но и можем да договаряме фабрики", обясни 

президентът.  

По отношение на реформата в сектора за сигурност Плевнелиев застана зад идеята да 

има общ закон за сигурността. Тази позиция му гарантира сблъсък с МВР, тъй като 

предвижда цялостна реформа в спецслужбите. Той обаче се въздържа от коментар по 

предложението на шефа на БОРКОР Румен Миланов да се назначи специален 

вицепремиер, който да координира работата им. "Всеки в момента слага нещо на 

масата, но не смятам, че просто от различните изказвания на един или друг член на 

работната група в момента можем да обобщаваме кое ще бъде и кое - не", каза 

Плевнелиев. До края на седмицата той ще се запознае с проекта на специалната работна 

група за нов закон за сигурността, която трябва да подготви различни варианти преди 

заседанието на КСНС на 20 април. "Моето лично мнение ще оставя за накрая, за да не 

предопределям мнението и аргументите на всички останали, но бъдете сигурни, че 

имам категорично мнение по въпроса", заяви Плевнелиев.  

Пръв бившият шеф на ДАНС и сегашен началник на кабинета на президента Цветлин 

Йовчев обяви, че се работи по Закон за националната сигурност и създаването на 

специално звено, подпомагащо МС по важни въпроси в сферата на сигурността. 

Проектът бе остро критикуван от зам. вътрешния министър Веселин Вучков, който в 

нарочна статия го определи като "нормотворческа смес: разпокъсани текстове, неясни 

цели, незадоволени амбиции".  
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Президентът вижда реализацията на младите в киберотбраната 

Плевнелиев отчете огромен пробив в енергийната диверсификация 

 

Медия: Сега (онлайн) 

Дата: 02.04.2012 

Автор: Сега 

Линк:  

http://www.segabg.com/article.php?id=595589 

 

Можем да търсим обединение на няколко държави в покупката на следващи 

отбранителни съоръжения. Това каза президентът Росен Плевнелиев пред журналисти, 

след като откри международна конференция, свързана с интелигентната отбрана, 

предаде репортер на Агенция „Фокус”. Според президента – България има достатъчно 

интелигентни млади хора, които биха могли да работят за киберотбраната. Плевнелиев 

заяви, че ще бъде прекрасно да има такъв център на НАТО у нас, защото България ще 

се позиционира на картата на войните на 21-ви век като една от най-

високотехнологичните държави. Президентът изтъкна, че конференцията за 

интелигентната отбрана е много важна. България е първата държава, която поставя в 

региона темата с липсата на коопериране от една страна, от друга страна - огромните 

възможности, които можем да имаме, ако заедно купуваме отбранителна техника, ако 

всяка една от държавите в Югоизточна Европа специализира, приоритизира там, където 

е силна, но и готова да отвори вратите си за коопериране в рамките на региона, заяви 

Росен Плевнелиев. По думите му – отправена е покана към лидерите в региона и на 

експертно ниво вече се работи – как заедно да купуваме отбранителни техники и 

способности и как България и региона да забравят миналото на Балканите и да търсят 

нови измерения на регионално коопериране. Според представители на НАТО - има 

заявки от Австрия, Македония, Сърбия за участие в регионален център за интелигентна 

отбрана. Към УНСС пък ще има център, който ще се занимава с темите на 

интелигентната отбрана, по идея на студенти.  

Президентът Росен Плевнелиев оцени положително разговорите на премиера Бойко 

Борисов за доставка на газ през Грузия при посещението му в страната, предаде 

„Фокус”. Не съм очаквал като президент, че само за два месеца ще има такъв пробив и 

такъв напредък по тези приоритети, които аз обявих по енергийната ефективност, по 

енергийната диверсификация. Радвам се, гордея се. Освен магистрали и фискална 

стабилност, вече имаме и нашия тотален нов приоритет, който се нарича енергийна 

ефективност, каза президентът пред журналисти. Според Плевнелиев – енергийната 

ефективност е по-важна от магистралите и решение за технологично обновяване на 

нацията, за модернизиране на икономиката. 

Енергийната ефективност за мен е тотален приоритет и се радвам, че вече намира 

своето решение, посочи той. 

http://www.segabg.com/article.php?id=595589
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Президентът каза, че санирането на половината от панелните блокове прави ненужен 

един блок на атомна централа.  

 

 
 

 
 

Плевнелиев иска да произвеждаме военни кораби със съседите 

Ставаме център за киберотбрана на НАТО 

 

Медия: Монитор (онлайн) 

Дата: 03.04.2012 

Автор: Монитор 

Линк:  

http://www.monitor.bg/article?id=332993 

 

България да създаде център за киберотбрана на НАТО, поиска вчера президентът Росен 

Плевнелиев на конференция „Интелигентната отбрана – обединяване и споделяне”, в 

която участваха военни експерти от 20 страни. Според него родните хакери са 

световноизвестни и могат бързо да се преориентират и да работят за Алианса. 

Плевнелиев аргументира идеята си за свръхтехнологична инвестиция с мотива, че 21-

ви век ще бъде столетието на кибервойните и това може да ни превърне в една от най-

високотехнологичните нации. Президентът дори вече е настоял за реализирането на 

http://www.monitor.bg/article?id=332993
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предложението си, като го е представил лично на генералния секретар на НАТО 

Андрес Фог Расмусен. 

 

 
Президентът Росен Плевнелиев откри конференцията, посветена на интелигентната 

отбрана.  

 

В регионален план Плевнелиев лансира и друга идея – страните от Балканите да 

обединят усилията си за строителство на военни кораби и производство на леко 

оръжие. По думите му заедно със съседите си България може да създава и бази за 

ремонт на бойни самолети. Плевнелиев разкри, че ще организира и среща на 

президентите в София по този въпрос. „Назрява моментът, в който държавните 

ръководители от Югоизточна Европа трябва да седнат на масата на преговорите и да 

решат как да си сътрудничат, да посочат приоритетите си и да заявят в какви сфери ще 

специализират”, заяви президентът. Той посочи, че експерти на страните от региона 

вече работят и за коопериране при покупката на военна техника и оръжие за 

националните армии.  
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ГЕРБ пред скандал заради реформата в сектора сигурност 

 

Медия: Duma.bg 

Дата: 03.04.2012 

Автор: Duma.bg 

Линк:  

http://www.duma.bg/duma/node/29724 

 

 
Плевнелиев призна, че още няма съгласие за реформата в ситурността 

Снимка Благовеста Цветкова 

http://www.duma.bg/duma/node/29724
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"Всеки в момента слага нещо на масата, но не смятам, че от различните изказвания на 

един или друг член на работната група в момента можем да обобщаваме кое ще бъде и 

кое - не", каза вчера  президентът Росен Плевнелиев. Той се разграничи от идеята, 

лансирана от шефа на БОРКОР Румен Миланов, отделен вицепремиер, различен от 

силовия, да координира работата на спецслужбите. 

Още няма постигнато съгласие за реформата в сектора за сигурност, призна 

Плевнелиев. Той отказа да коментира по-подробно идеята на Миланов с мотив, че не е 

наясно с готвения работен вариант. 

Президентът каза обаче, че до края на седмицата ще се запознае с доклада на работната 

група, на предварителна среща ще се чистят спорните въпроси, а към 20 април ще се 

проведе заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. 

ДУМА припомня, че първото, което Плевнелиев обеща след встъпването си в 

длъжност, бе до края на март становището на експертните групи да е готово и 

заседанието на КСНС проведено. Темата уж беше и повод на първата му президентска 

среща с премиера Борисов. 

Моето лично мнение ще оставя за накрая, за да не предопределям мнението и 

аргументите на всички останали, но бъдете сигурни, че имам категорично мнение по 

въпроса - ще го чуем на КСНС, заяви Плевнелиев. 

Около мястото на двете служби към президентството - Националната служба и охрана 

и Националната разузнавателна служба, вече имало съгласие. НРС минава към 

изпълнителната власт, а НСО остава към президента. Спорният въпрос се очертава 

около координацията на всички служби и кой де факто ще има лостове за влияние 

върху тях. Идеята на Румен Миланов за нарочен вицепремиер е един от възможните 

варианти. Срещу него обаче остро възрази наскоро зам.-министърът на вътрешните 

работи Веселин Вучков. 

 

Плевнелиев предлага България да купува военна техника с други държави 

 

Много по-добре е няколко държави заедно да купуват самолети, фрегати, хеликоптери 

и отбранителни способности, обяви Плевнелиев. "Ако в миналото България е 

пазарувала и хеликоптери, и самолети, и друго отбранително въоръжение на парче и в 

последния момент, сега искам следващите покупки да бъдат направени по много по-

умен и професионален начин. С подкрепата на ЕС и НАТО можем да търсим 

обединение на няколко държави в покупките на следващите порции от отбранителни 

съоръжения", дообясни президентът. 

България е първата страна в региона, която поставя темата за липсата на коопериране и 

за възможностите заедно да купуваме отбранителна техника, отбеляза още държавният 

глава. "Отправихме покана към лидерите в региона и на експертно ниво вече работим 

как заедно да купуваме отбранителни техники и как България и регионът да забравят 
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веднъж завинаги миналото на Балканите, а да търсим нови измерения на регионално 

коопериране", уточни той. 

"Когато сме заедно ще можем да постигаме по-ниски цени и ще можем да договаряме 

да има фабрики в региона", коментира държавният глава, като подчерта, че покупката 

на повече средства за отбраната ще наложи и в региона да има места, където 

отбранителната техника да бъде ремонтирана и поддържана. 

 

 
 

 
 

Плевнелиев радостен от възможността за доставка на газ през Грузия 

 

Медия: Trud.bg 

Дата: 02.04.2012 

Автор: Trud online 

Линк:  

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1308064 

 

Президентът Росен Плевнелиев оцени положително разговорите на премиера Бойко 

Борисов за доставка на газ през Грузия при посещението му в страната, съобщи агенция 

„Фокус".  

„Не съм очаквал като президент, че само за два месеца ще има такъв пробив и такъв 

напредък по тези приоритети, които аз обявих по енергийната ефективност, по 

енергийната диверсификация. Радвам се, гордея се. Освен магистрали и фискална 

стабилност, вече имаме и нашия тотален нов приоритет, който се нарича енергийна 

ефективност", каза държавният глава.  

 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1308064
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Плевнелиев смята, че енергийната ефективност е по-важна от магистралите и решение 

за технологично обновяване на нацията, за модернизиране на икономиката. 

„Енергийната ефективност за мен е тотален приоритет и се радвам, че вече намира 

своето решение", посочи той. Президентът каза, че санирането на половината от 

панелните блокове прави ненужен един блок на атомна централа. 

Днес Росен Плевнелиев откри международната конференция „Интелигентната отбрана 

- обединяване и споделяне: Източноевропейската визия за многонационални и 

иновативни подходи за развитие на способностите".  

Форумът се провежда под патронажа на българския държавен глава. Участие в 

конференцията взеха министърът на отбраната Аню Ангелов, ректорът на УНСС проф. 

Стати Статев, д-р Холгер Бале, член на Екипа на НАТО за отбранително планиране и 

интелигентна отбрана, Светослав Спасов, съветник на министър-председателя Бойко 

Борисов. 

„Можем да търсим обединение на няколко държави в покупката на следващи 

отбранителни съоръжения", каза президентът пред журналисти, след като откри 

международната конференция. 

Според президента - „България има достатъчно интелигентни млади хора, които биха 

могли да работят за киберотбраната". Плевнелиев заяви, че ще бъде прекрасно да има 

такъв център на НАТО у нас, защото България ще се позиционира на картата на 

войните на 21-ви век като една от най-високотехнологичните държави.  

Президентът изтъкна, че конференцията за интелигентната отбрана е много важна.  

България е първата държава, която поставя в региона темата с липсата на коопериране 

от една страна, от друга страна - огромните възможности, които можем да имаме, ако 

заедно купуваме отбранителна техника, ако всяка една от държавите в Югоизточна 

Европа специализира, приоритизира там, където е силна, но e и готова да отвори 

вратите си за коопериране в рамките на региона", заяви Росен Плевнелиев. 

http://www.trud.bg/Images/Cache/Image_1308065_3.jpg
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По думите му - отправена е покана към лидерите в региона и на експертно ниво вече се 

работи - как заедно да купуваме отбранителни техники и способности и как България и 

региона да забравят миналото на Балканите и да търсят нови измерения на регионално 

коопериране. Според представители на НАТО - има заявки от Австрия, Македония, 

Сърбия за участие в регионален център за интелигентна отбрана. Към УНСС пък ще 

има център, който ще се занимава с темите на интелигентната отбрана, по идея на 

студенти. 

Президентът Росен Плевнелиев подкрепи организирането на мултинационални 

съвместни проекти в Югоизточна Европа чрез засилване на сътрудничеството и 

съгласуваността.  

Назрява моментът държавните ръководители в Югоизточна Европа да седнат на масата 

на преговорите и да решат как да си сътрудничат, в областта на кои приоритети и кой в 

каква сфера ще специализира. Бих инициирал провеждане на подобна среща на 

държавните глави в региона в нашата страна, каза държавният глава и върховен 

главнокомандващ на въоръжените сили. 

Според Плевнелиев - България има възможности да специализира и да участва в 

многонационални проекти в областта на оптиката, електрониката, производството на 

леки оръжия, както и в корабостроенето и самолеторемонта.  

Президентът заяви, че е крайно време да започнем да кооперираме и генерираме 

собствени инициативи в региона.  

„Интелигентната отбрана е политика и съюзна стратегия, която предлага алтернатива за 

неутрализиране на негативното влияние на намаляващите отбранителни бюджети на 

страните-членки. Нейната същност е в разумния подход", посочи Плевнелиев.  

По думите му - ключът към успеха на концепцията за интелигентна отбрана е в 

обединяване и съвместно използване на способности, установяване на правилните 

приоритети и по-добро координиране на съюзните усилия. 

„И НАТО, и ЕС възприемат подхода за съвместно използване на ресурсите и 

способностите и полагат усилия да убедят страните-членки да изграждат и използват 

повече многонационални и общосъюзни военни способности. Тези въпроси ще заемат 

централно място на срещата на високо равнище на Алианса в Чикаго през месец май 

тази година. Очаква се на нея Съюзното командване по трансформациите в НАТО да 

представи списък от 46 проекта във всички области на отбранителните способности", 

каза президентът.  

„Ако създадем един бекъп център за киберотбрана на НАТО в България ще е 

прекрасно, защото тогава България ще се позиционира на картата на войните на 21 век 

като една от най-високо-технологичните държави", заяви той.  

Росен Плевнелиев посочи, че е заявил позицията на България на среща с генералния 

секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен на 26 февруари - че искаме да имаме водеща 

роля по определени инициативи в областта на отбраната и сигурността в нашия регион.  
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„България има достатъчно много хакери и интелигентни млади хора на разположение, 

които биха могли да бъдат пренастроени и да работят за кибер отбраната, за 

комуникациите в 21 век", каза президентът. 

България е водеща страна по проектите за център за усъвършенстване в областта на 

управлението на кризи и оказване на помощ при бедствия и за ролята на жените на 

ръководни длъжности в областта на сигурността и отбраната, изтъкна той. 

 

 
 

 
 

Плевнелиев: С малко пари трябва да постигнем по - големи резултати в сферата 

на сигурността  

 

Медия: Cross.bg 

Дата: 02.04.2012 

Автор: Cross.bg 

Линк:  

http://www.cross.bg/1292315 
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/КРОСС/ Президентът Росен Плевнелиев откри международната конференция 

„Интелигентната отбрана - обединяване и споделяне: Източноевропейската визия за 

многонационални и иновативни подходи за развитие на способностите". Той заяви, че 

държавите в региона могат да работят заедно за модернизиране на своите армии и така 

ще намалят разходите и ще увеличат възможностите. 

Плевнелиев заяви, че заради кризата разходите за отбрана и сигурност са намалени. По 

думите му, това е довело до търсенето на решението как с малко пари да се постигнат 

по - големи резултати.  

Президентът е категоричен, че България се нуждае от стратегия за развитие на 

научните изследвания и технологии в областта на отбраната и сигурността. 
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България ще развива поне 2 проекта за „интелигентна отбрана" 

Източноевропейският поглед върху многонационалните и иновативни подходи за 

развитие на военните способности бе темата на организираната от УНСС и МО 

конференция. 

 

Медия: Computerworld.bg 

Дата: 04.04.2012 

Автор: Владимир Владков 

Линк:  

http://computerworld.bg/39727_balgariya_shte_razviva_pone_2_proekta_za_inteligentna_otb

rana 

 

Среща на държавните глави от региона у нас, на която да се обсъдят възможните нива 

на сътрудничество, възползвайки се от инициативата „Интелигентна отбрана" ще 

инициира президентът Росен Плевнелиев. „Държавите в региона могат да работят 

заедно за модернизиране на армиите си, като рационализират разходите и премахнат 

дублиращи се ресурси", заяви той на международната конференция „Интелигентна 

отбрана – обединяване и споделяне", организиран от УНСС с подкрепата на отдел 

Обществена дипломация на НАТО, IBM и SAP. 110 участници от България и чужбина 

от сферата на отбраната, промишлеността, научните среди, академичната общност, 

студенти събра форумът. 

http://computerworld.bg/39727_balgariya_shte_razviva_pone_2_proekta_za_inteligentna_otbrana
http://computerworld.bg/39727_balgariya_shte_razviva_pone_2_proekta_za_inteligentna_otbrana
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„Как да бъде реализирана в Югоизточна Европа интелигентната отбрана. Генералния 

секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен пръв лансира тази идея и тя бе подкрепена от 

НАТО и ЕС. Икономическата криза доведе до сериозни намаления на разходите за 

отбрана и сигурност. Затова е нужна нова политика и съюзна стратегия, която да 

компенсира намаляващите бюджети, каза Плевнелиев. - Знаейки, че имаме ограничен 

ресурс, чрез споделяне можем да постигаме повече. Трите стълба на тази стратегия са 

сътрудничество, приоритизация и специализация." 

„Перспективно направление е работа по ЕС проекти в областта на отбраната, 

включително за създаване на НИ центрове, каза президентът. - През 1989 г. в нашата 

отбранителна промишленост са работели 150 000 човека, а днес те са едва 15 000. Все 

още разчитаме на стари руски лицензи и пазари. Този негативен тренд може да се 

промени. Според него България може да използва своите технологични познания и 

ресурси в областта на оптиката, електрониката, самолеторемонта и корабостроенето. 

Освен това е възможно договаряне на много по-ниски цени за доставка на военно 

оборудване и създаване на фабрики. „Това може да се реализира успешно, ако страните 

от региона работят съвместно при спазване на националните суверенитети и съюзна 

политика", коментира Росен Плевнелиев. 

„Регионалното сътрудничеството може да бъде свързано с изграждането на общи 

способности, чрез многонационални проекти в сферата на противоракетната отбрана, 

кибер отбраната, управлението на кризи, военното образование и обучение, 

модернизацията на националните армии, медицинска помощ, безпилотни летателни 

апарати, CBRN защита, разузнаването, изследванията, информационните и 

комуникационни технологии, електронното правителство и развитието на 

http://idg.bg/test/cwd/2012/4/4/39727-plevnaliev.jpg
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отбранителната промишленост в участващите страни от региона", посочи д-р Светослав 

Спасов, съветник на министър-председателя по въпросите на отбраната. 

На предстоящата среща на високо равнище на НАТО в Чикаго в края на май ще бъдат 

представени 46 проекта във всички области на военното дело. Според министъра на 

отбраната Аню Ангелов, „държавите днес поотделно не могат не само да развиват нови 

способности, а и да поддържат съществуващите. Парламентите не са склонни дори след 

излизане от кризата да върната военните бюджети на предишните нива." Затова в 

центъра на вниманието на срещата в Чикаго ще бъде поставена концепцията за 

съвместна отбрана. Съюзниците в НАТО имат дълъг опит в съвместно изграждане на 

военни способности и в оптимизирането на военните бюджети, като например е 

програмата NSIP (NATO Security Investment Programme), програмата за Стратегически 

транспорт (Strategic Airlift), програмата AWACS, базирани върху общи инвестиции във 

военна инфраструктура и в съвместно използване на способности." Той посочи 

програмата на НАТО за съюзно земно наблюдение (AGS) като пример на работещ 

многонационален проект, с участие и на български фирми. „Нашите компании, избрани 

за подизпълнители при изработване на системата, са Бианор и Технологика, 

специализирани в областта на софтуерните и комуникационните услуги, и "Телеком 

ЗТА", Банско, специализирана в окабеляването, с които са сключени необходимите 

договорености. Проектът е добър пример за обединение на държави в изграждането на 

критично важни способности", допълни министърът. 

Той добави , че по линия на „интелигентната отбрана" на НАТО общият брой на 

проектите от първа, втора и трета група с възможно българско участие са 17, шест от 

които са проекти от т.нар. първа група, т.е. с най-висок приоритет. „На срещата на 

върха в Чикаго по проектите от тази група ще има решение и след одобрението ще 

започне тяхното практическо изпълнение", каза министър Ангелов. Сред тях са 

проектът за ролята на жените на ръководни длъжности в сигурността и отбраната, 

както и изграждането на Център за изследване, изграждане и развитие на способности 

на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия. 

В УНСС ще бъде създаден многонационален изследователски център, в който ще се 

работи по въпросите на интелигентната отбрана, включително софтуер и др.", заяви 

проф. д.ик.н. Стати Статев, ректорът на УНСС.  
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Интелигентната отбрана няма алтернатива 

България може да играе водеща роля в регионално сътрудничество, стана ясно на 

форум в София 

 

Медия: Technews.bg 

Дата: 04.04.2012 

Автор: Technews.bg 

Линк:  

http://technews.bg/article-25652.html 

 

Инициативата за интелигентната отбрана няма реална алтернатива, заяви министър 

Аню Ангелов на международна конференция по темата в София. В момента 

бюджетите за отбрана са толкова рестриктивни, че държавите не само не могат 

поотделно да придобиват нови способности, но и изпитват трудности да поддържат 

вече съществуващите, поясни министърът. 

 

 
 

София бе домакин на международна конференция за интелигентна отбрана 

 

Не трябва да се ръководим само от финансовите условия, а и от визията за развитие 

на отбранителните способности, за да изпълним задълженията си към колективната 

отбрана, допълни съветникът на премиера д-р Светослав Спасов. 

На конференцията бяха обсъдени възможности за създаване на координационен 

механизъм за Югоизточно-европейско отбранително сътрудничество, в който 

България да бъде водеща нация. Регионалното сътрудничеството включва общи 

проекти в сферата на противоракетната отбрана, кибер отбраната, военното 

http://technews.bg/article-25652.html
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образование и обучение, модернизацията на националните армии, безпилотни 

летателни апарати, изследванията, ИКТ, е-правителството и др., посочи д-р Спасов. 

По неговите думи, България трябва да има самочувствието на 3-тата по големина 

държава по територия, след Полша и Румъния, от ново-присъединените 12 страни-

членки на НАТО и 3-тата по големина от ново-присъединените 12 страни-членки на 

ЕС. 

„Ще издам една военна тайна – идея, която се е роди минути преди началото на 

конференцията”, заяви ректорът на Университета за национално и световно стопанство 

проф. д.ик.н. Стати Статев. Той каза, че е прието в УНСС да се създаде 

Многонационален изследователски център за интелигентната отбрана. 

Позицията на компаниите от сектора на ИКТ по въпросите на сигурността бе изразена 

от Бойчо Делевски, изпълнителен директор на SAP България и генерал-майор Франс 

Пикаве от отдел Global Network Centric Operations на IBM.  

От услугите на SAP се възползват 80% от страните-членки на НАТО, а решенията 

на компанията са интегрирани в армиите на 44 страни в света. Бойчо Делевски посочи, 

че SAP помага на отбранителните сили да постигнат три ключови цели – генериране, 

разгръщане и поддържане на силите.  

Генерал-майор Франс Пикаве от IBM представи резултатите от международно 

проучване на компанията върху възможностите за оптимизация на сътрудничеството 

при коалиционните операции. Трите основни насоки, в които отбранителните сили 

могат да вземат участие за да подобрят коалиционното си представяне, са 

сътрудничество, споделяне на информация и използване на иновативни технологии. 

Последното предполага създаване на обща ИТ инфраструктура и технически 

средства за повишаване на ефективността на коалиционните операции. 

В заключение, генерал-майор Пикаве посочи, че за да оптимизират съвместната си 

работа в областта на отбраната, страните трябва да включат като стандарт в процеса си 

на отбранително планиране и проучване за възможното международно сътрудничество.  

Държавният глава Росен Плевнелиев заяви готовност да инициира среща на 

ръководителите на страните от региона, на която да се обсъдят възможните нива на 

сътрудничество, възползвайки се от инициативата Интелигентна отбрана. Той заяви, че 

държавите в региона могат да работят заедно за модернизиране на своите армии и така 

да намалят разходите и да увеличат своите възможности. 

„Приоритизация, специализация и сътрудничество са трите ключови думи, които 

всеки трябва да запомни", допълни Росен Плевнелиев. 

Форумът за интелигентна отбрана в София бе организиран от УНСС с подкрепата на 

отдел Обществена дипломация на НАТО и ИТ компаниите IBM и SAP. 
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Родните хакери да заработят за НАТО, поиска Плевнелиев 

 

Медия: News.bg 

Дата: 02.04.2012 

Автор: Ива Иванова 

Линк:  

http://news.ibox.bg/news/id_1146441419 

 

 

 
 

Ако създадем един бекъп център за киберотбрана на НАТО в България ще е 

прекрасно, защото тогава България ще се позиционира на картата на войните на 21 век 

като една от най-високо-технологичните държави. 

Това каза президентът Росен Плевнелиев пред журналисти в хотел Шератон, след като 

откри международна конференция, посветена на интелигентната отбрана. 

Плевнелиев отбеляза, че вече е изложил идеята пред генералния секретар на НАТО и 

подчерта, че в България има достатъчно много хакери и интелигентни млади хора на 

разположение, които биха могли да бъдат пренастроени и да работят за кибер 

отбраната, за комуникациите в 21 век. 

„Иначе да се обясняваме за Спартани и за Кугери няма смисъл", добави той и 

категорично заяви, че България иска да генерира проекти, иска да е регионален лидер. 

„Както дадох заявка и съм сигурен, че ни чака дълъг път и сме на прав път", убеден е 

президентът. 

http://news.ibox.bg/news/id_1146441419
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Коментирайки концепцията за интелигентната отбрана и възможностите на България, 

държавният глава изтъкна, че е много по-добре няколко държави да купуват заедно 

фрегати, самолети, леко въоръжение, както и да се създадат в региона фабрики за 

поддръжка на техниката. 

Той съобщи, че вече сме отправи покани към лидери в региона как заедно да купуваме 

отбранителна техника и изрази задоволство, че по време на конференцията е 

предложено в УНСС да се създаде център, който да се занимава с интелигентната 

отбрана. 

По мнението на Плевнелиев България би могла да бъде регионален център за 

интелигента отбрана. Той изтъкна, че вече има заявки от Австрия, Македония, 

Сърбия за участие в такъв център. 

Помолен да коментира законодателните промени по отношение на службите за 

сигурност, държавният глава отбеляза, че има припокриване на функциите в дейността 

на различните служби и че трябва в общия устройствен закон ясно да бъде посочено 

коя с какво се занимава, както и да се създаде механизъм за контрол. 

Той не се ангажира с лична позиция по идеята да има вицепремиер по сигурността, но 

каза, че има мнение и ще го изрази, когато темата бъде разисквана в КСНС. 

До 20 април ще имаме своето решение, каза още Плевнелиев. 

 

 
 

Плевнелиев предлага да купуваме военна техника с други държави 

Трябва да пазаруваме умно, призова президентът 

 

Медия: Actualno.com 

Дата: 02.04.2012 

Автор: Actualno 

Линк:  

http://society.actualno.com/news_382502.html 

 

"Много по-добре е няколко държави заедно да купуват самолети, фрегати, хеликоптери 

и отбранителни способности", смята президентът Росен Плевнелиев, предаде БГНЕС. 

"Ако в миналото България е пазарувала и хеликоптери и самолети и друго 

отбранително въоръжение на парче и в последния момент, сега искам следващите 

покупки да бъдат направени по много по-умен и професионален начин. С 

подкрепата на ЕС и НАТО можем да търсим обединение на няколко държави, както в 

покупките на следващите порции от отбранителни съоръжения", добави Плевнелиев. 

"България е първата страна в региона, която поставя темата за липсата на коопериране 

и за възможностите заедно да купуваме отбранителна техника", отбеляза още 

държавният глава. 

http://society.actualno.com/news_382502.html


 
 

FIPRA Bulgaria, 42 Parchevich Str., 1000 Sofia, Bulgaria 

Tel.: +359 2 9600 927 • Fax: +359 2 9600 926 • www.fipra.com 

 

38 

"Отправихме покана към лидерите в региона и на експертно ниво вече работим 

как заедно да купуваме отбранителни техники и как България и регионът да 

забравят веднъж завинаги миналото на Балканите, а да търсим нови измерения на 

регионално коопериране", уточни той. "Когато сме заедно, ще можем да постигаме по-

ниски цени и ще можем да договаряме да има фабрики в региона", коментира 

държавният глава, като подчерта, че покупката на повече средства за отбраната ще 

наложи и в региона да има места, където отбранителната техника да бъде ремонтирана 

и поддържана. 
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Плевнелиев призова: Да впрегнем хакерите в борбата с киберпрестъпността 

Президентът поиска общ закон за НРС, НСО и службите за сигурност 

 

Медия: iNews.bg 

Дата: 02.04.2012 

Автор: iNews 

Линк:  

http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%

8F/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B

5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0-

%D0%94%D0%B0-

%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC-

%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-

%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81-

%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%

D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0_l.a_

c.327_i.167328.html 

 

Интелигентните млади хора в България и достатъчният брой хакери, които имаме, да 

бъдат "пренастроени" и да заработят за идеята за реализацията на киберотбраната и за 

противодействие на кибератаките. 

Това предложение направи президентът Росен Плевнелиев по време на 

Международната конференция на тема "Интелигентна отбрана, обединява и споделяне: 

Източноевропейският поглед върху многонационални иновативни подходи на 

способностите". 

"Ако създадем един back-up център за киберотбрана на НАТО в България, това ще бъде 

прекрасно, защото тогава България ще се позиционира като една от най-

високотехнологичните държави", заяви още президентът. 

По време на своето изложение той изтъкна още, че сме първата държава, която поставя 

темата за липсата на коопериране и за огромните възможности, които могат да имат 

държавите от Югоизточна Европа, ако заедно купуват отбранителна техника. 

Ако всяка една от държавите в Югоизточна Европа специализира, приоритизира, но е 

готова и да отвори вратите си за коопериране в рамките на региона, така че заедно да 

купуваме самолети, хеликоптери, фрегати и отбранителна техника, ще постигнем много 

по-ниски цени, смята президентът Плевнелиев. 

В рамките на това коопериране можем да се договаряме и с военни компании, защото, 

ако се купят 30 самолета - те ще трябва и да се поддържат в региона. В тази инициатива 

България е водеща и вече е отправила покана към лидерите на държавите в региона за 

съвместното закупуване на отбранителна техника. Работим на експертно ниво, добави 

Плевнелиев. 

http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%94%D0%B0-%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC-%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0_l.a_c.327_i.167328.html
http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%94%D0%B0-%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC-%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0_l.a_c.327_i.167328.html
http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%94%D0%B0-%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC-%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0_l.a_c.327_i.167328.html
http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%94%D0%B0-%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC-%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0_l.a_c.327_i.167328.html
http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%94%D0%B0-%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC-%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0_l.a_c.327_i.167328.html
http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%94%D0%B0-%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC-%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0_l.a_c.327_i.167328.html
http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%94%D0%B0-%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC-%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0_l.a_c.327_i.167328.html
http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%94%D0%B0-%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC-%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0_l.a_c.327_i.167328.html
http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%94%D0%B0-%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC-%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0_l.a_c.327_i.167328.html
http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%94%D0%B0-%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC-%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0_l.a_c.327_i.167328.html
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Трябва да търсим съвсем нови измерения на регионалното коопериране и затова към 

УНСС ще бъде създаден център, който да се занимава с темите на "интелигентната 

отбрана". С този термин се обозначава политиката и стратегията, която предлага 

алтернатива за неутрализиране на негативното влияние и намаляващите отбранителни 

бюджети на страните членки на НАТО, обясни Плевнелиев. 

Вече има заявки от Австрия, Македония и Сърбия за участие в този регионален център 

към УНСС. Според Плевнелиев следващите покупки в областта на отбраната трябва да 

бъдат направени много по-умно и интелигентно, както и по-практично, отколкото 

досега са се случвали. 

В месеца на политическите консултации политическите партии са казали пред 

Плевнелиев, че ще бъде добре, ако Националната разузнавателна служба (НРС) мине 

към изпълнителната власт, защото тя е основен консуматор на нейната информация – 

над 95%. В същото време не е имало особени разногласия по въпроса Националната 

служба за охрана (НСО) да остане към президентската институция.  

Според Плевнелиев е много по-важно да се направи общ устройствен закон, а не да се 

направят само отделните закони за НРС и НСО. "Той е приоритет за всички служби – 

имаме най-различни служби в сектор сигурност и част от тях имат припокриващи се 

функции – някои се борят срещу тероризма, други срещу наркотиците и т.н. ", обясни 

още президентът. 

С общия закон ще позиционираме много ясно всяка структура и така ще се посочи 

много ясно коя служба с какво се занимава и отделно ще могат да бъдат създадени ясни 

механизми за контрол. Много по-лесно ще бъде на базата на този закон да се направят 

законите за всяка една служба. 
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Р. Плевнелиев: Трябва да се прекъсне вредната практика на намаляване 

бюджетите за наука  

Ако си сътрудничим с държавите от региона ще се договорят по-ниски цени за 

техника в областта на отбраната 

 

Медия: iNews.bg 

Дата: 02.04.2012 

Автор: Ивелина Георгиева 

Линк:  

http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%

8F/%D0%A0-

%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%

D0%B2-%D0%A2%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-

%D1%81%D0%B5-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%8A%D1%81%D0%BD%D0%B5-

%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-

%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-

%D0%BD%D0%B0-

%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD

%D0%B5-

%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-

%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-

_l.a_c.327_i.167496.html 

 

Изключително перспективно направление е работата по проекти и програми в областта 

на сигурността и отбраната. Това заяви президентът Росен Плевнелиев по време на 

откриването на международна конференция "Интелигентна отбрана – обединяване и 

споделяне: Източноевропейски поглед върху много национални и иновативни подходи 

за развитие на способностите". 

По думите на президента, финансовата рамка на ЕС за периода 2014-2020 се очертава 

да бъде с акцент иновации, научни изследвания и технологии. За тази цел ЕС 

произвежда много ясни приоритети и насърчава създаването на изследователски 

центрове от няколко държави. 

Плевнелиев подчерта, че България търпи критики като държава за това, че не използва 

пълноценно големия научен потенциал, с който разполага БАН. В тази връзка се 

нуждаем от стратегия за развитие на научните изследвания и технологии в областта на 

отбраната и сигурността, допълни той. 

Залагайки в перспективните направления в развитието на мултинационалните и 

иновативни проекти е необходимо да се прекъсне наложената вредна тенденция да се 

намаляват средствата за наука и иновации, заяви президентът. Той припомни, че през 
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http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%A0-%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D0%A2%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%8A%D1%81%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-_l.a_c.327_i.167496.html
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1989 г в отбранителната ни промишленост са били ангажирани около 150 хиляди души, 

а днес те са едва 15 хиляди. 

Българската отбранителна индустрия разчита основно на стари руски лицензи и стари 

пазари и този негативен тренд би могъл да се промени чрез модернизация, регионално 

сътрудничество и специализация, предложи Росен Плевнелиев. Според него 

Югоизточна Европа изостава във военното сътрудничество спрямо Прибалтийските 

държави, бившите социалистически страни в Централна Европа, държавите от 

Бенелюкс и др. 

В Югоизточна Европа не се осъществява военно сътрудничество със собствени 

инициативи на страните, затова е актуална темата за сътрудничество чрез 

специализация на отбранителните индустрии на страните от региона. 

"Крайно време е да започнем да кооперираме и генерираме собствени инициативи в 

региона", коментира Плевнелиев. 

Според него е назрял моментът лидерите на държавите в Югоизточна Европа да седнат 

на масата на преговорите и да решат, как да си сътрудничат, в областта на отбраната. 

"Лично аз бих инициирал провеждане на такава среща на държавите в региона", поясни 

държавният глава. 

Благодарение на съвместни национални инициативи е напълно възможно да се 

договорят много по-ниски цени на отбранителна техника, както и да се създадат 

фабрики за сглобяване и ремонт в региона. Това ще развие отбранителните ни 

индустрии и ще повиши капацитета ни, смята Плевнелиев. 

България има възможност да специализира и да участва в многонационални проекти в 

областта на оптиката, електрониката, в производството на леки оръжия, в 

корабостроенето и самолеторемонтите. 

За целта е необходимо да има приоритизация с енергийни ефекти, комуникация и 

координация, посочи Президентът. 

Политиката на България в сферата на отбраната трябва да се основава на 

рационализиране на разходите, премахване на дублиращите се програми, интегриране и 

споделяне на ресурси. 

Плевнелиев подчерта, че страната ни е водеща по проектите за усъвършенстване в 

областта на управлението на кризи и оказване на помощ при бедствия, както и за 

ролята на жените на ръководни длъжности в областта на сигурността и отбраната. 

В момента бюджетите за отбрана са толкова рестриктивни, че държавите не само, че не 

могат по отделно да придобиват нови способности, но и изпитват трудности да 

поддържат вече съществуващите такива. Това заяви министърът на отбраната Аню 

Ангелов по време на международната конференция. 

По думите му има тенденция този процес да не приключи с излизането на страните от 

финансовата криза, защото по редица причини националните парламенти имат 

тенденция да не са склонни да върнат автоматично нивото на военните бюджети на 

предишното им равнище. В този смисъл единственото решение е интелигентната 

отбрана и сътрудничеството в региона. 
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Обединяването на усилията на отделни държави съюзници в НАТО за придобиване на 

определени способности е акт на тясно придобиване на сътрудничество и акт на 

доверие, смята Аню Ангелов. Тези нови подходи ще доведат до изграждане на нова 

коалиционна култура между държавите, която ще подобри институционалния и 

политическия капацитет на Алианса и ще излезем от кризата по-силни като съюз и по-

мъдри като вземане на решения, добави още той. 

 

 
 

 
 

Мечтата на президента: България – център за киберотбрана на НАТО 

 

Медия: Bnews.bg 

Дата: 02.04.2012 

Автор: Ива Капкова 

Линк:  

http://www.bnews.bg/article-47237 

 

Център за киберотбрана на НАТО да бъде изграден в България – това е мечтата на 

президента Росен Плевнелиев, който я сподели пред медиите след откриването на 

международен форум, посветен на интелигентната отбрана. Той лансира и визията, че 

страните-членки на НАТО и ЕС трябва да се кооперират при покупката на военно 

въоръжение и по темата вече работят експертите. 

Президентът Плевнелиев коментира, че вече „натиска“ за реализирането на 

идеята си, която е представил на шефа на Алианса Расмусен. Българските хакери са 

световноизвестни и спокойно може да се преориентират да работят за киберотбраната 

http://www.bnews.bg/article-47237
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на НАТО, смята президентът. Аргументът на Плевнелиев за подобна 

свръхтехнологична инвестиция е, че ХХI век ще е столетието на кибервойните и на 

киберотбраната и това може да ни превърне в една от най-високотехнологичните 

нации. 

На форум за интелигентната отбрана, в който участват представители на над 20 

държави, президентът Плевнелиев разви и друга своя идея, по която вече работят 

експертите - страните членки на Алианса на Балканите да се кооперират при 

закупуването на военна техника за своите армии. Вече има отправена покана към 

лидерите на страните в региона за това как да се кооперираме, а България е първата 

страна, която поставя темата на масата. 

"България е първата държава, която поставя в региона темата с липсата на коопериране 

от една страна, от друга страна - огромните възможности, които можем да имаме, ако 

заедно купуваме отбранителна техника", заяви Росен Плевнелиев „Ако в миналото 

България е пазарувала и хеликоптери, и самолети и друго отбранително 

въоръжение на парче в последния момент, сега искам следващите покупки да бъдат 

направени по един професионален начин. Наистина с подкрепата на ЕС и НАТО можем 

да търсим обединение на няколко държави, които да се кооперират в покупката на 

следващите отбранителни съоражения – хеликоптери, самолети, но и леко 

въоръжение.“ 

В УНСС пък по предложение на студентите ще се прави център, който ще разработва 

идеи за интелигентната отбрана, а по данни на НАТО в него със свои представители 

вече искат да се включат Австрия, Македония и Сърбия. 

Президентът оцени положително новините за възможността за диверсификация 

на газовите доставки от Грузия, където е на посещение премиерът Бойко Борисов. 

"Не съм очаквал като президент, че само за два месеца ще има такъв пробив и такъв 

напредък по тези приоритети, които аз обявих по енергийната ефективност, по 

енергийната диверсификация. Радвам се, гордея се." 

Той изтъкна, че освен магистрали и фискална стабилност, вече имаме и нашия тотален 

нов приоритет, който се нарича енергийна ефективност. Президентът отново повтори 

паралела с панелките и АЕЦ "Белене", като каза, че ако панелните жилища се санират, 

то тутакси ще отпадне нуждата от един блок на АЕЦ. 
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Плевнелиев: Заедно да купуваме отбранителна техника 

 

Медия: BGNES.com 

Дата: 02.04.2012 

Автор: BGNES 

Линк:  

http://news.bgnes.com/view/996364 

 

"Много по-добре е няколко държави заедно да купуват самолети, фрегати, хеликоптери 

и отбранителни способности", смята президентът Росен Плевнелиев, предаде репортер 

на БГНЕС. 

"Ако в миналото България е пазарувала и хеликоптери и самолети и друго 

отбранително въоръжение на парче и в последния момент, сега искам следващите 

покупки да бъдат направени по много по-умен и професионален начин. С подкрепата 

на ЕС и НАТО можем да търсим обединение на няколко държави, както в покупките на 

следващите порции от отбранителни съоръжения", добави Плевнелиев. 

http://news.bgnes.com/view/996364
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"България е първата страна в региона, която поставя темата за липсата на коопериране 

и за възможностите заедно да купуваме отбранителна техника", отбеляза още 

държавният глава. 

"Отправихме покана към лидерите в региона и на експертно ниво вече работим как 

заедно да купуваме отбранителни техники и как България и регионът да забравят 

веднъж завинаги миналото на Балканите, а да търсим нови измерения на регионално 

коопериране", уточни той. "Когато сме заедно ще можем да постигаме по-ниски цени и 

ще можем да договаряме да има фабрики в региона", коментира държавният глава, като 

подчерта, че покупката на повече средства за отбраната ще наложи и в региона да има 

места, където отбранителната техника да бъде ремонтирана и поддържана.   

 

 

 
 

Росен Плевнелиев: За мен е по-важно не само да направим законите за НРС или 

НСО, а да направим общия устройствен закон за всички служби 

 

Медия: БТА 

Дата: 02.04.2012 

Автор: БТА 

Линк:  

http://bta.bg/bg/c/VI/id/341674 

 

Това каза пред журналисти в отговор на въпрос президентът Росен Плевнелиев, който 

участва в конференция за т.нар. интелигента отбрана в София. Общият устройствен 

закон за службите по думите на Плевнелиев е "трудното упражнение", за това се борим 

днес. Има най-различни служби в сектора "сигурност", част от които имат 

припокриващи се функции. Трябва с общия устройствен закон да позиционираме много 

ясно всяка структура, да посочим коя с какво се занимава, да създадем общи механизми 

за приоритизиране и контрол върху дейността на институциите, каза президентът. По 

http://bta.bg/bg/c/VI/id/341674
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думите му, след това "много по-лесното упражнение" ще бъде на базата на 

устройствения общ закон да се направят липсващите закони за дадена служба. Това е 

голямата тема в момента, но съм убеден, че до 20 април ще имаме своето решение, 

посочи Плевнелиев.  

 

 
 

Плевнелиев: България роди своя трети голям приоритет – енергийната 

ефективност 

 

Медия: Dariknews.bg 

Дата: 02.04.2012 

Автор: Александра Гинева  

Линк:  

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=879912 

 

България роди своя трети национален приоритет след магистралите и фискалната 

стабилност и това е енергийната ефективност, заяви президентът Росен Плевнелиев 

след откриването на международната конференция на тема „Интелигентната отбрана". 

Помолен за коментар по темата с Грузия и алтернативата за диверсификация на 

газовите доставки, президентът измести фокуса на отговора си в посока енергийна 

ефективност и саниране на сградите като част от общата енергийна стратегия на 

България. 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=879912
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Енергийната ефективност е решение за тотално технологично обновяване на нацията  

- президентът Росен Плевнелиев 

„Не съм очаквал като президент, че само за два месеца ще има такъв пробив и такъв 

напредък по тези приоритети, които аз обявих - енергийната ефективност и 

енергийната диверсификация. Радвам се, гордея се, България роди своя трети голям 

приоритет. Освен магистрали и фискална стабилност, днес вече имаме и нашия тотален 

нов приоритет, който се нарича енергийна ефективност", каза Плевнелиев. Държавният 

глава е категоричен, че енергийната ефективност е по-важна от магистралите и я нарече 

„решение за тотално технологично обновяване на нацията, за модернизиране на нашата 

икономика и за това да имаме по-комфортен дом, наречен България". 

Росен Плевнелиев е категоричен, че за него енергийната ефективност е тотален 

приоритет и изрази задоволство, че тя „вече намира своето решение". 
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Плевнелиев иска отбранителни приоритети за региона  

 

Медия: Банкеръ (онлайн) 

Дата: 02.04.2012 

Автор: Банкеръ 

Линк:  

http://www.banker.bg/?Channel=3&Category=77&Article=462359 

 

 
 

“Време е държавните ръководители от Югоизточна Европа да постигнат съгласие по 

приоритетите си в областта на сигурността – кой в какви сфери да се специализира и по 

кои проекти да се работи съвместно. Готов съм да инициирам провеждането на подобна 

среща в България.” Това заяви президентът Росен Плевнелиев пред участниците в 

международната конференция “Интелигентната отбрана – обединяване и споделяне: 

Източноевропейската визия за многонационални и иновативни подходи за развитие на 

способностите”. Форумът е под патронажа на българския държавен глава и се 

организира от Министерството на отбраната, Университета за национално и световно 

стопанство, Сдружение “Джордж Маршал” България, БАН. 

Интелигентната отбрана е в основата на съюзната стратегия и на НАТО, и на ЕС за 

преодоляване на негативната тенденция на съкращаване на отбранителните разходи 

чрез премахване на дублиращи се програми и проекти, интегриране и споделяне на 

ресурси и способности. "Колективната отбрана изисква съвършено нова форма на 

политическо взаимодействие в региона на Югоизточна Европа и е най-сигурното 

средство за изграждането на отношения на стратегическо приятелство и партньорство 

на страните от региона", подчерта Плевнелиев. 

Държавният глава отбеляза, че България е водеща страна в проекта за създаването на 

Център за усъвършенстване на управлението на кризи и оказване на помощ при 

бедствия, както и по отношение на ролята на жените на ръководни длъжности в 

сферата на отбраната и сигурността. Страната ни има възможности за специализация и 

http://www.banker.bg/?Channel=3&Category=77&Article=462359
http://www.banker.bg/Include/DBImage.php?ImageId=17944&Width=800
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участие в многонационални проекти в областта на оптиката и електрониката, а също 

така и в корабостроенето и ремонта на самолети. 

Страните от Югоизточна Европа са изостанали значително в сравнение с партньорите 

си от Балтийския регион, Централна Европа и Бенелюкс при определянето на своите 

приоритети в сферата на сигурността, посочи Плевнелиев. Той посочи, че изграждането 

на многонационални и общосъюзни военни способности ще бъде основна тема на 

срещата на високо равнище на НАТО в Чикаго през май тази година, на която предстои 

Съюзното командване по трансформация в НАТО да представи списък от 46 проекта 

във всички области на отбранителните способности. "Това налага държавите от 

Югоизточна Европа да постигнат съгласие за реалното обединяване на отбранителните 

си способности", каза още Росен Плевнелиев. 

По-късно пред журналисти президентът коментира, че Досега България е закупувала 

военна техника “на парче”, а сега има възможността, с подкрепата на ЕС и НАТО, да 

търси обединение на няколко държави при покупката на нови отбранителни системи, 

заяви по-късно пред журналисти държавният глава. “Когато сме заедно, освен че ще 

постигаме много по-ниски цени ще можем да договорим и откриването на фабрики за 

производство и поддръжка на новата техника”, каза още Росен Плевнелиев. 
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Плевнелиев мечтае за модерна армия и интелигентна отбрана 

Призова страните на Балканите заедно да модернизират армиите си 

 

Медия: Dnes.bg 

Дата: 02.04.2012 

Автор: Dnes.bg 

Линк:  

http://www.dnes.bg/politika/2012/04/02/plevneliev-mechtae-za-moderna-armiia-i-

inteligentna-otbrana.155505 

 

 
Снимка: БТА 

 

Държавите в региона могат да работят заедно за модернизиране на своите армии. Това 

ще намали разходите и ще увеличи възможностите им. 

За това призова президентът Росен Плевнелиев, който откри международна 

конференция: "Интелигентната отбрана – обединяване и споделяне: 

Източноевропейската визия за многонационални и иновативни подходи за развитие на 

способностите". 

Държавният ни глава смята, че е изключително перспективно направление за развитие 

на военното сътрудничество в региона е работата по проекти на ЕС в областта на 

сигурността. 

http://www.dnes.bg/politika/2012/04/02/plevneliev-mechtae-za-moderna-armiia-i-inteligentna-otbrana.155505
http://www.dnes.bg/politika/2012/04/02/plevneliev-mechtae-za-moderna-armiia-i-inteligentna-otbrana.155505
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По думите на Плевнелиев световната икономическа и финансова криза е довела до 

намаляване на разходите за отбрана и сигурност.  

"Трябваше да се намери вярното решение – как с по-малко средства, да се постигнат 

по-големи резултати и така се ражда идеята за интелигентната отбрана. Приоритизация, 

специализация и сътрудничество са трите ключови думи, които всеки трябва да 

запомни", посочи държавният глава. 

Според Плевнелиев се нуждаем от стратегия за развитие на научните изследвания и 

технологии в областта на отбраната и сигурността, защото търпим критика като 

държава, че големият научен потенциал, с който разполага БАН и университетите, не 

се използва пълноценно. 

Форумът в столицата ни се провежда под патронажа на българския държавен глава. 

Денят на откриването на конференцията – 2 април 2012 г., съвпада с навършването на 

осем години от приемането на България и Румъния за страни-членки на НАТО.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FIPRA Bulgaria, 42 Parchevich Str., 1000 Sofia, Bulgaria 

Tel.: +359 2 9600 927 • Fax: +359 2 9600 926 • www.fipra.com 

 

53 

 

Bulgarian President Declares Energy Efficiency Third National Priority 

 

Медия: Novinite.com 

Дата: 02.04.2012 

Автор: Novinite.com 

Линк:  

http://www.novinite.com/view_news.php?id=138125 

 

President Rosen Plevneliev has lauded the emergence of Bulgaria's third national priority, 

energy efficiency, after highway construction and fiscal stability. 

Speaking on Monday at the opening of an international conference titled "Smart Defense - 

Unification and Sharing: An East-European Vision for Multinational and Innovative 

Approaches to Capacity Development", Plevneliev referred to energy efficiency as "an 

absolute priority." 

"I, as a President, never expected such a breakthrough on the priorities that I declared, energy 

efficiency and energy diversification, in just two months. I feel pleased and I feel proud. 

Bulgaria gave birth to its third major priority. Apart from highways and fiscal stability, we 

now have our new absolute priority called energy efficiency," Bulgaria's head of state 

announced. 

Stressing the primacy of energy efficiency over highway building, Plevneliev termed the 

former as "a decision for a total technological renewal of the nation, for a modernization of 

our economy and for making Bulgaria a more comfortable home for us." 

Plevneliev noted that Prime Minister Boyko Borisov's visit to Georgia had brought positive 

results for Bulgaria. 

After Borisov's visit to Tbilisi, it was announced that Bulgaria could participate in a project 

for transporting LNG and electricity across the Black Sea. 

The Bulgarian President did not go into details regarding Borisov's talks in Georgia and drew 

attention to the importance of home of retrofitting in Bulgaria's comprehensive energy 

strategy. 

 

 

http://www.novinite.com/view_news.php?id=138125
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Президентът Росен Плевнелиев ще открие международната конференция 

„Интелигентната отбрана – обединяване и споделяне”  

 

Медия: Агенция "Фокус" 

Дата: 02.04.2012 

Автор: Агенция "Фокус" 

Линк:  

http://www.focus-news.net/?id=n1638279 

 

София. Президентът Росен Плевнелиев ще открие международната конференция 

„Интелигентната отбрана – обединяване и споделяне: Източноевропейската визия за 

многонационални и иновативни подходи за развитие на способностите”, съобщиха от 

прессекретариата на държавния глава.  

Форумът се провежда под патронажа на българския държавен глава и ще се проведе в 

столичния хотел „Шератон”.  

Участие в конференцията ще вземат министърът на отбраната Аню Ангелов, ректорът 

на УНСС проф. Стати Статев, д-р Холгер Бале, член на Екипа на НАТО за 

отбранително планиране и интелигентна отбрана, Светослав Спасов, съветник на 

министър-председателя Бойко Борисов.  

http://www.focus-news.net/?id=n1638279
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Телевизии 
 

 

 

Президентът доволен от договорката с Грузия 

 

Медия: БНТ (онлайн) 

Дата: 02.04.2012 

Автор: БНТ 

Линк:  

 http://bnt.bg/bg/news/view/73311/prezidentyt_dovolen_ot_dogovorkata_s_gruzija 

 

Президентът Росен Плевнелиев е много доволен от постигната договорка с Грузия, по 

време на посещението на премиера Борисов за доставки на газ, което ще доведе до 

диверсификация на газовите доставки за страната ни. Това обяви държавният глава 

след участието си в Международната конференция за интелигентната отбрана, която 

съвпада с навършването на 8-та годишнина от приемането на страната ни в НАТО.  

 

http://bnt.bg/bg/news/view/73311/prezidentyt_dovolen_ot_dogovorkata_s_gruzija
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Предаване „Хайтек”  

 

Медия: Нова ТВ 

Дата: 14.04.2012 

Автор: „Хайтек”, еп.52 

Линк:  

http://play.novatv.bg/play/270791/ 

 

 
 

 
 

http://play.novatv.bg/play/270791/
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Държавни Институции 
 

 

 

Министерство на Отбраната на Република България 

 

 

 

Заместник-министърът на отбраната Валентин Радев се срещна с Джорж 

Доландер, генерален мениджър на Агенцията за консултации, командване и 

контрол на НАТО  

 

02.04.2012 

 

 
 

Днес, 2 април, заместник-министърът на отбраната Валентин Радев прие Джорж 

Доландер, генерален мениджър на Агенцията за консултации, командване и контрол на 

НАТО (NC3A). 

Той е в България по повод международната конференция „Интелигентната отбрана – 

обединяване и споделяне: Източноевропейската визия за многонационални и 

иновативни подходи за развитие на способностите”. 

На срещата, проведена в Министерство на отбраната, са разгледани въпроси от взаимен 

интерес, както и състоянието на процеса на консолидация на Агенциите в НАТО и 

произтичащите от това възможни промени по текущите договори между Агенцията и 

Министерство на отбраната.  

Потвърдена бе отличната комуникация на най-високо ниво между NC3A и 

Министерство на отбраната, особено след подписването на Меморандума за 

разбирателство през февруари 2010 г.  

http://www.mod.bg/bg/galleries/20120402/1.jpg
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Джордж Доландер сподели отличните си впечатления от днешните сесии на 

конференцията и от участието в дискусиите по най-важните теми от дневния ред на 

НАТО и Европейския съюз – Инициативата „Интелигентна отбрана” („Smart Defence”) 

на НАТО и Обединяването на способности и споделянето на разходите („Pооling & 

Shаring”) на ЕС на президента и върховен главнокомандващ въоръжените сили на 

България и на ръководството на Министерство на отбраната. 

Взаимно бе потвърдена подкрепата за съществуващите проекти между NC3A и 

Министерство на отбраната в момента и тяхното развитие в съответствие с 

предварителните договорености.  

 

http://www.mod.bg/bg/news_archive.php?fn_month=4&fn_year=2012 

 

 
 

Министърът на отбраната Аню Ангелов: Интелигентната отбрана ще издигне 

сътрудничеството между държавите на ново равнище 

 

02.04.2012 

 

 
 

„Целта на интелигентната отбрана е „прибавяне на стойност” към националната 

отбрана и в този смисъл трябва да отговаря на високи политически критерии и да се 

сключва с максимална отговорност и чувство на дълг пред нацията. Поради това и 

обединяването на усилията на отделни държави-съюзници в НАТО за придобиване на 

определени способности е акт на тясно политическо сътрудничество и акт на доверие” , 

каза министърът на отбраната Аню Ангелов днес, 2 април, на международната 

конференция на тема „Интелигентната отбрана – обединяване и споделяне: 

Източноевропейската визия за многонационални и иновативни подходи за развитие на 

способностите”. Той подчерта, че тези нови подходи ще доведат до изграждане на нова 

коалиционна култура между държавите, която ще подобри институционалния и 

политически капацитет на самия Алианс и ние без съмнение ще излезем от 

финансовата криза по-силни като съюз, по-гъвкави като способности, по-мъдри като 

възможност за вземане на трудни и бързи решения. 

Министър Ангелов посочи, че към момента все още съществуват пречки пред 

реализирането на проектите, свързани с интелигентната отбрана. Той отбеляза, че 

http://www.mod.bg/bg/news_archive.php?fn_month=4&fn_year=2012
http://www.mod.bg/bg/galleries/201204021/1.jpg
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трудното вземане на решение по общото осигуряване на необходимите ресурси за 

оперативни разходи и поддръжка на системата за съюзно земно наблюдение (AGS) е 

отнело на НАТО няколко загубени години. „Двете основни причини за това са защитата 

на национални икономически интереси от някои държави-членки, довело до 

намирането на компромис в т.н специфичен принос в общите разходи, и опитите за 

обединяване на разходите и прилагане на този принцип постфактум за вече 

съществуващи проекти”, посочи той и допълни, че на базата на споменатите две 

причини идва и третата - трудното постигане на необходимата степен на политическо 

доверие между съюзниците. 

„Вероятно тези причини ще намират израз и в бъдещи общи проекти”, каза министър 

Ангелов и даде за пример съвместното придобиване от страните на нов тип 

многоцелеви изтребител. „В този случай една страна иска да придобие новопроизведен 

изтребител, но няма ресурси за това. Друга страна се отказва от участие поради липса 

на средства, а трета страна предпочита „втора ръка”, за да направи подобно 

придобиване постижимо”, отбеляза той.  

Министър Ангелов посочи още и основната пречка за развитието на инициативата за 

„обединяване на способности и споделяне на разходи” на ЕС: липсата на общ фонд в 

областта на отбраната в системата на общите структурни и кохезионни фондове на 

съюза. „При планирането на следващия период е необходимо остро да се постави на 

вниманието на ръководните органи на ЕС този належащ за решаване въпрос, като се 

има предвид и преместването на фокуса на новата стратегия за национална сигурност 

на САЩ от Европа към Азия”, посочи още той. 

Министър Ангелов подчерта и важната роля на бизнеса в реализирането на проекти, 

свързани с интелигентната отбрана. Той посочи, че съвместното придобиване на 

способности ще допринесе и за интегритета на процеса на провеждане на процедурите. 

„Те ще бъдат наблюдавани от няколко нации, ще се състоят на много по-голяма сцена, 

образно казано, и контролът върху тях ще бъде по-всеобхватен и пълен. Така че и 

бизнесът ще бъде по-спокоен, че неговите интереси ще бъдат защитени и 

конкуренцията ще бъде реална”, подчерта той. 

В първия ден на конференцията взе участие и заместник-министърът на отбраната 

Валентин Радев. Той посочи, че колективните подходи и действия, обединяването на 

способностите и споделянето на разходите нямат алтернатива.  

България вече е заявила интерес към шест проекта, които попадат в групата на 

проектите с най-висок приоритет по линия на „Интелигентната отбрана”, отбеляза 

заместник-министър Радев и подчерта сериозния потенциал в регионалното измерение 

на многонационалните подходи за развитие на способностите. „Изграденото 

сътрудничество и доверие между държавите от Югоизточна Европа е добра основа, 

върху която да се надгражда и по линията на интелигентната отбрана”, отбеляза той и 

припомни вече сключените споразумения с Гърция и с Румъния по „Air Policing” в 

рамките на Интегрираната система за противовъздушна отбрана на НАТО.  
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В заключение заместник-министър Радев подчерта, че България активно подкрепя 

развитието на инициативата за обединяването на способности и споделянето на разходи 

(„Pooling & Sharing”) на Европейския съюз и посочи като идентифицирани области на 

интерес въпросите, свързани с бойните групи на ЕС, военното образование и обучение. 

Работата на участниците в международната конференция „Интелигентната отбрана – 

обединяване и споделяне: Източноевропейската визия за многонационални и 

иновативни подходи за развитие на способностите” продължава и утре. 

 

http://www.mod.bg/bg/news_archive.php?fn_month=4&fn_year=2012 

 

 
 

Президентство на Република България 

 

 

Росен Плевнелиев: Страните от Югоизточна Европа трябва да постигнат съгласие 

по отбранителните си приоритети 

 

02.04.2012 

 

Слово на президента Росен Плевнелиев на международната конференция 

“Интелигентната отбрана – обединяване и споделяне: Източноевропейската 

визия за многонационални и иновативни подходи за развитие на способностите” 

 

Уважаеми господин Министър, Уважаеми дами и господа заместник-министри, 

генерали, офицери, представители на над 20 нации, които днес заедно с нас, 

домакините, ще обсъждат тази важна тема за сътрудничеството, за взаимодействието, 

Уважаеми представители на всички партньорски институции, които са тук, и специално 

искам да се обърна и към Вас, уважаеми господин Ректор, с думи на благодарност за 

предоставената ми възможност да се обърна към всички вас днес тук в качеството ми 

на върховен главнокомандващ на Въоръжените сили на Република България и, разбира 

се, да ви поздравя с откриването на международната конференция. Фокусът е много 

ясен – днес и утре ние ще говорим за „интелигентната отбрана” и как тя може да 

намери своето място, своите инициативи и своята реализация в източноевропейската 

част на континента, какви са възгледите и какви са перспективите пред нея в 

Югоизточна Европа. 

С голямо удоволствие приех тази покана, също така и идеята да бъда патрон на 

днешната конференция. Благодаря на всички, които инициираха този форум, и не само 

на УНСС като главен двигател на тази толкова важна тема, но и на партньорите в това 

http://www.mod.bg/bg/news_archive.php?fn_month=4&fn_year=2012
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мероприятие. Специално се обръщам към Министерство на отбраната, към Българската 

академия на науките и към сдружението „Джордж Маршал – България” с думи на 

благодарност за тази платформа, която днес и утре със сигурност ще доведе до много 

интересни идеи и решения за региона и неговите отбранителни способности. 

Тази инициатива е един чудесен начин да отбележим и осмата годишнина от 

присъединяването на България към НАТО. Генералният секретар на НАТО г-н 

Расмусен пръв лансира идеята за „интелигентната отбрана”. Тя получи широка 

подкрепа в НАТО и в Европейския съюз. За това има сериозни и обективни причини. 

Световната икономическа и финансова криза доведе до чувствително намаляване на 

разходите за отбрана и сигурност. При създалата се проблемна ситуация трябваше да се 

намери вярното решение – как с по-малко средства да се постигнат по-добри резултати. 

Така, съвсем закономерно, се роди концепцията за „интелигентната отбрана”. 

„Интелигентната отбрана” е политика и съюзна стратегия, която предлага алтернатива 

за неутрализиране на негативното влияние на намаляващите отбранителни бюджети на 

страните-членки. Нейната същност е в разумния подход, в това, знаейки че имаме 

ограничени ресурси за отбрана, посредством обединяване и споделяне на 

способностите да постигаме повече. За целта тези способности трябва да се 

приоритизират, трябва да се специализират и трябва да си сътрудничим. Това са трите 

ключови думи, които всеки от нас трябва да започни – приоритизация, специализация и 

сътрудничество. 

Стратегията за „интелигентна отбрана” дава алгоритъма за изграждане на адекватни на 

динамичната среда за сигурност военни способности в условията на ограничени 

финансови ресурси. Ключът към успеха на концепцията за „интелигентна отбрана” е в 

обединяване и съвместно използване на способности, установяване на правилните 

приоритети и по-добро координиране на съюзните усилия. И двата съюза – и НАТО, и 

Европейският съюз – възприемат подхода за съвместно използване на ресурсите и 

способностите и полагат усилия да убедят страните-членки да изграждат и използват 

повече многонационални и общосъюзни военни способности. 

Тези въпроси ще заемат централно място на Срещата на високо равнище на Алианса в 

Чикаго през месец май т. г. Очаква се на нея Съюзното командване по трансформация в 

НАТО да представи списък от 46 проекта във всички области на отбранителните 

способности. Приоритетно направление в нашата дейност за изпълнение на 

изискванията за „интелигентна отбрана” е да се постигне обединяване на 

способностите на държавите от Югоизточна Европа. Моята визия за регионално 

сътрудничество в областта на отбраната и сигурността е ясна и аз я декларирах както 

пред българската общественост, така и на моята среща с генералния секретар на НАТО. 

На срещата ми с г-н Расмусен на 26 февруари аз заявих нашата категорична воля и ясна 

позиция, че искаме да имаме водеща роля по определени инициативи в областта на 

отбраната и сигурността в нашия регион. България е водеща страна по проектите за 

Център за усъвършенстване на управлението на кризи и оказване на помощ при 

бедствия и за ролята на жените на ръководни длъжности в областта на сигурността и 
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отбраната. 

В региона на Югоизточна Европа не се осъществява военно сътрудничество със 

собствени инициативи на страните. Затова е актуална темата за сътрудничество чрез 

специализация на отбранителните индустрии на страните от региона. Крайно време е да 

започнем да кооперираме и да генерираме собствени инициативи в региона. Затова сме 

и днес тук заедно. Аз подкрепям организирането на мултинационални съвместни 

проекти. Чрез многонационални иновативни подходи и засилване на сътрудничеството 

и съгласуваността ще се изградят способности за по-голяма сигурност в региона и 

общността. 

Искам ясно да подчертая – назрял е моментът държавните ръководители в Югоизточна 

Европа да седнат на масите на преговорите и да решат как да си сътрудничат, в 

областта на кои приоритети, кой и в каква сфера ще специализира и по какви проекти 

ще работим съвместно. Лично аз бих инициирал провеждане на подобна среща на 

държавните глави в региона в нашата страна. България има възможности да 

специализира и да участва в многонационални проекти в областта на оптиката, 

електрониката, в производството на леки оръжия. А защо не и в корабостроенето и 

ремонта на самолети? В това отношение е необходимо да има приоритизация, 

комуникация и координация. Нашата политика трябва да се основава на 

рационализиране на разходите, премахване на дублиращите се програми, интегриране и 

споделяне на ресурси и способности. 

Както всяка иновация, „интелигентната отбрана” е насочена към намаляване на 

разходите за създаване на даден продукт, към повишаване на качеството на този 

продукт. Това изисква съвършено нова форма на политическо взаимодействие в 

региона, съвместно и синхронизирано изпълнение на многонационалните проекти и 

поддържане на военните способности.  

Изключително перспективно направление за развитие на военното сътрудничество в 

региона е работата по проекти и програми на Европейския съюз в областта на 

сигурността. Финансовата рамка на Европейския съюз за периода 2014-2020 г. се 

очертава да бъде с акцент: иновации, научни изследвания и технологии. За тази цел 

Европейският съюз произвежда много ясни приоритети, създава политики за 

насърчаване на изграждането на изследователски центрове от няколко държави. 

Ние търпим критика като държава, че големият научен потенциал, с който разполагаме 

– БАН и университетите, не се използва пълноценно. В тази връзка се нуждаем от 

стратегия за развитие на научните изследвания и технологии в областта на отбраната и 

сигурността. Залагайки на перспективните направления в развитието на 

мултинационалните и иновативни проекти, е необходимо да се прекъсне наложилата се 

вредна тенденция да се намаляват средствата за наука и иновации. 

През 1989 г. в отбранителната ни промишленост са били ангажирани около 150 хил. 

души. Днес те са 15 хиляди. Българската отбранителна индустрия разчита основно на 

стари руски лицензи и стари пазари. Тази негативна тенденция може да се промени 

чрез модернизация, регионално сътрудничество и специализация. Югоизточна Европа 
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изостава във военното регионално сътрудничество спрямо балтийските държави, 

бившите социалистически страни в Централна Европа, държавите от Бенелюкс и мн. 

др. Благодарение на съвместни регионални инициативи е напълно възможно да се 

договорят много по-ниски цени на доставки на отбранителна техника, както и да се 

създадат фабрики за сглобяване и ремонт в региона. Това ще развие отбранителните ни 

индустрии, ще увеличи капацитета ни и ще създаде много работни места. Държавите в 

региона могат да работят заедно за модернизиране на своите армии. Това ще намали 

разходите и ще увеличи възможностите. 

Всичко това може да се реализира успешно, ако се работи по посока на укрепване на 

взаимното доверие между страните в Югоизточна Европа за развитие на взаимоизгодно 

сътрудничество и постигане на баланс, междунационален суверенитет и съюзна 

солидарност. 

В заключение, искам да изразя моята дълбока увереност в успеха на конференцията и в 

постигането на целите, които тя си поставя. Желая ви успех. 
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