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Две от най-важните теми за България към днешна дата са тези, свързани с външната ни 
политика и политиката ни за национална сигурност. В бързопроменящата се 
политическа среда, на която сме свидетели, България е държава-членка на ЕС, както и 
членка на НАТО. Като такава тя участва в процеси на вземане на решения на 
международно ниво и поема отговорности. На фона на бежанската криза в Европа 
България е държава със стратегическа позиция. Във връзка с това от изключителна 
важност е страната ни да заеме позиция по въпросите на сигурността и отбраната, като 
ясно заявява и отстоява националния си интерес на международно ниво.  

 

В центъра на дискусията е нужно да бъдат поставени въпроси относно: 

- ролята на България на фона на промените, случващи се на глобално ниво, по-
конкретно ролята й в НАТО и ЕС; 

- позицията на България относно справянето с бежанската криза в Европа и 
нарастващите нива на радикализация сред европейците; 

- разработване на ефективни политики, свързани с външната политика и националната 
сигурност на България. 

 

 

Настоящата международна обстановка неизбежно води до предложение за разширяване 
на рамката за оценка и противодействие, предложена от Стратегията за национална 
сигурност от 2011г. Поради настъпилите промени на глобалната политическа сцена, е 
необходимо обновяване на методите за провеждане на политики по въпросите, 
свързани със сигурността. При пререазглеждането на Стратегията следва да бъдат взети 
предвид фактори като: появяването на ИДИЛ, радикализацията сред младите хора в 
Европа, опасността от внедряване на терористични клетки на територията на страната 
ни посредством бежанската вълна, отношенията ни с Турция и охраняването на южната 
ни граница.  

От изключителна важност за бъдещето на нацията ни са и интересите, свързани с 
укрепването на сувернитета, охраната на вътрешния ред и върховенството на закона. 
Това включва подобряване на механизмите на взаимодействие между институциите в 
сектора за сигурност; прецизно формулиране на ключовите интереси на България, 
отношенията ни с останалите държави и съответно приоритизиране на националните ни 
ценности. За да се случи това, страната ни следва да обърне внимание на своя военен, 
разузнавателен и контра-разузнавателен капацитет, чиято цел е защита на 
националните ни интереси. 
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Би било полезно да бъде поискано и експертно мнение от широк спектър от 
специалисти в областта на националната и международна сигурност, включително и от 
експерти по радикален ислям. Във връзка с последното - засягането на темата е от 
първостепенна  важност в борбата с тероризма.  

За съжаление в България се наблюдава неподготвеност и неадекватност както от страна 
на институциите, така и от страна на гражданите при извънредни ситуации. 
Следователно повече внимание следва да бъде обърнато и на тази проблемна област, 
като се заложи на качествено образование, информираност и обучение на гражданите и 
служителите на реда. 

От гледна точка на реализирането на външната ни политика, към днешна дата България 
е в позиция, позволяваща й да оказва пряко влияние върху регионалните рискове. Те  
трябва да бъдат внимателно преценени, заедно с интересите на съседите ни. Нужен е и 
задълбочен анализ на начина, по който се развиват НАТО и ЕС. На дневен ред е 
повишаване на активността на България в НАТО, както и уважаване на актуалните 
европейски идеи при изпълнението на стратегията ни за национална сигурност. В тази 
връзка именно бежанската криза в Европа определя ключова роля на България (като 
външна граница на ЕС и съседка на Турция) в процесите на разработване на политики и 
вземане на решения на международно ниво. В това отношение, гореспоменатите 
проблеми, свързани с радикализацията на младите хора в Европа, представляват една 
от основните теми, които да бъдат засегнати в дискусията с цел изработване на 
ефективни политики за превенция и справяне със ситуацията. 

В заключение потвърждавам спешната нужда за обновяване и промяна на фокуса на 
стратегията за национална сигурност на Република България, както и по-ясно 
отстояване на позицията на страната ни на международно ниво.  

 

Благодаря. 


