
„Гласът” на България – фактор в глобалната политика 
 

Националната програмата за развитие “България 2020” е водещият документ, който 
конкретизира целите на политиките за развитие на страната. Националната ни програма 
за развитие е в унисон със Стратегията за развитие на Европейският Съюз  „Европа 
2020”, тъй като програмирането цели разпределение на публичните средства. 
Програмата за развитие на Република България осигурява основа за разработване на 
Споразумението за партньорство с Европейската комисия до 2020 г. 

 
I .      България и НАТО 

 
1.Ролята и мястото на България в НАТО в контекста на усложнената и трудно 

предвидима среда за сигурност. Анализ на дневния ред и оценка на решенията от 
срещите на върха на Алианса в Уелс (2014 г.) и във Вършава (2016 г.)  
- В контекста на  подписаното на 6.12.2016 г. споразумение за сътрудничество в сферата 
на сигурността и отбраната между НАТО и ЕС, считам, че Република България може да 
намери своето място в няколко основни направления:  
- Сътрудничество в областта на сигурността чрез отговор на предизвикателствата срещу 
съвременните заплахи, който съчетават военни и невоенни средства за агресия. В този 
смисъл, смятам, че коалицията между ЕС и НАТО има пълната гама от инструменти, за 
да могат да отвърнат на тези заплахи.  
- България твърдо приветства предприетите от ЕС стъпки за засилване на Европейската 
отбрана, а те са взаимно допълащи се с усилията на НАТО.   
 

2.Капацитет на България да се справи с новите рискове и заплахи за сигурността. 
- Според мен, България притежава солидни оперативни способности за предприемане на 
конкретни мерки за повишаване на „осведомеността”.  Ежегодно страната участва чрез 
своите ВМС в операцията провеждана от НАТО в Средиземно море  „ACTIVE 
ENDEAVOUR/SEA GUARDIAN”, чрез логистична подкрепа и споделяна информация. 
Страната има готовност, при необходимост, да участва в учения и да насърчава научните 
изследвания в сферата на кибер сигурността. И не на последно място, България 
изпълнява поетия ангажимент пред НАТО за преследване на по-голяма съгласуваност в 
развитието на националните ни оперативни способности. 

 
3.Как България може да се възползва от геополитическата обстановка, за да стане 

по-видима ролята й на фактор на стабилност?  
– В най-добра степен, според мен, за да стане ролята на България по-видима и за да бъде 
фактор на стабилност в региона, може да се наблегне върху въпроса за работата на 
всички държавни институции в една посока, например преследване върховенство на 
закона, гарантиране правата на гражданите и изповядване принципите на демокрацията. 
 

II. България и ЕС 
 

1.Каква трябва да бъде ролята на България в европейското пространство? 
 – Моето мнение е, че за да се засили ролята на Република България, по-скоро не трябва 
да сме само консуматор на сигурност, но и да допринасяме за развитието й, както към 
националната, така и в последствие към регионалната сигурност.  
 

 
2. Достатъчно активна ли е българската външна политика?  



– Считам, че българската външна политика може да бъде по-активна, особено в сферите 
на сътрудничество на България с Европейските структори, по въпросите за 
националните приоритети. 

 
III. България и света 
 

   1.По какъв начин може да се повиши „видимостта” на България на международна 
сцена 
 - Може би, за да се повиши „видимостта” на Република България основно трябва да се 
работи в направленията засягащи най-много обстановката в днешно време, както 
например проблемите с бежанския поток,така и заплахите от терористични атаки и 
съпътстващите ги проблеми в сферата на сигурността, обезпечаващи развитието на 
националните ни приоритети. 

 


