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 (2014г.) и
във Варшава (2016г.)
България днес е член на най-мащабният и динамично развиващ се военнополитически съюз в света. За гарантирането на нашата национална
сигурност страната ни има подкрепата на още 27 съюзници от Северна
Америка и Европа. В основата на НАТО лежи принципа за колективната
отбрана като всяка държава изгражда и поддържа бойни способности както
за защита на своята сигурност и отбрана, така и за подпомагане на
съюжнически държави. Това по никакъв начин не означава, че нашите
съюзници ще гарантират националният ни суверенитет вместо нас. В
последните години се наблюдава тенденция България да се превръща повече
в консуматор на сигурност, отколкото в генератор. За тази тенденция
сигнализират десетки доклади на НАТО. В последните години
способностите на БА и в частност на ВВС стигнаха критичен минимум. През
2016г. България беше на крачка от загуба на въздушен и национален
суверенитет. Намалените способности са резултат както от липсата на
достатъчно средства, така и от липсата на ясна визия за развитието на
въоръжените ни сили.
Едно от най-важните решения, взети в Уелс, бе постигането на консенсус за
увеличаване на разходите за отбрана до 2% от БВП, като 20% от тях на бъдат
инвестирани в модернизация. У нас за 2016г. този процент е 1,34 и е крайно
недостатъчен за поддържане на високи бойни способности.
2. Капацитет на България да се справи с новите рискове и заплахи за
сигурността.
Промяната на глобалната среда за сигурност и динамичната,
противоречива и трудно прогнозируема обстановка в световен мащаб налага
необходимостта от преоценка на рисковете и заплахите за сигурността на
страната. Потенциалните опасности не са мит, а реално съществуват, както
в обществената, така и в природната сфера. Основните заплахи за
сигурността пред които е изправена България са две: тероризъм и
мигрантската криза. Множество доклади определят бежанската криза като
„бомба със закъснител“, за справянето с която са необходими неотложни
мерки.

