ПОКАНА
Атлантическият съвет на България, Съюзът на офицерите от резерва
„Атлантик“ и Центърът за изследване на националната сигурност и отбрана –
БАН имат удоволствието да Ви поканят на конференция на тема:
„Секторът за отбрана на Република България – мъчителният преход от
посткомунистически към евроатлантически модел на развитие“
гр. София, Централния военен клуб, 29.05.2018 г., 9:00 часа
За нас е удоволствие да представим на Вашето внимание „България в НАТО
и Европейската отбрана“ – Визия за отбранителната политика до 2030г.,
разработен от Атлантическия съвет на България и публикуван на 5 май 2018г.
Атлантическия съвет на България е неправителствена организация основана в
средата на 2017г., за да подкрепя демократичните ценности, сигурността и
просперитета на Българската държава и общество чрез членството в НАТО и
ЕС. През 1997г. България реши да се присъедини към НАТО и ЕС. Сега, 20
години по-късно нашето евро-атлантическото бъдеще е застрашено от
хибридни атаки срещу националната сигурност и устойчивостта на
публичните институции и гражданското общество.
„България в НАТО и Европейската отбрана“ се основава на нашият анализ,
сочещ че сигурността на региона между Черно, Балтийско и Адриатическо
море е обект на безпрецедентен натиск и може да бъде гарантирана
единствено чрез съвместните усилия на съюзниците. От своя страна България,
намираща се в периферията на Евро-атлантическото пространство, трябва да
развие своите отбранителни способности на качествено ново равнище, чрез
осъществяването на амбициозна програма за превъоръжаване.
Значителните инвестиции, които изисква такава мащабна трансформация на
българската отбрана, трябва да бъдат осигурени чрез увеличение на разходите
за отбрана до 2% от БВП и поддържането на това равнище до 2030г. Наред с
повишаването на професионализма, мотивацията и подготовката на
българските въоръжени сили, тези ресурси ще позволят генерирането на 8-10
милиарда лева за реализирането на цялостна програма за превъоръжаване.
Ключов фактор за максимизиране на ефекта от тези инвестиции е активното
включване на българските въоръжени сили в съюзни военни единици,
разполагането на повече многонационални формирования на българска
територия и развитието на многонационално индустриално сътрудничество.
От организаторите

