Реч на командващия Съвместното командване на силите на НАТО в
Неапол адмирал Самюъл Локлиър ІІІ
Уважаеми колеги и скъпи гости, удоволствие е за мен да присъствам на
тази церемония. Събрали сме се тук, за да отдадем заслуженото на
българските Въоръжени сили и техните постижения по пътя им за
присъединяване към НАТО и приключване на Програмата за интеграция.
От 2004 г. насам, Съвместното командване на силите на НАТО в Неапол
работи с вас, за да се гарантира успеха на програмата. Днес отбелязваме
деня, от който всеотдайната помощ и подкрепа от страна на НАТО за
подготовката на вашите Декларирани сили и изпълнение на Целите на
силите няма да са до такава степен необходими за Вас. Вие
демонстрирахте необходимите оперативни способности, нужни за
включване в Структурата на силите на НАТО и Интегрираната система за
противовъздушна отбрана. За нас е чест да подпишем "Декларация за
интеграция на българските Въоръжени сили в НАТО."
Вашето постижение идва в подходящ момент. Тъй като светът става все
по-сложен и взаимозависим, водещата роля на НАТО в световните
отношения ще става все по-важна.
Чрез политически диалог и участие в регионални инициативи
правителството на България вече показа силната си ангажираност към
бъдещето на НАТО. Декларираните формирования от Въоръжените сили
на Р България, преминали успешно процеса на сертификация в
съответствие с изискванията на Алианса, вече демонстрират висока степен
на професионализъм и умения в операциите и ученията на НАТО.
 Български контингенти дават своя принос в операцията на НАТО в
Афганистан.
 Вашето ежегодно учение БРИЗ подобри оперативната съвместимост
между военноморските формирования в Черно море на страните-членки
на НАТО и ви подготви за реални операции.
 Изпращането на една фрегата в подкрепа на ембаргото, наложено на
Либия с мандата на Организацията на обединените нации,
непосредствено допринесе за успеха на НАТО в операцията „Обединен
защитник” (Unified Protector).
 От стратегическа гледна точка, решението ви да поемете пътя към
пълноправното членство в НАТО оказа положително влияние върху
разширяването на НАТО в Източна Европа.
Алиансът е много доволен от напредъка на вашите Въоръжени сили в

процеса на интеграцията. Тяхната способност да работят в съвременната
среда за сигурност е впечатляващо постижение. Ние сме уверени, че
сертифицирането на декларираните формирования от състава на
българските Въоръжени сили и включването им в комплекта от сили на
НАТО ще увеличи оперативни способности на Алианса и значително ще
допринесе за сигурността в регионален и глобален аспект.
Способността ви да постигате целите си, както го показвате досега, е
достойна за похвала. Ние с нетърпение очакваме да работим с вас и в
бъдеще, в стремежа ви да изградите желаните от Вас способности,
заложени в Целите на силите. Ще продължим да Ви подкрепяме при
формирането и подготовката на нови декларирани сили за участие в
операции на НАТО.
Бих искал да завърша своето изказване, като потвърдя отново ангажимента
на Съвместното командване на силите на НАТО в Неапол към България,
тъй като ние сме готови да работим рамо до рамо в по-нататъшните усилия
на вашата нация. Благодаря на всички вас за предоставената възможност
да споделя с вас този изключително важен момент. Истинска привилегия е
да бъда тук днес и благодаря още веднъж за поканата да говоря на тази
церемония! Поздравления!

