ДАТИ И СЪБИТИЯ ПО ПЪТЯ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЧЛЕНСТВОТО В
НАТО (1990-2004)
13 юли 1990 г. Декларация на Министерството на външните работи на Република България, с
която се приема отправената покана за установяване на редовни дипломатически връзки с НАТО.
15 ноември 1991 г. Първо посещение на български външен министър (г-н Любен Гоцев) в Главната
квартира на НАТО. Среща с генералния секретар на НАТО Манфред Вьорнер и постоянните
представители на страните-членки.
4 април 1991 г. Основан е Атлантическият клуб в България, първата неправителствена
атлантическа организация в страната, която от октомври 1992 г. е асоциирана с Асоциацията на
Атлантическия договор /АТА/.
12-14 юни 1991 г. Първо официално посещение на генералния секретар на НАТО Манфред
Вьорнер в България.
29-31 юли 1991 г. Посещение на постоянния представител на САЩ към НАТО посланик Уилям Тафт
ІV в България.
14 ноември 1991 г. По покана на Северноатлантическия съвет президентът Желю Желев посещава
НАТО за среща с генералния секретар Манфред Вьорнер.
20 декември 1991 г. - България участва като страна - съучредител на Северноатлантическия съвет
за сътрудничество (САСС). На заседанието на равнище външни министри е приета "Декларация за
диалог, партньорство и сътрудничество”.
20-22 февруари 1992 г. Първо посещение в България на командващия Южното командване на
НАТО в Европа адмирал Майк Буда.
1 април 1992 г. Министърът на отбраната Димитър Луджев участва в първата среща на министрите
на отбраната на НАТО и САСС за определяне на областите за по-нататъшно сътрудничество в
областта на отбраната.
10 април 1992 г. Първо заседание на Военния комитет на НАТО с партньорите от САСС, на което
присъстват министрите на отбраната и началниците на генералните щабове на армиите на
страните от Централна и Източна Европа.
28 април 1992 г. Първо посещение в България на председателя на Военния комитет на НАТО
генерал Виглейк Ейде.
9 март 1993 г. Посещение в НАТО на министър-председателя Любен Беров за среща с генералния
секретар Манфред Вьорнер
14-15 април 1993 г. Първо посещение в България на върховния командващ Обединените
въоръжени сили на НАТО в Европа генерал Джон Шаликашвили.

2-3 ноември 1993 г. Официално посещение в България на председателя на Военния комитет на
НАТО фелдмаршал сър Ричард Винсънт.
21 декември 1993 г. Народното събрание приема с консенсус Декларация, която изразява
стремежа на България да се присъедини към НАТО и ЗЕС.
14 февруари 1994 г. България подписва Рамковия документ и се присъединява към програмата на
НАТО “Партньорство за мир” (ПзМ).
28 ноември 1994 г. Съвместно заседание (формат 16+1) на Северноатлантическия съвет и
България, на което е приета Индивидуална програма за партньорство (ИПП) между България и
НАТО. Програмата се актуализира всяка година.
16 октомври 1995 г. България се присъединява към Споразумението между страните-членки на
НАТО и страните-участнички в ПзМ относно статута на техните въоръжени сили, което регулира
правния статут на силите, участващи в дейности по партньорството на чужда територия.
2-3 май 1996 г. Посещение в България на генералния секретар на НАТО Хавиер Солана
29 януари 1997 г. Посещение в Главната квартира на НАТО в Брюксел на новоизбрания президент
на Република България Петър Стоянов, който изразява пред Северноатлантическия съвет
категоричната позиция за пълноправно членство на страната в Северноатлантическия съюз,
получила широка обществена подкрепа на президентските избори.
17 март 1997 г. Правителството приема Национална програма за подготовка и присъединяване на
България към Северноатлантическия съюз. Постановление на Министерския съвет, с което се
създава правителствен механизъм за координация на усилията за подготовка и присъединяване
към НАТО - Междуведомствен комитет за интегриране в НАТО. Комитетът се ръководи от
министъра на външните работи и министъра на отбраната и включва началника на Генералния
щаб на Българската армия и заместник-министри от всички заинтересувани министерства.
8 май 1997 г. Приета е Декларация за национално съгласие, която определя присъединяването на
България към НАТО като основен национален приоритет.
30 май 1997 г. България участва в учредителното заседание на Евроатлантическия съвет за
партньорство (ЕАСП) в Синтра, на равнище министри на външните работи.
9 юли 1997 г. Участие на българска делeгация в среща на високо равнище на НАТО в Мадрид. На
срещата са отправени покани към трите страни-партньори Полша, Чешка република и Унгария за
започване на преговори за членство в НАТО.
11 юли 1997 г. Декларация на правителството на ОДС, в която се потвърждава, че скорошното
присъединяване към НАТО е непосредствен национален интерес и стратегически приоритет на
България.
13-14 юли 1997 г. Министърът на отбраната на САЩ Уилям Коен посещава България, за да обсъди
резултатите от срещата в Мадрид.
20 юли 1997 г. Сключено е споразумение за участие на България в Силите за стабилизиране
(СФОР) в Босна и Херцеговина, по силата на което страната ни предоставя инженерен взвод с

обща численост 31 военнослужещи в състава на холандския контингент. По-късно България
участва и с транспортен взвод с обща численост 27 военнослужещи, както и с 10 транспортни
средства, в състава на многонационалната интегрирана тилова група БЕЛУГА.
3 октомври 1997 г. България е домакин на Срещата на министрите на отбраната на страните от
НАТО и ПзМ от Югоизточна Европа.
4 декември 1997 г. Решение на Правителството за откриване на Постоянна дипломатическа мисия
на България към НАТО и ЗЕС в Брюксел. Първият ръководител на мисията връчва акредитивните
си писма на 18 март 1998 г.
2-3 април 1998 г. Посещение в България на генералния секретар на НАТО Хавиер Солана.
Април – декември 1998 г. Осъществяване в рамките на Междуведомствения комитет за
интегриране в НАТО на цялостен преглед на постигнатата от България съвместимост с НАТО.
27 април 1998 г. Участие на министъра на външните работи Надежда Михайлова и на министъра
на отбраната Георги Ананиев в заседание на Северноатлантическия съвет (формат 16+1) в рамките
на Засиления диалог между България и НАТО.
7 октомври 1998 г. Участие на министър-председателя на Република България Иван Костов в
заседание на Северноатлантическия съвет (формат 16+1) в рамките на Засиления диалог между
България и НАТО.
23 октомври 1998 г. Народното събрание приема Декларация по Косово, с която се изразява
одобрение за действията на правителството в подкрепа на усилията на НАТО в Косово, както и за
задълбочаването на сътрудничеството със съюза в рамките на перспективата за членство.
25 март 1999 г. Народното събрание приема Декларация относно изострянето на кризата в
Косово, с която се подчертава, че потвърждава стратегическия избор на България за пълноправно
членство в НАТО, посочва се, че страната няма да участва пряко или косвено във военни действия
в СР Югославия и се изразява солидарност с евроатлантическата общност.
24 април 1999 г. Българска делегация, ръководена от президента на Република България Петър
Стоянов, участва в Срещата на НАТО на най-високо равнище във Вашингтон. На България и
останалите страни-кандидати е предложен План на действие за членство в НАТО (Membership
Action Plan) и е обявена Инициативата на НАТО за Югоизточна Европа (South East Europe Initiative).
28 април 1999 г. България и НАТО сключват споразумение за транзитно преминаване през
въздушното пространство на страната на въздухоплавателни средства на НАТО в рамките на
операция “Съюзна сила”.
21 юни 1999 г. България и НАТО сключват Споразумение за транзитно преминаване през
територията на България в рамките на операция “Джойнт Гардиън”.
8 юли 1999 г. Посещение в България на генералния секретар на НАТО Хавиер Солана
6 октомври 1999 г. България и Кралство Холандия подписват Меморандум за българско участие в
състава на холандския контингент в КФОР.

22 октомври 1999 г. България представя своята първа Годишна национална програма за 1999 2000 г. по Плана на действие за членство в НАТО, както и Обзорен доклад по политическото и
икономическото развитие на страната.
6 декември 1999 г. Заседание на Политическия комитет на НАТО и България (формат 19+1) за
обсъждане на изпълнението и прилагането на Плана на действие за членство в НАТО.
16 декември 1999 г. Българска делегация участва в срещата на министрите на външните работи на
ЕАСП, на която са утвърдени План за действие на ЕАСП за 2000-2002 г., Консолидиран доклад за
прогреса по развитието на Инициативата за Югоизточна Европа и Концепцията за оперативни
способности за ръководени от НАТО операции по ПзМ.
20 декември 1999 г. Среща в Главната квартира на НАТО в Брюксел на министър-председателя на
Република България Иван Костов с новия генерален секретар на НАТО лорд Джордж Робъртсън.
9 февруари 2000 г. Българските военни подразделения, определени за участие в КФОР, са
разположени в състава на холандския контингент.
9 - 10 февруари 2000 г. Посещение в България на генералния секретар на НАТО лорд Джордж
Робъртсън.
13 - 14 март 2000 г. Посещение в България на върховния главнокомандващ Обединените
въоръжени сили на НАТО в Европа генерал Уесли Кларк.
24 март 2000 г. Заседание на Политико-военния ръководещ комитет (ПВРК) и българска
делегация, на която е одобрен пакет от 82 цели по партньорството, които Република България да
изпълнява в рамките на цикъла на разширения и адаптиран Процес на планиране и преглед по
ПзМ (ПАРП).
14 април 2000 г. Заседание на Северноатлантическия съвет и България (формат 19+1) за
обсъждане изпълнението от България на първия цикъл на Плана на действие за членство в НАТО.
Българската делегация е ръководена съвместно от министъра на външните работи Надежда
Михайлова и министъра на отбраната Бойко Ноев.
25 май 2000 г. Участие на българска делегация в срещата на министрите на външните работи на
ЕАСП, на което са одобрени Доклад на председателя за дейността на ЕАСП за първата половина на
2000г; Доклад на председателя на ПВРК по Засиленото и по-оперативно партньорство; Концепция
за оперативните възможности на водените от НАТО операции в рамките на ПЗМ; Програма за
засилено обучение и подготовка в рамките на ПЗМ; Доклад за напредъка па развитието на
Инициативата за ЮИЕ и подкрепа за Пакта за стабилност за ЮИЕ.
26 май 2000 г. Решение на Народното събрание, с което се изразява подкрепа на Правителството
на Република България по глава 27 "Обща военна политика и политика за сигурност", където
изрично се посочва, че наред с интеграцията в Европейския съюз, България се стреми активно към
членство в НАТО и ЗЕС.
29 май 2000 г. България и Германия подписват Меморандум за разбирателство относно
българското участие в състава на германския контингент в Косово.

22 юни 2000 г. Посещение в България на новия главнокомандващ Обединените въоръжени сили
на НАТО в Европа генерал Джоузеф Ралстън.
27 септември 2000 г. Генерал Джоузеф Ралстън и адмирал Джеймс Елис – командващ
Обединените въоръжени сили на НАТО в Южна Европа, посещават България за участие в учението
“Седем звезди” на Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа.
Октомври 2000 г. Представяне на Годишната национална програма 2001 по Плана на действие за
членство в Главната квартира на НАТО в Брюксел.
Октомври 2000 г. Представяне на Индивидуалната програма за партньорство между България и
НАТО за 2000 г. в Главната квартира на НАТО в Брюксел.
Октомври 2000 г. Представяне на Обзора на цялостната съвместимост по ПзМ – 2000 в НАТО.
2 октомври 2000 г. Посещение в България на помощник-генералния секретар на НАТО КлаусПетер Клайбер. Обсъждане на сътрудничеството между България и НАТО при осъществяване на
реформата в Българската армия.
12 – 13 октомври 2000 г. Първа среща на министрите на отбраната на страните-кандидатки за
членство в НАТО, проведена в София с участието на новоприетите членки Полша, Чехия и Унгария,
на генералния секретар на НАТО лорд Джордж Робъртсън и заместник- генералния секретар на
НАТО по планиране на отбраната и операциите Едгар Бъкли. Обсъждане на стратегическите
насоки за по-нататъшното партньорство с НАТО с цел скорошно членство в Алианса.
23 октомври 2000 г. Посещение в България на председателя на Военния комитет на НАТО
адмирал Гуидо Вентурони. Положителна оценка за напредъка на реформата на Българските
въоръжени сили.
Ноември 2000 г. Стартиране на процеса по Прегледа на структурата на въоръжените сили на
Република България в изпълнение на Цел за партньорство 0028:
Февруари 2001 г. Изготвяне на предварителен Преглед на структурата на въоръжените сили
Юни 2001 г . Провеждане на консултации в Главната квартира на НАТО в Брюксел по
предварителния Преглед на структурата на въоръжените сили;
Юни 2001 г. Посещение на екип на НАТО в София за провеждане на допълнителни консултации по
предварителния преглед на структурата на силите.
Януари 2001 г. Изготвяне и представяне в НАТО на самооценка на България по изпълнението на
Плана на действие за членство в НАТО.
23 януари 2001 г. Посещение в България на адмирал Джеймс Елис, командващ на Обединените
въоръжени сили на НАТО в Южна Европа. Обсъждане на участието на български военни
формирования в КФОР и СФОР, реформата в Българската армия и сътрудничеството с Южното
командване на НАТО с оглед на бъдещето членство на България в Алианса.
28 февруари 2001 г. Провеждане на консултации по оценката на България по Процеса на
планиране и преглед по ПЗМ с екип на НАТО. Посещение в България на помощник-генералния

секретар на НАТО по планиране на отбраната и операциите Едгар Бъкли. Дадена висока оценка на
ролята на България по време на косовската криза и на напредъка, постигнат от България в
подготовката й за членство в НАТО. Изразена готовност от страна на Алианса да продължи да
помага на страната в действията й за членство и потвърждаване на ангажимента решението за
него да бъде взето през 2002 г.
1 март 2001 г. Министерският съвет на Република България одобрява Последващия допълнителен
протокол към Споразумението между страните-членки на НАТО и страните-партньори, участващи
в "Партньорство за мир".
5 март 2001 г. Президентът Петър Стоянов посещава НАТО за среща с генералния секретар лорд
Робъртсън.
21 март 2001 г. Министърът на отбраната Бойко Ноев и генералният секретар на НАТО лорд
Робъртсън подписват Споразумение между България и НАТО относно транзитното преминаване
на сили и личен състав на НАТО.
(Ратифицирано от Народното събрание на 6 април 2001
г.)
22 март 2001 г. Министерският съвет одобрява подписаното от министъра на отбраната на 21 март
2001 г. в Брюксел Споразумение между Република България и Организацията на
Северноатлантическия договор за транзитно преминаване на сили на НАТО и личен състав на
НАТО.
26 март 2001 г. Заседание на Политико-военния ръководещ комитет на НАТО във формат 19 + 1 за
приемане самооценката на България по Процеса на планиране и преглед по Партньорство за мир.
Март 2001 г. Посещение на директора на Групата за координиране на партньорството SHAPE
генерал-майор Изидорчик.
Април 2001 г. Заседание на Съвета на НАТО + България за приемане на оценката за напредъка на
България в изпълнението на Плана на действие за членство.
30 април 2001 г. Президентът Петър Стоянов участва в заседание на Северноатлантическия съвет
във формат 19+1, на който е обсъден Докладът за постигнатия от България напредък в рамките на
втория цикъл на Плана за действие за членство в НАТО.
10-12 май 2001 г. Министър-председателят Иван Костов участва в Братиславската конференция на
новите демокрации в рамките на Вилнюския процес.
28 – 29 Май 2001 г. Провеждане на Международна конференция на тема “План на действие за
членство в НАТО – изводи и перспективи”.
4 – 6 юни 2001 г. Участие на началника на Генералния щаб на Българската армия генерал Михо
Михов в заседание на началниците на генералните щабове на страните-кандидатки за членство в
Брюксел.
9 юни 2001 г. Посещение в България на върховния главнокомандващ на Обединените въоръжени
сили на НАТО в Европа генерал Джоузеф Ралстън.

13 септември 2001 г. Правителството изразява готовността на България, въпреки че не е все още
страна по Северноатлантическия договор, да прилага задълженията по член 5 от Договора и да
предостави помощта, която може да бъде необходима съгласно изявлението на
Северноатлантическия съвет от 12 септември 2001 г.
5 октомври 2001 г. Среща на най-високо равнище в София на президентите на новите демокрации
в рамките на Вилнюския процес с участието и на генералния секретар на НАТО лорд Робъртсън и
представители на страни-членки на НАТО. Приета е Декларация за солидарност със САЩ и с
решението на САС от 4 октомври 2001 г., потвърждаващо отново обвързаността на външната
политика и политика на сигурност на страните от В-10 с произтичащите от Северноатлантическия
договор задължения, включително тези от член 5.
22 октомври 2001 г. Министър-председателят Симеон Сакскобургготски и министърът на
външните работи Соломон Паси се срещат в Брюксел с генералния секретар на НАТО лорд
Робъртсън и с представители на Северноатлантическия съвет.
14 ноември 2001 г. Народното събрание единодушно ратифицира Споразумение между България
и САЩ за прелитането, транзитното преминаване и пребиваването на територията на Република
България на сили и личен състав на САЩ за сътрудничество в контекста на операцията "Трайна
свобода" в Афганистан.
19 декември 2001 г. Народното събрание приема с консенсус декларация, с която подкрепя
решението на правителството от 29 ноември 2001 г. за снемане от въоръжение и унищожаване на
ракетен комплекс СС-23.
6 февруари 2002 г. Новоизбраният президент Георги Първанов посещава Брюксел, Белгия, за
среща с генералния секретар на НАТО лорд Робъртсън и с генерал Джоузеф Ралстън,
главнокомандващ Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа.
14 февруари 2002 г. На среща в Букурещ министрите на външните работи на България, Румъния,
Гърция и Турция поставят началото на диалог и сътрудничество във формат "2+2", свързан с поранното присъединяване на България и Румъния към НАТО.
19 февруари 2002 г. Посещение в България на делегация на САЩ, водена от постоянния
представител на САЩ в НАТО посланик Никълъс Бърнс, за срещи и разговори с държавното
ръководство по въпроси на подготовката за членство в НАТО.
27 февруари 2002 г. Президентът на Американския комитет за разширяването на НАТО Брус
Джаксън се среща с министъра на отбраната Николай Свинаров. Той изразява увереност, че
приемането на България и Румъния в НАТО ще допринесе за укрепване на Южното крило на
Алианса и подчертава, че това е съществен аргумент за получаване от двете страни на покана за
членство в Алианса на срещата в Прага.
28 февруари 2002 г. Генералният секретар на НАТО лорд Джордж Робъртсън се среща с
министъра на отбраната Николай Свинаров и дава много добра оценка на дейностите по
управление на отбраната, планирането и програмното бюджетиране във военната сфера. Лорд
Робъртсън очертава като приоритетни направления структурирането на офицерския корпус и

възможностите за развитие на младите кадри, повишаването на оперативната подготовка на
Българската армия и готовността й за съвместни действия с армиите на страните- членки на НАТО.
11 – 14 март 2002 г. Екип на НАТО, ръководен от помощник-генералния секретар по
политическите въпроси посланик Гюнтер Алтенбург и включващ директора по отбранителното
планиране и операции Франк Боулън, посещава България за провеждането на консултации по
готовността на България за членство в Алианса, оценката по Партньорство за мир за 2001 г. и
Процеса на планиране и преглед на отбраната.
18 март 2002 г. Генерал Джоузеф Ралстън, главнокомандващ Обединените въоръжени сили на
НАТО в Европа при посещението си в България уверява ръководството на Министерството на
отбраната, че ще продължи да настоява България да бъде поканена за членство в Алианса още
тази есен. Генерал Ралстън благодари на българския народ за съществената и навременна
подкрепа в антитерористичната операция на САЩ в Афганистан и дава отлична оценка за
българската охранителна рота в състава на СФОР в Сараево.
25 март 2002 г. В Главната квартира на НАТО в Брюксел се провежда заседание на
Политиковоенния направляващ комитет по Партньорство за мир на НАТО във формат 19+1 с
участието на България. Обсъдени са оценката на България за 2002 г. по участието й в Партньорство
за мир и Процеса на планиране и преглед на отбраната и приетите от България за изпълнение
цели по партньорство.
25-26 март 2002 г. Министър-председателят Симеон Сакскобургготски участва в Букурещ в
конференцията "The Spring of New Allies" заедно с министър-председателите на страните от
Вилнюската група.
9 – 14 април 2002 г. Министърът на отбраната на Република България Николай Свинаров и
началникът на Генералния щаб на Българската армия генерал Михо Михов посещават Канада и
САЩ. По време на срещите си с канадския министър на отбраната Арт Егелтън и със заместникпомощник държавния секретар на САЩ Ван Ван Дийпън те представят напредъка на реформата на
Българската армия и подготовката за членство в НАТО.
18 април 2002 г. В рамките на международната конференция “НАТО – следващите 50 години.
Сътрудничество за стабилност и сигурност в Югоизточна Европа”, която се провежда в Атина,
министрите на отбраната на България, Гърция, Румъния и Турция правят съвместно изявление
относно единната позиция на четирите държави, че чрез приемането на България и Румъния в
НАТО ще бъде реализирана историческата възможност за укрепване на Южния фланг на Алианса,
географски баланс и укрепване на евроатлантическата сигурност и стабилност.
23 април 2002 г. Външният министър Соломон Паси и министърът на отбраната Николай Свинаров
участват в заседание на Северноатлантическия съвет във формат 19+1 за обсъждане на третия
Доклад за постигнатия от България напредък по Плана за действие за членство в НАТО.
24-28 май 2002 г. България е домакин на Пролетната сесия на Парламентарната асамблея на
НАТО.
5-6 юли 2002 г. Министър-председателят Симеон Сакскобургготски участва в конференция
"Мостът към Прага" в Рига, в рамките на Вилнюския процес.

30 октомври 2002 г. Ракетните комплекси СС-23, “Скъд” и “Фрог” вече не съществуват като
оръжейни системи в Българската армия. Това е сериозна крачка за укрепване на доверието на
международната общност към нашата страна. В резултат на детайлната и всестранна подготовка и
отличната организация, процесът по унищожаването на бойните части завършва още на 19
октомври.
21 ноември 2002 г. На Срещата на най-високо равнище в Прага държавните и правителствените
ръководители на страните-членки на НАТО официално отправят покана към България, Естония,
Латвия, Литва, Румъния, Словакия и Словения да започнат преговори с НАТО за присъединяване.
29 декември 2002 г. Решение на Министерския съвет, с което се одобрява мандат и екип за
водене на разговорите за присъединяване, ръководен от заместник-министъра на външните
работи Любомир Иванов. Министерският съвет одобрява и разширен състав на Постоянната
дипломатическа мисия на Република България към НАТО в Брюксел, която след
присъединяването към Алианса да се трансформира в Национална делегация към НАТО.
6-9 януари 2003 г. Посещение в нашата страна на генерал Джереми Маккензи– бивш върховен
главнокомандващ Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа.
10 януари 2003 г. Първи кръг на разговорите за присъединяване към НАТО в Брюксел.
7 февруари 2003 г. Решение на Народното събрание за разрешаване на прелитането, временното
пребиваване и транзитното преминаване през и на територията на Република България на сили и
личен състав на САЩ и други държави от коалицията и изпращането и разполагането на български
отбранителни формирования за ядрена, химическа и биологическа защита извън страната в
подкрепа на планирането на евентуална коалиционна операция във връзка с изпълнението на
Резолюция 1441 на Съвета за сигурност на ООН.
10 февруари 2003 г. Втори кръг на разговорите за присъединяване в Брюксел.
17 февруари 2003 г. Генералният секретар на НАТО лорд Робъртсън посещава България.
7 март 2003 г. Заседание на Старшия политически комитет на НАТО във формат 19+1 в Брюксел за
обсъждане на българския График за приключване на реформите.
26 март 2003 г. На извънредно заседание на Северноатлантическия съвет в Брюксел постоянните
представители на 19-те страни-членки на НАТО подписват Протоколите към
Северноатлантическия договор за присъединяване на България, Естония, Латвия, Литва, Румъния,
Словакия и Словения, в присъствието на министър Соломон Паси и външните министри на другите
поканени страни.
28 март 2003 г. Канада депозира инструмента си за ратификация на Протоколите за
присъединяване.
4-5 април 2003 г. Министър-председателят на Република България Симеон Сакскобургготски
участва в неформална среща на министър-председателите на 7-те поканени страни в Снагов,
Румъния.

7 април 2003 г. Българският посланик в НАТО Емил Вълев участва в първото заседание на
Северноатлантическия съвет с поканените страни.
11 април 2003 г. Норвегия ратифицира Протоколите за присъединяване.
8 май 2003 г. Сенатът на САЩ дава съгласието си за ратификация на Протоколите за
присъединяване с 96 гласа "за" и 0 "против".
8 май 2003 г. Посещение на президента Георги Първанов в НАТО за среща с генералния секретар
лорд Робъртсън.
15 май 2003 г. Дания ратифицира Протоколите за присъединяване.
19 май 2003 г. – Министърът на отбраната Николай Свинаров участва в среща на министрите на
отбраната на Европейския съюз и новите 10 членки на съюза и страните, водещи преговори за
присъединяване.
29 май 2003 г. Решение на Народното събрание за участие на България в Многонационалните
съвместни оперативни сили в Ирак.
2 юни 2003 г. Унгария ратифицира Протоколите за присъединяване.
12-13 юни 2003 г. Среща на министрите на отбраната на НАТО. За първи път министрите на
отбраната на седемте поканени за присъединяване страни участват в заседание на Комитета на
НАТО по планиране и отбрана на Съвета на НАТО.
18 юни 2003 г. Решение на Съвета на НАТО за отварянето на комитети и други органи на НАТО за
участие на 7-те поканени страни със статут на наблюдатели.
23-26 юни 2003 г. Официално посещение на генерал Джереми Маккензи в качеството му на
консултант на Министерството на отбраната и Генералния щаб на Българската армия по въпросите
на реформата на Българската армия и присъединяването на България към НАТО.
24 юни 2003 г. Италия ратифицира Протоколите за присъединяване.
9 юли 2003 г. Люксембург ратифицира Протоколите за присъединяване.
11 юли 2003 г. Германия ратифицира Протоколите за присъединяване.
Август 2003 г. Разполагане на български пехотен батальон от 480 военнослужещи в Кербала, Ирак,
в рамките на полската зона на командване.
7 август 2003 г. Чешката република ратифицира Протоколите за присъединяване.
5 септември 2003 г. Генералният секретар на НАТО лорд Робъртсън се среща с президента Георги
Първанов и министър-председателя Симеон Сакскобургготски и изнася встъпителна реч на
международната конференция "Към общ дневен ред на сигурността в Югоизточна Европа". Той е
награден с орден "Стара планина" - първа степен от президента Първанов.
3 октомври 2003 г. Полша ратифицира Протоколите за присъединяване.

4-5 октомври 2003 г. Министърът на отбраната Николай Свинаров участва в разговорите след
срещата на министрите на отбраната на страните от Европейския съюз и новите 10 страни-членки
на Съюза по въпросите на Общата европейска политика за сигурност и отбрана /ОЕПСО/.
6 октомври 2003 г. България представя в НАТО Годишната национална програма за 2003-2004 г. по
ПДЧ.
8-9 октомври 2003 г. Министърът на отбраната Николай Свинаров участва в неформална среща на
министрите на отбраната на страните-членки на НАТО и на 7-те поканени страни в Колорадо
Спрингс, САЩ.
14 октомври 2003 г. Посещение на главнокомандващия Обединените сили на НАТО в Южна
Европа и командващ ВМС на САЩ в Европа адмирал Грегъри Джонсън
14-15 октомври 2003 г. Посещение на председателя на Военния комитет на НАТО генерал Харалд
Куйат в България.
16 октомври 2003 г. Турция ратифицира Протоколите за присъединяване на България към НАТО.
23 октомври 2003 г. Великобритания депозира инструментите си за приемане на Протоколите за
присъединяване.
5 ноември 2003 г. Заседание на Старшия политически комитет на НАТО във формат 19+1 в
Брюксел за обсъждане на Годишната национална програма на България по ПДЧ за 2003-2004 г.
6 ноември 2003 г. Гърция ратифицира Протоколите за присъединяване.
12 ноември 2003 г. Испания ратифицира Протоколите за присъединяване.
17 ноември 2003 г. Министърът на отбраната Николай Свинаров участва в срещата на тройката на
Европейския съюз с министрите на отбраната на България, Румъния, Турция, Норвегия и Исландия
в Брюксел. Обсъдени са въпроси на Общата европейска политика за сигурност и отбрана.
18 ноември 2003 г. Министърът на отбраната Николай Свинаров участва в срещата на министрите
на отбраната от Югоизточна Европа в Загреб.
20 ноември 2003 г. Министърът на отбраната Николай Свинаров участва в Измир /Турция/ във
ВИП деня на учението на НАТО “Allied Response 03” на полигона “Доган бей”.
27 ноември 2003 г. Парламентът на Белгия ратифицира Протоколите за присъединяване.
1-3 декември 2003 г. Министърът на отбраната Николай Свинаров участва в Брюксел в есенната
среща на министрите на отбраната на страните-членки и на страните-поканени за членство в
НАТО.
2 декември 2003 г. Исландия ратифицира Протоколите за присъединяване.
4 декември 2003 г. Министърът на външните работи Соломон Паси участва в първото заседание
на САС на равнище външни министри с поканените страни в Брюксел. В Заключителното
комюнике се заявява, че официалното присъединяване на новите членове към Алианса ще се
осъществи веднага след като приключи процесът на ратификация.

10 декември 2003 г. Заместник-министърът на отбраната по политическите въпроси на САЩ
Дъглас Фейт посещава България за консултации по процеса на преразглеждане на глобалното
разположение на американските сили като част от трансформацията и адаптацията на НАТО, както
и от предприетите от правителството на САЩ консултации с Алианса, България и други съюзници
и партньори. Народното събрание също декларира одобрението си за усилията на държавните
институции да ускорят присъединяването към НАТО и изразява готовност да пристъпи
своевременно към предвидената в Конституцията процедура за присъединяване на България към
Северноатлантическия договор.
23 декември 2003 г. Холандия ратифицира Протоколите за присъединяване.
30 декември 2003 г. Португалия ратифицира Протоколите за присъединяване.
9 януари 2004 г. Посещение на върховния главнокомандващ Обединените въоръжени сили на
НАТО в Европа генерал Джеймс Джоунс в България.
6-8 февруари 2004 г. Министърът на отбраната Николай Свинаров участва в 40-ата Мюнхенска
конференция по политиката на сигурност, на която са обсъдени темите “Перспективи на
трансатлантическите отношения”, “Бъдещето на НАТО”, и “Бъдещото развитие на Близкия Изток”.
В рамките на конференцията се провежда неофициална среща на министрите на отбраната на
страните-членки на НАТО и седемте страни-поканени за членство в Алианса.
18 март 2004 г. Народното събрание на Република България ратифицира Северноатлантическия
договор, подписан на 4 април 1949 г. във Вашингтон.
29 март 2004 г. Депозиране на документите по присъединяването към Северноатлантическия
договор на седемте нови страни (България,Естония, Латвия, Литва, Словакия, Словения и Румъния)
във Вашингтон.
2 април 2004 г. Официална церемония в Главната квартира на НАТО в Брюксел по отбелязване на
присъединяването на новоприетите седем страни към Северноатлантическия договор.

