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НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СПОСОБНОСТИТЕ  НА ВС-РБ СЛЕД 2020 г. 



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАН 2020 

 Запазване на настоящата структура на ВС; 

 Идпълнение на проектите по 
модернизацията на ВС по План 2020; 

 Доизграждане на механизираните бригади с 
танкови батальони в тях; 

 Уплътняване и цялостно оборудване на 
бригадата „Специални сили“; 

 Изграждане на мб (Враца); 

 Изграждане на съвременни системи за 
наблюдение на въздушното и морското 
пространства; 

 Повишаване на отбр. разходи на нивo 1,5-
1,6% от БВП до 2020 г.  

 



РАЗШИРЯВАНЕ НА 

СТРУКТУРАТА НА ВС до 2025 г. 

 Увеличаване на мирновременния състав на ВС на 45 
000 души; 

 Формиране на трета мбр в СВ; 

 Изграждане на рабр с по-далекобойни системи. 

 Изграждане на алпийски полк; 

 Разширяване способностите на бриг. „Логистика“; 

 Формиране на втора ескадрила многофункционални 
изтребители; 

 Формиране на ескадрила БЛА и батальон ISTAR; 

 Изграждане на ракетна бригада за брегова отбрана; 

 Формиране на дивизион противолодъчни кораби  

 Формиране на ескадрила съвременни ударни 
вертолети; 

 Отбранителни разходи до 2022 – 1,8%, от 2023 – 2,0%  

 

 

         



РАЗШИРЯВАНЕ  МОДЕРНИ-

ЗАЦИЯТА НА ВС до 2025 г. 

 Придобиване на многофункционални изтребители за 
още една ескадрила (18 самолета); 

 Придобиване на 3 средни транспортни самолета. 

 Придобиване на БЛА с оперативно назначение (8); 

 Придобиване на нови ЗРК със способности за ПРО (2); 

 Придобиване на средства за борба с КР 

 Придобиване на далекобойни ракетни комплекси за 
брегова отбрана(1) и далекобойни РСЗО (12); 

 Придобиване на ескадрила ударни вертолети (12); 

 Придобиване на съвременни бойни танкове (70); 

 Придобиване на ББМ (90) 

 Придобиване на 155 мм САУ (18) 

 Придобиване на ново индивидуално стрелково 
оръжие. 



ОТГОВОРНОСТИ НА 

ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ КЪМ 2025 г. 

 Да гарантират надеждно суверенитета, 
сигурността, независимостта и 
териториалната цялост на страната; 

 Да действат като възпираща сила; 

 Да реагират бързо самостоятелно; 

 Да се развръщат бързо в съюзни държави 
от НАТО и ЕС в случай на необходимост; 

 Ефективно да подпомагат охраната на 
морските и сухоземни граници на страната и 
гражданските власти и полицията. 



 

 

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 


