
 

       

С Т А Н О В И Щ Е  
на Управителния съвет на Съюза  

на офицерите от резерва „Атлантик” 
относно планирания бюджет за отбрана за 2014 г.  

 

Съюзът на офицерите от резерва „Атлантик”, от 

основаването си през 2004 г., винаги е бил надежден 

партньор и добронамерен коректив на всички ръководства 

на министерството на отбраната и е подкрепял усилията им 

за изграждане на необходимите оперативни способности на 

въоръжените сили за успешно изпълнение на националните 

и съюзните им задължения. За целта, с експертни оценки е 

обосновавал и препоръчвал прецизно определяне на 

приоритетите и заделянето на необходимите финансови 
ресурси за отбраната на страната. На базата на наслоените 

проблеми в развитието и модернизацията на въоръжените 

сили, Съюзът е поддържал и ще поддържа усилията на всяко 

ръководство на министерството на отбраната за по-високи 

отбранителни разходи. 

УС на СОРА, анализирайки причините за намаляващите 
отбранителни разходи на страната през последните 10 

години, прави категоричния извод, че след приемането  

България в НАТО, отбраната престана да бъде приоритет в 

политиката на няколко поредни правителства. В периода 

2008-2013 г. разходите за отбрана бяха намалени 

драстично, като спаднаха до 50 % от поетите ангажименти 

през 2004 г. Буди тревога фактът, че през 2014 г. с 
планирания бюджет за отбрана 1.25% от БВП този спад се 

задълбочава, като обрича още в началото на неизпълнение 

договорения със страната ни пакет по способностите за 

периода 2014-2028 г., което е неприемливо за 

съюзническия ни статут в НАТО. Спадът в бюджета за 

отбрана се задълбочава още повече в прогнозната рамка на 

правителството до 2016 г., като достига до 1.13% от БВП, 



като в абсолютен размер се задържа около 1,020 млрд. 

лева, което обрича на неуспех политиката в областта на 

отбранителните способности. Като се отчете и инфлацията 

през този период, то покупателната способност за техника, 

обслужване и ремонти ще спадне още повече. Значително е 

дебалансирана и структурата на отбранителните разходи, 

като над 70% от бюджета за отбрана се изразходва за 
издръжка на личния състав. С намаляващия бюджет за 

отбрана и отчитането на инфлацията дисбаланса се 

увеличава и страната ни няма да е в състояние да увеличи 

инвестиционните разходи и да осъществява постепенна 

модернизация. Така ние все повече се превръщаме в 

потребител на сигурност, който разчита единствено на чл. 5 

от Вашингтонския договор и заобикаля изпълнението на 

изискванията на чл. 3 от същия договор. 

Съкращенията на личен състав и основни въоръжения 

съществено занижиха военните способности на страната. 

Технологичното изоставане на Българската армия  

ограничава значително нейните възможности за участие в 

пълния спектър на съюзните операции, включително по чл. 
5 на Вашингтонския договор. Значително е снижена и 

мотивацията на кадровия личен състав на въоръжените 

сили. Крайно време е да бъдат прекратени необмислените 

съкращения на военен личен състав и да стартира политика 

за неговото задържане и повишаване атрактивността на 

военната служба, включително със съвременни социални 

придобивки. 

Въз основа на гореизложеното УС на СОРА се обръща 

към Президента на страната и върховен главнокомандващ 

въоръжените сили, ръководството на Народното събрание и 

комисията по отбрана, Правителството и ръководството на 

Министерството на отбраната за: 

1. Спиране на всякакви съкращения на военен 

личен състав от въоръжените сили от 2014 г. и 

гарантиране на военна служба до пределна 

възраст за пенсиониране. 
2. Повишаване на бюджета за отбрана за 2014 г. 

до не по-малко от 1,5 % от БВП, с цел 



повишаване на инвестиционните разходи и 

реактивиране на модернизацията на 

Българската армия. 

3. Балансиране на структурата на бюджета за 

отбрана чрез намаляване относителния дял на 

разходите за личен състав и повишаване на 

разходите за поддръжка на въоръжението и 
техниката, за подготовка на личния състав и 

инвестиционните разходи. 

4. Привеждане в изправно състояние на наличното 

основно въоръжение и бойна техника на 

Българската армия до края на 2015 г. 

5. Поддържане на адекватна социална политика 

във въоръжените сили за повишаване 

привлекателността на военната професия и 

задържането на личния състав в армията. 

 

                                     Управителен съвет на Съюза  

                                          на офицерите от резерва  

                                                       „Атлантик” 
 

София, 30.10.2013 г. 


