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„Отбранителната политика на Република България – постижения, 

предизвикателства и перспективи” 

 

Лекция на министъра на отбраната Аню Ангелов при откриването на 

новата академична година във Военна академия „Г.С. Раковски”  

3 септември 2012 г., София 

 

Уважаема госпожо вицепрезидент на Република България, 

Уважаеми господин генерал Симеонов,  

Уважаеми господин комодор Ангелов, 

Уважаеми генерали, адмирали и офицери,  

Уважаеми слушатели, курсисти и студенти, докторанти и 

специализанти, 

Скъпи преподаватели и цивилни служители, 

Дами и господа, 

 

Искам от свое име и от името на ръководството на Министерството на 

отбраната да ви приветствам с откриването на новата 2012-2013 учебна година, 

която е поредната година на упорит труд, вдъхновение и добри резултати в края 

на обучението ви. 

За трети пореден път в качеството ми на министър на отбраната на 

Република България  приех с удоволствие поканата на ръководството на Военна 

академия  да открия новата учебна година.  

Ако погледнем в  ретроспектива, това са три години, изпълнени с упорита 

работа, динамизъм и много промени. Три изключително трудни години, но 

същевременно и успешни години. И този успех се дължи на Вас, жените и 

мъжете в униформа, цивилните служители и на всички, ангажирани с въпросите 

на отбраната на страната. И преди да започна изложението си искам да кажа на 

всички Вас – БЛАГОДАРЯ. Благодаря, че въпреки високия ежедневен риск за  
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живота и здравето, Вие заедно с нашите съюзници изпълнявате с чест 

поставените ви задачи в мисиите зад граница. Благодаря, че сте на своя пост, 

носейки бойно дежурство. Благодаря, че въпреки недостига от материални 

средства, поддържате системите въоръжение в състояние, гарантиращо 

изпълнението на задачите на Българската армия. Благодаря за усилията за 

развиване на способностите на въоръжените сили, благодаря, че заедно се 

наехме да изпълним трудната задача да реформираме системата на отбраната в 

условията на дълбока икономическа и финансова криза. 

Идвайки на власт, това правителство предложи комплексна програма в 

областта на отбраната с конкретни мерки. В резултат на тяхното изпълнение 

през 2010 г. анализирахме състоянието на Въоръжените сили, определихме 

целите си до края на 2014г. и конкретните мерки за тяхното постигане.  През 

2011 г. пристъпихме към практическо изпълнение на тези мерки. Вървим и ще 

продължим да вървим неотклонно по предначертания път, ще продължим да 

преодоляваме трудностите по него. Защото това е път без алтернатива. Ако 

имаше такава, опозицията в Парламента нямаше да гласува „въздържал се“ като 

цяло  при приемането на Бялата книга. Този път ще сложи край на дълбоките 

реформи във въоръжените сили и ще създаде условията за тяхното бъдещо 

еволюционно развитие.  

 

Постижения 

[слайд 2]  

Нашите успехи са резултат от обединените усилия на военната и 

цивилната експертиза, на широкия консенсус за стратегическите цели на 

реформите и на неотклонната политическа воля за тяхното осъществяване. А 

тези успехи не са малки. За три години ние успяхме да свършим огромна по 

обхват и значение работа. 

[слайд 3]  
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Първо, стабилизирахме системата на отбрана, извършихме всестранен 

преглед на всички структури, което наричаме стратегическо преосмисляне и 

инициирахме мащабни реформи, които стартираха „отгоре-надолу” за първи 

път. Като реален резултат вече имаме успешно трансформирани и наистина 

интегрирани Министерство на отбраната и щабове на оперативно ниво. По 

категоричен начин върнахме фокуса върху способностите и бойната подготовка 

и повишихме качеството на управление на отбраната.  

[слайд 4] и [слайд 5] 

Второ, разработихме нови национални стратегически документи, които 

осигуриха необходимата концептуална основа за трансформацията на 

въоръжените сили. За първи път тези документи бяха разработени паралелно, а 

дори изпреварващо, с анализа и преосмислянето на способностите на НАТО. 

Приведохме и правно-нормативната база в съответствие с изискванията за 

развитието на въоръжените сили в съвременната стратегическа среда.  

[слайд 6]  

Трето, провеждаме политика на борба с корупцията, което включва 

приемане на законодателни мерки, постоянни практически действия от страна 

на компетентните органи, развиване на среда на нетърпимост към корупционни 

практики. Въведохме нови принципи при провеждането на обществените 

поръчки, като драстично намалихме делът на специалните поръчки. Предвид 

традиционните схващания на някои, може да прозвучи дори парадоксално, но е 

факт, че през 2012 г. Министерството на отбраната  получи най-висок рейтинг за 

активна прозрачност сред всички централни органи на изпълнителната власт. А 

вече на сайта на министерството може да се намерят и ежедневните данни за 

плащания в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) на 

Министерството на отбраната. 

Четвърто, осъществените реформи на стратегическо и оперативно ниво на 

командване и управление е основата за трансформацията на тактическите 
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формирования. Нейното успешно реализиране е най-важната задача и най-

голямото предизвикателство пред отбранителната политика за 2012-2013 г.  

[слайд 7]  

Пето, в условията на тежка финансова и икономическа криза запазихме 

социалните компенсации на военнослужещите и цивилните служители, 

доразвихме системата за материално стимулиране, базирано по принципи на 

реално извършена работа, с отчитане на трудните условия на служба и 

индивидуалните постижения. 

Апелирам за разбиране към българското общество,  че социалните 

придобивки на военнослужещите  са компенсация за тежкия труд, за лишенията, 

за високо-рисковата дейност и голямото натоварване, за ограничените 

граждански права и трудностите, свързани със смяна на гарнизони и 

премествания, за това, че цялото семейство се посвещава на службата на 

военния. [слайд 8]  

Предвид на това, че военнослужещият е постоянно на разположение на 

българските граждани и институции не само за защита на страната, но и за 

справяне с кризи, бедствия и аварии, за помагане на пострадали, ще се стремим 

към надграждане на социалния статус на военнослужещите. Според 

възможностите на бюджета ще се търси начин за увеличаване на 

възнагражденията и за подобряване на условията на служба и работа. И тук има 

какво още да се желае.   

Ще отбележа, че централните снабдителни органи не се справят напълно с 

осигуряването на качествено вещево доволствие и други имущества. 

Недопустимо е военнослужещи да си осигуряват със собствени средства 

различни детайли от тяхната униформа и имущество, необходими за служебни 

нужди. Това е съществен недостатък на военната ни логистика и наша задача е 

през следващата година да го отстраним. Затова вече дадохме възможност на 

военнослужещите пряко да договарят и закупуват камуфлажно облекло и шуби 
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от лицензираните производители. Работим активно да разширим през тази 

година тази възможност за над сто артикула.  

Сериозни затруднения имаме в изпълнението на политиката за ускорено 

освобождаване на МО от имоти, с отпаднала необходимост. [слайд 9] 

Проблемът се отнася до 990 имота и още 144 магазини и подблокови 

пространства. За опазването им разходваме  значителни финансови, материални 

и човешки ресурси, без да са свързани с какъвто и да е принос към 

отбранителните способности на въоръжените сили. От началото на мандата са 

предоставени на ведомства и общини 119 имота. Проведени са 405 тръжни 

процедури и са продадени 60 имота, като постъпленията за тях са в размер на 

11,6 млн. лева. Ефективността на  процедурите при продажба  зависи предимно 

от пазара за недвижими имоти и интересите на потенциалните инвеститори. В 

Министерството на отбраната се изготвя концепция за бъдещо развитие на 

жилищния фонд, с оглед задоволяване на жилищните нужди на 

военнослужещите в действащите гарнизони. Част от сега съществуващия е 

силно амортизиран и това води до липсата на желаещи да го заемат. От една 

страна съществува жилищна нужда, а от друга страна са налице апартаменти, 

които поради лошото си състояние не могат да се използват. За това се 

разработват различни подходи за финансиране на необходимите ремонтни 

дейности. Важна задача в политиката ни по отношение на имотите ще бъде и 

ремонтът и поддръжката на сградния фонд в гарнизони с цел създаване на 

благоприятни условия за работата на военнослужещите. Ще търсим по-

ефективни механизми в закона за държавната собственост за ускорено 

освобождаване от имотите с отпаднала необходимост - частна държавна 

собственост, чрез предоставянето им на областни управители, общини и 

ведомства, а защо не и на специализирана държавна агенция за разпореждане с 

тях. Подобни проблеми имат и много други министерства и ще търсим 

обединяване на усилията в тази посока. 
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Във връзка с нарастването на цените на наеми на жилища в гарнизоните, в 

които войските увеличават своя личен състав, ще търсим възможности за 

увеличаване на изплащаните компенсационни суми още тази година. 

Предизвикателства 

 [слайд 10] Нашето правителство си постави като основна цел връщането 

на фокуса от нетипични дейности към изграждането и развитието на 

оперативните способности на българските въоръжените сили. Те трябва да са 

еднакво готови за изпълнение на своите три мисии: отбрана, подкрепа на 

международния мир и сигурност и принос към националната сигурност в мирно 

време.  

Сега сме изправени пред най-важната и същевременно най-трудна задача, 

от която зависи крайният успех на реформите - започналата от 1 юли 

реорганизация на тактическите звена.  

В развитието на въоръжените сили ние прилагаме подхода на планиране, 

базирано на способности. Те следва да са адекватни на пакета от правдоподобни 

и най-вероятни военни сценарии, разработени от военната експертиза. Затова 

приоритетно изграждаме единния комплект въоръжени сили, които да могат 

ефективно да изпълнят възложените им мисии и задачи.  

Трябва да се оценява, че това не е само изграждане на нови структури, но 

и е свързано с преместване на военнослужещи, техните семейства, с осигуряване 

на жилища и подкрепа за близките им.  

 Дадохме възможност на всеки един засегнат от реформата военнослужещ 

да продължи да служи, ако има качества, опит и желание да остане в редиците 

на армията. Военнослужещите, които не се възползваха досега от тази 

възможност, те са около 900, след 01.07.2012г., ще могат да кандидатстват по 

поредния регистър към 30 септември т.г.. за вакантните длъжности в Карлово, 

Казанлък, Хасково, Ямбол и Стара Загора. 

 

[слайд 11]  
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В Сухопътните войски от 01.07.2012 г. реформирахме съществуващите 61-

ва механизирана бригада и 2-ра  лекопехотна бригада в две модерни, нови 

механизирани бригади от среден тип, по стандартите на НАТО. Всяка ще бъде с 

численост от около 4500 души и ще бъде готова да участва ефективно в 

изпълнението и на трите мисии на българските въоръжени сили. Предстои ни 

през ноември да сертифицираме първата от шестте планирани батальонни бойни 

групи (ББГ). През следващата година ще започне работата по подготовката на 

втората батальонна бойна група. Те ще бъдат видимият израз на подобрените ни 

способности за развръщане и участие в операции и се явяват основен градивен 

елемент на способностите на новите бригади. 

 

Реформата в тактическите формирования на Военновъздушните сили е 

свързана с преконфигуриране на системата за противовъздушна отбрана, 

освобождаване от  безкрайно остаряло въоръжение и създаване на нова 

организация на командване, управление, радиолокационно наблюдение и 

навигация.  

Във Военноморските сили се реформира командването и управлението на 

военноморската база и пунктовете за базиране Варна и Бургас. Освобождаваме 

се и от станали ненужни отбранителни способности. 

В състава на двете механизирани бригади на Сухопътните войски вече са 

сформирани по една военнополицейска рота, а до края на годината ще се 

формират и ротите към ВВС и ВМС.  

Отдаваме голямо значение на развитието на служба „Военна информация“ 

(СВИ) в контекста на все по-острата нужда от задълбочен анализ и обмен на 

разузнавателна информация по линия на НАТО и ЕС. Реформите в структурата 

и дейността на службата ще продължат на основата  на подготвяния Закон за 

военното разузнаване и свързаните с него нормативни актове през 2013 г. 

От 01.11.2012 г. Военномедицинска академия (ВМА) ще премине към ново 

длъжностно разписание и намаляване на личния състав. Предстои от състава на 
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ВМА да бъдат извадени Многопрофилната болница за активно лечение-Сливен 

(МБАЛ) и МБАЛ-Плевен  (през 2013 г.), които ще бъдат преобразувани в 

търговски дружества и ще продължат да доставят медицински услуги на личния 

състав в гарнизоните. Провежданите реформи целят да се стабилизира ВМА, да 

се разплатят натрупаните задължения, като се запазят капацитетът и 

способностите на тази институция с национално значение.   

Проведеното през юли и август учение на Военномедицинския отряд за 

бързо реагиране и извършените в рамките на учението прегледи на населението 

от областите Смолян и Кърджали е само един щрих от нашите усилия в 

изпълнение на мисията по подпомагането на населението в България. 

Създадените и поддържани в готовност 94 модулни формирования за 

овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и аварии са 

разпределени в три зони и седем района на територията на страната. Ще  

припомня ролята на въоръжените ни сили за справяне с последствията от 

екстремните зимни условия, наводненията и горските пожари, които това лято 

отбелязват голямо увеличение, както и почистването на огромни площи от 

невзривени боеприпаси след взривовете в Челопечене, около с. Ловни дол и 

„Петолъчката”. Нашите предвиждания са, че в бъдеще значението на приноса на 

въоръжените сили към усилията на органите на централната и местната власт в 

тази насока ще продължи да нараства. Затова провеждаме политика за 

дооборудване и подготовка на тези модулни формирования.  

[слайд 12] 

Едновременно с осигуряването на помощ на населението българските 

военнослужещи успешно, ангажирано и достойно участват в мисии и операции 

зад граница. Правим всичко по силите ни, за да осигурим най-добри условия на 

командирите и личния състав на развърнатите в операции формирования да 

изпълняват най-ефективно задачите си. В крайна сметка участието на 

българските военнослужещите в мисии повишава бойните способности на 
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Българската армия. Предстои ни трансформиране на участието в двете най-

големи за нас операции – В Афганистан и  Босна и Херцеговина.  

[слайд 13]  

На фона на намаляващото темпо в операциите на НАТО и ЕС, ние 

изпълняваме съюзната политика за увеличаване на съвместните 

многонационални учения и запазване по този начин на постигнатото ниво в 

оперативната съвместимост и придобития боен опит. Благодарение на разумното 

управление на ограничените финансови средства всяка година отделяме все 

повече средства за учения и бойна подготовка, с акцент върху съвместната 

подготовка и ученията с международно участие. От 2009 г. до средата на 2012 г. 

бяха проведени над 100 учения с международно участие и 31 само с национално 

участие. За 2011 г. големите съвместни учения с международно участие бяха 

увеличени близо с една трета в сравнение с 2010 г. За първи път бе въведена 

перспективна програма за ученията по изискванията на НАТО. През септември 

2011 г. успешно приключи изпълнението на Плана за интегриране на 

българските въоръжени сили в НАТО. Това е и важна стъпка в посока на 

повишаване на оперативната съвместимост. През настоящата година в НАТО 

започна процесът на разпределяне на новите цели от пакета „Цели по 

способностите 2013”. Предстоят съвместните консултации с НАТО в началото 

на следващата година. В момента работим по дефинирането на национална 

позиция по ангажиментите, които ще поемем. Те трябва да бъдат реално 

изпълними, а не пожелателни, защото касаят способностите на НАТО за 

колективна отбрана, на които всяка една държава-членка разчита и ще разчита 

при необходимост. 

 

Въоръжението и бойната техника е друг компонент на военните 

способности. Тяхната поддръжка и модернизация изисква значителни 

финансови ресурси. В условията на икономическа криза реално наличните за 

отбрана ресурси са под планираните в Бялата книга 1,5% от БВП. Независимо от 
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това, предоговорихме и се разплатихме за всички започнати преди 2009 г. 

проекти за модернизация. Осигурихме с необходимите ресурси поддръжката на 

големите системи в рамките на техния жизнен цикъл, нещо за което никой не 

беше помислил на етапа сключване на договори за доставка. В резултат на това 

те вече представляват истински оперативни способности. По заложените в 

Инвестиционния план-програма на МО до 2020 г.  проекти са сформирани 

работни екипи, които подготвят в детайли пътните карти за започването,  

реализирането и финансирането на всеки един проект.  

[слайд 14] Все по-важна роля в контекста на финансовите ограничения ще 

имат многонационалните и иновативни решения за изграждане и поддържане на  

способности. 

България активно участва в политиката на НАТО „Интелигентна отбрана” 

(“Smart Defense”), където се включи в 15 проекта, като сме водеща нация по 

проекта “Ролята на жените в сигурността и отбраната” и сме поели ангажимента 

за създаване на Център за изследване, изграждане и развитие на способности на 

НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия (Centre of Excellence on 

Crisis Management for Disaster Response). 

България вече е включена в Плана на НАТО за Противоракетната отбрана 

(ПРО), чиято Междинна способност бе обявена в Чикаго. Така територията и 

населението на страната ни са защитени от заплахи от балистични ракети.  

България ще участва и в инициативата на ЕС  за „Обединяване на 

способности и споделяне на разходи” („Pooling and Sharing”). [слайд 15] 

Страната ни се включи в програмата за развиване на Европейски флот за 

въздушен транспорт (EATF) и предвижда да се присъедини към Мрежата за 

наблюдение на морските пространства (MARSUR), Многонационалните 

модулни медицински формирования (M3 units) и Многонационалния съвместен 

щаб – в гр.Улм, Германия. 

По двустранна линия са сключени споразумения за презгранична операция 

по охрана на въздушното пространство („air policing”) с Гърция и Румъния, а с 
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Турция предстои да подпишем такова. Съвместните съоръжения на наша 

територия, изградени заедно със САЩ, активно се използват за подготовка на 

българските и американските въоръжени сили, както и за армиите на страните 

от региона. Предложили сме на почти завършената от САЩ база на Ново село 

да бъдат разполагани подразделения на силите на НАТО за отговор, което ще 

допринесе за  повишаване на оперативната ефективност и използваемост при 

провеждане на съвместната подготовка от страна на нашите подразделения с 

тях. 

Военно образование 

Ще засегна и въпроса за военното образование и приноса му за 

повишаването на отбранителните способности.  

Трансформацията на системата за отбрана не може да бъде осъществена 

напълно, без  да бъде реформирано и военното образование.  

Изминалата година беше важна за тази реформа. [слайд 16] Променена бе 

почти цялата правно-нормативна база. Изпълнени бяха всичките 14 задачи от 

Плана за развитие на въоръжените сили в тази сфера. Изпуснатата кой знае защо 

професия „офицер“ вече е в списъка на регулираните професии. Въведена бе 

длъжността „инструктор“, призвана да осигури предаването на повече 

съвременен практически боен и команден опит във висшите военни училища. В 

новия класификатор на длъжностите и в нормативно уредените процедури са 

заложени по-високи критерии за назначаването на научни и преподавателски 

кадри. Въведени са и по-високи изисквания към техните чуждоезикови умения. 

Приета е от правителството наредба с нови държавни изисквания за 

придобиване на висше образование към трите специалности от регулираните 

професии в професионално направление „Военно дело“. Разработена е нова 

учебна документация, променяща сроковете и формите на обучение на 

курсантите и слушателите. С Правилника за прилагане на Закона за резерва на 

въоръжените сили са регламентирани рамките на набирането, обучението и 

подготовката на личния състав от резерва. Регламентирано е обучението на 
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гражданите за защита на отечеството в средните училища да стартира от 

учебната 2013-2014 г. В момента се разработват програмите и учебното 

съдържание. 

Така поставихме общата рамка, която трябва да катализира качествени 

промени, насочени към реализацията на основните приоритети на МО: военното 

образование да отговаря на съвременните реалности, да има лидерски модел на 

подготовка и висока конкурентоспособност. Отчитаме, че това наистина е 

сериозно предизвикателство и пред ръководството на Военна академия „Г. С. 

Раковски“. 

Главната цел пред военно-образователната система днес, както 

многократно съм имал възможността да подчертавам, е формирането на лидери 

и командири от нов тип. [слайд 17]. Това е задача, на която военното ни 

образование и цялата система за подготовка на кадри все още е в дълг. От 

командирите на всички нива се изисква да вземат самостоятелни решения и да 

проявяват инициатива. Затова са необходими решителни и иновативни стъпки за 

осъвременяване на методиката на преподаване. Обучаемите трябва да са 

поставени в активна позиция и да се учат на “аналитично мислене” и 

самостоятелно формиране на мнение. С тези думи се обръщам към членовете на 

академичния състав, към преподавателите от Военната академия, приветствайки 

ги с началото на учебната година.   

Друга важна характеристика на новия тип командири е способността им да 

командват, взаимодействат и вземат решения в условията на съвместни 

операции. Съвместността е ключова характеристика на съюзните армии. Затова 

съвместните операции е необходимо по-пълно и задълбочено да се изучават на 

всички равнища на военното образование – от тактическото през оперативното 

до стратегическото ниво.  

Едно от ключовите изисквания пред командира днес, за да имаме 

съвместност, е владеенето на чужди езици. Независимо от положените усилия, 

нивото на владеене на работните езици на НАТО от военнослужещите не ни 
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удовлетворява. Още по-притеснително е ниското ниво на тези умения сред 

преподавателския състав. Затова са подготвени нови учебни планове за 

слушателите от ВА „Г.С. Раковски“ и за курсантите във военните училища, 

както и нови изисквания към академичния състав и кандидатите за обучение.  

Военните училища, отчасти с изключение на Висшето военноморско 

училище, все още не са достатъчно отворени, пазарно ориентирани и 

конкурентоспособни. Много от набелязаните в новата нормативна рамка 

промени целят повишаване именно на конкурентоспособността. 

Инициирането на проекти за модерни образователни и 

научноизследователски софтуерни платформи и мрежи ще подобри качеството 

на образователния и научноизследователския процес. Освен това ще издигне 

престижа на образователните ни военни институции и ще ги включи в 

дистанционен международен образователен и научен обмен. В тази насока са и 

предприетите мерки по въвеждането на курсове, включително и цели 

магистърски програми, преподавани на английски език. 

От съществено значение за постигането на по-висока 

конкурентоспособност е международното сътрудничество. На разположение са 

инициативи и проекти, откриващи възможности за участие в международния 

обмен. Добър и вече изпитан потенциал имат програмата „Еразъм” и 

инициативата „Военен Еразъм” на ЕС, както и двустранните договори за 

сътрудничество и работата в консорциум. 

 

Предстоящи задачи в отбранителната политика. 

[слайд 18] 

В заключение на тази програмна лекция бих искал да отбележа, че 

изпълнението към момента на управленската програма на това правителство е 

повече от успешно, което говори от самосебеси  за нейната реалистичност. 

Какво е изпълнено, какво се изпълнява и какво все още не е изпълнено може да 

видите на сайта на Министерството на отбраната, където е направен 
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сравнителен анализ между това, какво изисква управленската програма на това 

правителство, и какво е изпълнено и се изпълнява. Това изпълнение е една добра 

основа за по-нататъшно надграждане в сферата на отбранителната политика – 

задача, която, силно се надявам, ще бъде продължена и от следващото 

правителство.  

Изпълнението на нашата Стратегическа визия е възможно само при  

единодействие на всички структури от тази сфера, интегриране на усилията на 

военни и цивилни и силна политически  воля, и тя е основата на едно бъдещо 

еволюционно развитие на системата и трябва да осигури сигурност и 

спокойствие на хората в отбраната.  

[слайд 19] 

Следващите месеци за нас ще бъдат много важни от гледна точка на 

постигането на целите, заложени в Плана за развитие.  

Структурите на единното оперативно ниво на командване и управление 

трябва да постигнат пълна оперативна способност през тази година.  

В ход е и ще продължи и през следващата година трансформацията на 

формированията на тактическо ниво.  

Ключова задача е сертифицирането на първата и формирането на 

следващата батальонна бойна група.  

Бойната подготовка ще бъде интензифицирана, като се предвижда  

увеличаване на участието в многонационални учения. Така ще съхраним и 

увеличим натрупания опит от участието ни в операции, като едновременно 

намаляваме това участие съгласно приетата от правителството стратегия. 

Предстои до края на октомври да завършим инвестиционния проект за нов 

тип многоцелеви изтребител и през ноември да го поставим на масата на 

Министерския съвет за обсъждане. Ще продължи работата по подготовката и 

реализирането на останалите инвестиционни проекти, както и по осъществяване 

на многонационалните проекти в рамките на НАТО и ЕС. 
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Трябва, дами и господа, да увеличим ефективността на политиката ни във 

всестранното  логистично осигуряване чрез въвеждане на нови подходи в 

осигуряването на имущества, горива и резервни части и на подобрим дейността 

на всички логистични звена. 

На основата на Закона и правилника за неговото приложение предстои 

набирането на резервисти, за да попълним длъжностните във военните 

формирования към края на 2013 г. 

Предстоят през този месец много усилия при приемането на бюджета за 

отбрана за 2013 г. Ще направим всичко възможно, за да докажем, че в България 

не само служителите от държавната и общинската администрации имат право на 

увеличени възнаграждения, а такова право имат и военнослужещите и другите 

служители от сферата на сигурността, които също са на държавна служба от 

особена важност за националната сигурност. 

Ще отделим от бюджета ни и повече капиталови средства за подобряване 

на условията за работа  и служба във въоръжените сили. 

Накрая искам да се обърна още веднъж към слушателите, курсистите и 

студентите. Вие се обучавате в едно от най-елитните и богато с традициите си 

учебно заведение у нас, Военна академия „Г.С.Раковски“. Използвайте 

пълноценно възможността  да  усвоявате  знания и да се усъвършенствате. 

Желая ви успех, здраве, щастие. На добър час! 

Благодаря за вниманието! 



Лекция на министъра на отбраната на 
Република България  Аню Ангелов при 

откриването на новата академична 
година във ВА „Г.С. Раковски”, 

3 септември 2012 г., София 

 
1 



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА ПРОГРАМА В 
СЕКТОРА “ОТБРАНА”  

Стабилизиране на 

системата за 

отбрана 

Възстановяване на 

програмното 

управление 

 

 Бяха ликвидирани 

наследените задължения 

от над 576 млн. лв., 

натрупани до средата на 

2009 г. 

 Разделен бе процесът на 

планиране от 

разходването на 

бюджетните средства.  

 Възстановена беше 

работата на Програмния 

съвет.  
 

 

 

 

  

МЕРКИ ИЗПЪЛНЕНИЕ 

2 



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА ПРОГРАМА В 
СЕКТОРА “ОТБРАНА”  

Интегриран модел 

на МО. 

Комплексно 

преструктуриране 

на управленските и 

поддържащите 

организации. 

Администрацията да 

е под 2% от ВС. 

 

 Премахване на дублиращи се 

функции и задачи между 

структурите. 

 С Устройствените правилници 

на МО от 2010 г. и 2011 г. личният 

състав на министерството беше 

намален общо с 46 %, 

респективно от 1452 на 980 и от 

980 на 796 човека.  

 От 5 оперативни щаба останаха 

4. Създаде се СКС. 

 Въведена бе длъжността 

Постоянен секретар на 

отбраната. 

 

 

 

 

 

  

МЕРКИ ИЗПЪЛНЕНИЕ 
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СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ 

Бяла книга за отбраната и въоръжените сили  

Национална отбранителна стратегия  

План за развитие на въоръжените сили  

Инвестиционен план-програма на МО до 2020 

г. 

Доктрина на въоръжените сили на 

Република България  

Държавен военновременен план  

План за използване на въоръжените сили  
4 



ЗАКОНОВИ ПРОМЕНИ 

Промени в Закона за отбраната и 

въоръжените сили  

Приет е Закон за военната полиция  

Приет е Закон за резерва на въоръжените 

сили 

Подготвен е проект на Закон за военното 

разузнаване 
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА ПРОГРАМА В 
СЕКТОРА “ОТБРАНА”  

 Нови структури, 

правила и механизми 

за прозрачност, 

отчетност и 

ефективност на 

разходите 

 

 

 

 

  

МЕРКИ 
 

Постоянен съвет по антикорупция 

 

Договори: МО до 50 млн. лв; МС от 
50 до 100 млн. лв.; НС над 100 млн. 
лв. 

 

“Пакт за почтеност” 

 

Засилен контрол от Инспектората, 
СлВП и Вътрешен одит.  

 

Неспециални обществени 
поръчки:  

2011 г. – 74 % 

2008 г. – 46 % 
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ИЗПЪЛНЕНИЕ 



СОЦИАЛНИ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ 

 20 заплати при пенсиониране при 27 години стаж 

 Увеличение на пределната възраст за 

пенсиониране с 1 до 3 години  

 За живеещите на свободен наем 

 За транспортни разходи за живеещи в населени 

места, различни от местослуженето, когато няма 

осигурен транспорт  

 Допълнителни възнаграждения за живот и работа 

в отдалечени райони на повече от 15 км. от 

административните центрове на областите 

7 



СОЦИАЛНИ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ 

 Допълнителни възнаграждения за работа във 
височинни райони 

 Допълнителни възнаграждения за спешна 
медицинска помощ, за придобита специалност и 
операционна, реанимационна и 
анестезиологична работа във ВМА 

 Допълнителни възнаграждения на летателния 
състав за аварийно-спасително осигуряване 

 Допълнително възнаграждение за специфични 
условия за водолазите 

 Допълнителни възнаграждения за владеене на 
официалните езици на НАТО, съгласно STANAG 
6001 
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ИМОТИ С ОТПАДНАЛА НЕОБХОДИМОСТ 

9 

 990 имота 

 144 магазини и подблокови пространства.  

 От средата на 2009 г. досега 119 имота са 

предоставени на ведомства и общини.  

 Проведени 405 тръжни процедури 

 Продадени 60 имота за 11,6 млн.лв.  



 ПОВИШАВАНЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА 
ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ 

10 

 Създаване на боеспособни единици с гъвкави и 

адаптивни способности за изпълнение на задачи 

по гарантиране на националния суверенитет, 

бързо реагиране при кризисни ситуации и 

участие в мисии и операции. 

 

 Подобряване на системата за бойна готовност 

на войските 

 

 Внедряване на стандарти в бойната подготовка, 

отговарящи на най-добрите в армиите на НАТО. 



РЕФОРМИ 
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 Сухопътните войски 

 Военновъздушни сили  

 Военноморски сили 

 Военна полиция 

 Военна информация 

 Военномедицинска академия  



УЧАСТИЕ В МИСИИ И ОПЕРАЦИИ  

НАТО 
 Афганистан (ISAF) 
 Косово (KFOR) 
 Средиземно море (Active Endeavour) 
 Сомалия (Ocean Shield) 

 
ЕС 

 Босна и Херцеговина (ALTHEA) 
 Сомалия (ATALANTA) 
 Грузия (Гражданска мисия на ЕС) 
 Афганистан (Полицейска мисия на ЕС) 

12 
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ПРОВЕДЕНИ УЧЕНИЯ 

Подготовка на 

войските 

(занятия, учения) 

2010 2011 

Учения 9 43 

Полеви лагери 10 14 

Международни учения и 

съвместни подготовки 

21 28 



ИНТЕЛИГЕНТНА ОТБРАНА  

 Участие на България в 15 проекта 

 Водеща нация в “Ролята на жените в сигурността 

и отбраната” 

 Център за изследване, изграждане и развитие на 

способности на НАТО за управление на кризи и 

реагиране при бедствия 

 Други стартирали проекти в рамките на НАТО: 

 Съюзно земно наблюдение (AGS) 

 Многонационалната програма за стратегически 

въздушни превози (SAC C-17) 
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ОБЕДИНЯВАНЕ НА СПОСОБНОСТИ И СПОДЕЛЯНЕ НА 
РАЗХОДИ  

 Европейски флот за въздушен транспорт (EATF)  

 Мрежата за наблюдение на морските 

пространства (MARSUR)  

 Многонационалните модулни медицински 

формирования (M3 units)  

 Многонационалния съвместен щаб - Улм  

15 



ВОЕННО ОБРАЗОВАНИЕ  

 Промяна на правно-нормативната база 

 Включване на професията “офицер” в списъка на 
регулираните професии 

 Въвеждане на длъжност „инструктор“  

 Нови изисквания за придобиване на висше 
образование по професионално направление 
„Военно дело“  

 Нови учебни планове  

 Нови изисквания към академичния състав и 
кандидатите за обучение  

16 



ВОЕННО ОБРАЗОВАНИЕ 

 Формиране на лидери и командири от нов тип 

 Въвеждане на модерни образователни и 

научноизследователски софтуерни платформи и 

мрежи   

 Повишаване на конкурентоспособността на 

военното образование 

 Надграждане на международния образователен и 

научен обмен  
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА ПРОГРАМА В 
СЕКТОРА “ОТБРАНА”  

ПРАВИТЕЛСТВЕНА 
ПРОГРАМА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 72 ОСНОВНИ МЕРКИ  42 ИЗПЪЛНЕНИ 

 27 СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ 

 3 ЧАСТИЧНО 

ИЗПЪЛНЕНИ 

18 



КАКВО ПРЕДСТОИ?  

 Пълна оперативна способност на структурите на 
командване и управление и трансформация на 
тактическо ниво 

 Подготовка на батальонни бойни групи 

 Бойна подготовка и участие в мисии и операции 

 Надграждане в социалната сфера  

 Инвестиционен проект за нов многоцелеви боен 
самолет  

 Набиране на доброволния резерв 

 Развитие на многонационалните проекти в 
рамките на НАТО и ЕС  

19 
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АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА ИЗГРАЖДАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА 

ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

Лекция на началника на отбраната генерал Симеон Симеонов на 

откриването на учебната 2012/2013 г. във Военна академия 

„Г. С. Раковски”, 

3 септември 2012 г., София 

 

 

Уважаема госпожо вицепрезидент, 

Уважаеми господин министър, 

Уважаеми господин комодор, 

Господа генерали, адмирали и офицери,  

Дами и господа,  

 

Военното ръководство високо цени приноса на академичната общност за 

подготовката и обучението на квалифицирани военни кадри и цивилни 

служители в съответствие с високите критерии и изисквания на времето, в 

което живеем – дейност, с която академията се справя успешно вече сто години. 

Затова за мен е чест и отговорност да присъствам на откриването на учебната 

2012/2013 година. Позволете ми да изкажа благодарност към ръководството на 

Военна академия „Георги Стойков Раковски” и академичната общност за 

предоставената ми възможност да разгледам пред Вас някои актуални аспекти 

на изграждането и развитието на въоръжените сили на Република България. 

Сложна и динамична е средата на сигурност, но в същото време запазва 

до голяма степен положителните си характеристики както във вътрешен, така и 

в международен аспект. В страната продължава евроатлантическата 

интеграция, като се полагат значителни усилия за преодоляване на последиците 

от глобалната икономическа и финансова криза. В международен аспект 

страната ни продължава да дава своя принос за справяне със заплахите за мира 
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и сигурността там, където възникват, дори и далеч зад нашите граници. На 

фона на всичко това въоръжените сили изпълняват успешно задълженията си 

по защита на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на 

страната и своевременно оказват помощ на населението при възникване на 

бедствия. 

Много са направленията, по които работи личният състав на въоръжените 

сили за изпълнение на задачите, произтичащи от конституционните и съюзните 

задължения. 

Участието на страната ни в различните операции на НАТО е израз на 

поетите ангажименти за изграждане и предоставяне на национални 

способности за нуждите на колективната отбрана. 

В тази връзка трябва да отбележа, че отбраната на страната се планира, 

подготвя и осъществява в рамките и с прилагане на механизмите на 

колективната отбрана на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на 

Европейския съюз. 

Способностите, необходими за колективната отбрана на Алианса, се 

изграждат чрез изпълнението на адресираните към страните-членки Цели за 

способности (Capability Targets), които ще заменят досега използваните като 

терминология Цели на въоръжените сили. За Република България договорените 

Цели на въоръжените сили от пакет-2008 се заключават в изграждане и 

поддържане на формирования и способности, които предоставяме за участие в 

колективната отбрана на НАТО. Това е и основният механизъм, чрез който 

страната ни поема своя дял от отговорностите за сигурността и отбраната на 

Алианса. 

С пакет „Цели на въоръжените сили-2008” Република България пое 

ангажимент да изгради способности по 47 цели, в т.ч. да изгради и подготви 39 

формирования за колективната отбрана. Към момента около 50% от тях са 

сертифицирани за участие в пълния спектър от операции на Алианса. Тук обаче 

искам да отбележа, че повечето от тях са сертифицирани с някакви ограничения 

в способностите, причина за които са затрудненията, изпитвани в 
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осигуряването на необходимите финансови ресурси през последните няколко 

години. Тези ограничения оказват негативно влияние върху нивото на 

оперативна съвместимост и бойната ефективност на декларираните 

формирования. 

Като се отчита всичко това и ръководени от принципа на военната 

обоснованост, в момента активно се работи по формиране на националната 

позиция, която ще представим по време на Съвместните консултации между 

страната ни и НАТО през януари 2013 година за определяне на новия пакет от 

Цели за способности-2013. 

Световната икономическа и финансова криза доведе до намаляване на 

разходите за отбрана и сигурност и трябваше да се намери решение как с по-

малко средства да се постигнат по-големи резултати. Такава възможност дава 

инициативата на генералния секретар на НАТО „Интелигентна отбрана” (Smart 

Defence). Към момента в Алианса се работи върху повече от 200 проекта, 

разпределени според степента им на напредък в три основни групи. Процесът 

на работата по тях е изключително динамичен и се наблюдава постоянно 

преливане на проекти – както вътре между групите, така и по отношение на 

кръга на заинтересованите и водещите нации. 

От петнадесет проекта, към които сме заявили интерес, страната ни 

участва в изпълнението на пет от първа група, която се характеризира с 

наличието на водеща нация, потвърдени участващи страни и приет от тези 

държави обхват на проекта. Това са: 

- Проект Т 1.4 – „Обучение във виртуална бойна среда” (Immersive 

Training Environments). Целта на проекта е да бъдат създадени постоянни 

способности и инфраструктура за интегриране на системите и подготовката на 

тактическо ниво и на оперативно ниво. Водеща нация е Великобритания, а 

водеща структура от наша страна е дирекция „Операции и подготовка”. Към 

момента в съответствие с изискванията на вътрешноведомствения механизъм за 

координиране участието на Република България е назначен проектен екип и е 

разработена концепция за участие; 
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- Проект Т 1.5 – „Център за изследване, изграждане и развитие на 

способности на НАТО” (Centres of Exellences as Hubs of Education and Individual 

Training). Целта на проекта е да бъдат определени центрове за компетенции, 

които да поемат водеща роля в обучението в специфични области на 

експертизата. Водещи тук ще бъдат страните, развили съответните центрове, а 

водеща структура от наша страна е отново дирекция „Операции и подготовка”. 

Както и при предния проект е назначен проектен екип и е разработена 

концепция за участие; 

- Проект Т 1.7 – „Индивидуално обучение и подготовка” (Individual 

Training and Education Programme (ITEP)). Целта на проекта е развитие и 

споделяне на програми за индивидуално обучение и подготовка. Водеща 

организация е Съюзното командване по трансформацията на НАТО, а водеща 

структура от наша страна е дирекция „Управление на човешките ресурси”. Към 

момента е назначен проектен екип и е разработена концепция за участие; 

- Проект Т 1.11 – „Многонационален съвместен щаб в Улм” 

(Multinational Joint Headquarter Ulm). Целта на проекта е да бъде създаден 

многонационален съвместен оперативен щаб. Този проект е елемент на 

отбранителното коопериране както на НАТО, така и на Европейския съюз. 

Водеща нация е Германия, а водеща структура от наша страна е дирекция 

„Операции и подготовка”. Към момента е в ход разработването на концепция, 

назначен е проектен екип и са определени две основни и пет резервни 

длъжности за евентуално попълване от наша страна; 

- Проект Т 1.12 – „Ролята на жените в сигурността и отбраната” (Female 

Leaders in Security and Defence). Това е засега единственият многонационален 

проект, както спомена и министърът на отбраната, по който страната ни е 

възприела ролята на водеща нация. Водеща структура е дирекция 

„Отбранителна политика”, като до момента е назначен проектен екип, 

изготвена е концепция за участие, а през месец юли беше проведена и 

конференция на високо равнище. С реализацията на този проект ще бъде 

развита една неизследвана до момента ниша по отношение на способността 
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„човешки фактор” и повишаване на неговата ефективност при участие в 

различни операции на НАТО и Европейския съюз. 

Многонационалните проекти са свързани основно с предоставяне на 

възможности за коопериране на страната ни и повишаване на оперативната 

съвместимост с въоръжените сили на страните от Алианса в областта на 

обучението. В тази област е планирано и засилено участие в 

многонационалните експерименти на базата на натрупания сериозен опит в 

организирането и провеждането на компютърно подпомаганите 

многонационални учения, като „Феникс” и „Енергиен пламък”. Проектите 

могат да бъдат използвани като лаборатория за разработване на нови 

способности и развитие на концепции по различни направления. 

Аналогични процеси на отбранително коопериране и съвместно развитие 

на способности протичат и по линия на Европейския съюз. Инициативата 

„Обединяване и споделяне“ отбелязва значителен напредък при реализирането 

на по-голямата част от обособените единадесет проекта. Европейската агенция 

по отбрана подпомага и направлява усилията на държавите-членки за намиране 

на работещи форми и подходи на сътрудничество, в интерес на съвместното 

развитие на способностите, чрез взаимно допълване и избягване на 

дублирането с проекти по линия на НАТО. 

От приоритетните единадесет проекта страната ни участва или провежда 

необходимия вътрешен анализ за включване в следните проекти: 

1. „Мрежа за наблюдение на морските пространства” (MARSUR 

Networking), чиято цел е изграждането на мрежа за опозната картина на 

обстановката на море – първоначално чрез обмен на некласифицирана 

информация за корабоплаването, а впоследствие и на класифицирана 

разузнавателна информация посредством защитени информационни канали. 

Тази опозната картина ще бъде част от изграждащата се в Европейския съюз 

система за общ информационен обмен (Common Information Sharing 

Environment). Участието ни в проекта ще създаде условия да имаме водеща 

роля по наблюдението в Черно море в Европейския съюз. 



 
6 

2. „Европейски транспортни центрове” (European Transport Hubs). 

Целта е прилагането на търговски модел (best commercial practice) за използване 

на консолидирани транспортни центрове, които имат възможност да събират на 

едно място пътища, жп транспорт, морски пристанища и летища, включително 

по типове самолети (стратегически, тактически). Работата по този проект се 

провежда по линия на програмата за развиване на „Европейски флот за 

въздушен транспорт”, в който страната ни участва. 

3. „Многонационални модулни медицински формирования” 

(Multinational Modular Medical Units/Medical Field Hospitals). Водеща страна е 

Италия. Целта е съвместно придобиване на основно оборудване и използване 

на сили и средства на модулен принцип. Способността е с голямо търсене, тъй 

като осигурява и възможности за „двойно използване” – военни и цивилни 

операции, включително хуманитарни дейности. По този проект сме заявили 

интерес за участие с медицински екипи от Военномедицинска академия. 

4. „Група за закупуване на сателитни комуникации” (SATCOM 

Procurement Cell) в Европейската агенция по отбрана. Целта на проекта е 

съвместно придобиване на комуникационни канали от цивилни компании. 

Търсенето на сателитни комуникации за подготовка и участие в текущи 

операции е значително повишено. Съвместното придобиване е начин за 

намаляване на цената и гарантиране на достъп в кратки срокове. От наша 

страна е заявен интерес за участие и в тази връзка се провеждат необходимият 

анализ и оценка по практическите възможности за включване в проекта. 

По линия на обучението и подготовката Военният комитет на 

Европейския съюз проведе изследване за възможностите за обединяване и 

споделяне, където Военна академия „Георги Стойков Раковски“ предлага 

обучение в областта на управлението на кризи, а полигонът „Чубра“ – в раздела 

инфраструктура за обучение. 

Следва да отбележим, че прилагането на новите многонационални 

подходи както по линия на НАТО, така и по инициативите на Европейския 
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съюз ще има дългосрочен позитивен военно-политически ефект и ще доведе до 

повишаване на доверието между държавите-участнички в съвместните проекти. 

Участието на страната ни в тези проекти и инициативи следва да намери 

своето отражение в националната система за планиране на отбраната, която е 

основен инструмент за изграждане и поддържане на отбранителните 

способности. 

В тази връзка продължава процесът по усъвършенстване на системата за 

планиране на отбраната с цел изграждане и поддържане на единен комплект от 

сили, с единна система за командване и управление за мирно време и при 

кризи, със съответстващи на ролята, мисиите и задачите им организация, 

численост, въоръжение, техника и подготовка. За изпълнение на целта беше 

приложен базираният на способностите стратегически мениджмънт в 

отбраната, който поставя във фокуса на вниманието като основен мотив и 

крайна цел готовността за използване на способностите. 

Тази система за планиране на отбраната е наистина подходяща за 

използване в съвременната среда на сигурност, където не са ясни конкретните 

заплахи и прилагането само на военен отговор не носи необходимите 

резултати. За разлика от планирането, основаващо се на конкретни заплахи, 

планирането, базирано на способности, е по-адаптивно към условията на 

несигурност, икономически ограничения и риск. Този начин на планиране e 

практичен, лесно управляем и осигурява прозрачност на процесите, гъвкавост и 

финансова ефективност. Този подход ни дава възможност да трансформираме 

въоръжените сили на базата на оценка на наличните способности, да установим 

как те трябва да бъдат поддържани, от кои можем и трябва да се откажем и 

какви нови способности са ни необходими. Подходът на планиране, базирано 

на способности, е възприет от съюзниците и осигурява така важния елемент на 

хармонизиране и синхронизиране на националното планиране с това на НАТО. 

Министърът на отбраната представи основните параметри на изпълнение 

на един от основните продукти на планирането на отбраната, а именно „План за 

развитие на въоръжените сили”. В своето изказване аз искам да представя 



 
8 

малко по-подробно постигнатите резултати. Тук искам да споделя, че с 

утвърждаване на плана продължи процесът, свързан с изпълнение на трудната 

задача по изграждане и развитие на така необходимите ни съвременни 

въоръжени сили, процес, който се извършва в периода 2011-2014 година. 

През 2011 година основните дейности бяха фокусирани към 

преструктуриране на управленските структури на стратегическо ниво и на 

оперативно ниво – интегрирано Министерство на отбраната, Съвместно 

командване на силите и командвания на видовете ВС. Новата командна 

структура вече е факт. Изграждането й положи началото на реорганизиране на 

формированията от тактическото ниво. Извършената трансформация на 

командните структури на стратегическо ниво и на оперативно ниво доведе до 

повишаване на способностите за командване и управление, а също и до 

повишаване на ефективността в ръководството на процесите на трансформация 

и развитие на подчинените им формирования. 

Основното предизвикателство пред въоръжените сили и в частност пред 

Българската армия за 2012 година е преструктурирането на бойните, 

осигуряващите и поддържащите формирования, т.е. на формированията от 

тактическото ниво. В изпълнение на плана във въоръжените сили се провеждат 

мероприятия по организационно-щатно изграждане в 74 военни формирования 

на Българската армия, като 46 ще бъдат реорганизирани, 12 – разформирани, 8 

– формирани, и 8 – преподчинени. Организационно-щатни промени се 

извършват в Съвместното командване на силите, Сухопътните войски, 

Военновъздушните сили, Военноморските сили и в част от структурите на 

пряко подчинение на министъра на отбраната, Военномедицинска академия, 

Военна академия „Георги Стойков Раковски”, Национален военен университет 

„Васил Левски” и Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров”. 

Параметрите, заложени в плана, ще се постигнат чрез организационни промени, 

редуциране на щатния личен състав, извеждане от състава на излишни 

въоръжение, бойна техника и материални средства и освобождаване на 

тринадесет войскови райони. На база прогнозни данни, след извършване на 
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тези организационно-щатните промени във въоръжените сили през 2012 

година, се очаква реално да бъдат засегнати около 2400 военнослужещи. 

За параметрите на реформата в тактическите звена през настоящата 

година бяхте информирани от министъра на отбраната, затова няма да се 

спирам на тях. Тук искам да подчертая, че планът е отворен за промени, за 

пълно отразяване на настъпващи изменения в средата на сигурност и е 

съгласно приетия от НАТО цикъл за отбранително планиране. 

Въпреки че е предвидено прегледът и осъвременяването на плана да се 

извършват на всеки две години, за решаването на проблемите и привеждането 

му в съответствие с реалностите изпълнението на залегналите в него 

мероприятия непрекъснато се контролира и се въвеждат допълнения и 

изменения при необходимост. Именно това го прави наистина работещ 

документ, добър и гъвкав. 

От направения в края на 2011 година преглед за изпълнение на 

мероприятията от плана беше установено, че при изпълнение на част от 

предвидените дейности по развитие на Българската армия през 2012 година 

може да бъдат снижени или изгубени съществуващи способности, някои от 

които са с недостиг и в НАТО, без да бъдат създадени условия за 

придобиването на нови такива. 

С цел управление на риска се наложи да бъдат внесени изменения и 

допълнения в Плана за развитие на въоръжените сили. В Сухопътни войски 

бяха оставени артилерийско-техническо формирование с високоточен комплекс 

и формирование за ЯХБЗ. Във Военновъздушните сили се запазиха 10 бойни 

самолета СУ 25 и 4 учебно-бойни самолета СУ 25 УБК, с което се съхраниха 

способностите за авиационна поддръжка на видовете въоръжени сили. Със 

запазването на базов миночистач от състава на Военноморските сили се 

съхраниха способностите за провеждане на противоминни операции, 

способност, за която има дефицит и в НАТО. 
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Направиха се и промени в Националния военен учебен комплекс 

„Чаралица“, свързани със създаването на структури, осигуряващи непрекъснат 

процес на използване на нововъведените системи за симулационна подготовка. 

Развитието на въоръжените сили и в частност на Българската армия ще 

продължи в съответствие с регламентираните в плана приоритети, с отчитане 

запазване на способности, позволяващи изпълнението на поставените задачи. 

В съответствие с плана през първото полугодие на 2013 година основно 

ще се преструктурира бригада „Логистика”, като складовете и базите за 

съхранение на въоръжение, техника и материални средства ще се консолидират 

в единна структура. 

За първото полугодие на 2014 година е предвидено разформиране на 

складове и бази за съхранение на въоръжение, техника и материални средства, 

като част от тях ще се разформират след освобождаването (реализиране или 

утилизация) на материалните средства. 

Организационното изграждане като част от трансформацията на 

въоръжените сили е насочено към изграждането на структури, чиито 

организация и състав да способстват за поддържане и постигане на 

необходимите способности от Българската армия, за ефективно изпълнение на 

възложените мисии и задачи с отчитане на измененията във 

военностратегическата среда, финансово-икономическите и демографските 

възможности на страната и на изискването за ускорено и пълноценно 

интегриране в структурите на НАТО и Европейския съюз. В тази връзка през 

месеците октомври и ноември тази година отново предстои преглед за 

изпълнение на мероприятията от плана и при необходимост в него ще бъдат 

внесени изменения и допълнения. 

Намаляването на средствата, отделяни за отбрана, забави темповете на 

модернизация на въоръжените сили и наложи усилията ни да се съсредоточат в 

направления, които не изискват голям разход на финансови средства, но 

допринасят за развитие на способностите. 
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Едното от тези направления е разработване на военностратегическите 

аспекти на основните национални и ведомствени документи, свързани с 

отбраната и сигурността на страната, и участие в хармонизирането им със 

съюзните публикации на НАТО. Експерти от въоръжените сили участваха при 

разработването на „Стратегия за национална сигурност на Република 

България”. От 2011 година страната ни вече има „Национална отбранителна 

стратегия”, един нов документ, обединяващ действащите до неговото приемане 

„Военна доктрина на Република България” и „Военна стратегия на Република 

България”. Това е документът, който на основата на една реалистична 

военностратегическа оценка на средата на сигурност определя целите, 

функциите, задачите, изграждането, развитието и използването на въоръжените 

сили и отбранителните способности за гарантиране на суверенитета, 

сигурността и независимостта на страната и защита на териториалната й 

цялост, както и осигуряване на условия за реализиране на националните 

интереси. 

Създаването и поддържането на система за разработване и актуализиране 

на националните концептуални и доктринални документи в областта на 

отбраната и въоръжените сили е друго важно направление, в което работихме 

активно. Такава система се създаде за пръв път във въоръжените сили. Целта й 

е да поддържа в актуално състояние документите, да ги синхронизира с тези на 

съюзниците, да повишава управляемостта на процесите по иницииране, 

разработване, въвеждане и преглед на документите, с което да спомага за 

реализиране на Националната отбранителна стратегия в областта на 

използването на силите. Процесът на разработване, изменение и допълнение на 

доктрините е описан в „Ръководство за развитие на националните 

концептуални и доктринални документи на въоръжените сили – Част I – 

Доктрини”. В него за пръв път беше разработена и въведена стройна 

йерархична структура на документите, което позволява действията на войските 

да бъдат обосновани и разгледани по видове и нива на операциите, те да бъдат 

развивани и на тяхна база да се разработват документите от по-ниските нива. 
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Представената в ръководството методология за разработване на документите и 

йерархията на същите съответстват на тези в НАТО. 

Цялата тази дейност се организира и периодично отчита от Постоянна 

работна група по доктрините. За целта беше изготвен „План за разработване, 

изменение и допълнение на националните концептуални и доктринални 

документи в областта на отбраната и въоръжените сили”. За осигуряване на 

специализирана информация и достъп в реално време до съдържанието на 

плана беше създадена и се поддържа страница в Автоматизираната 

информационна система на Българската армия. 

От документите, залегнали в плана, беше разработена „Доктрина на 

въоръжените сили на Република България”, утвърдена със заповед на 

министъра на отбраната. Тя е основополагащ документ и посочва как ще се 

изпълнят заложените в Националната отбранителна стратегия мисии и задачи. 

Към момента в процес на разработване са следните документи: 

 „Доктрина за управление на човешките ресурси”; 

 „Доктрина за разузнаването”; 

 „Доктрина за провеждане на операции”; 

 „Доктрина за логистиката”; 

 „Доктрина за планиране на операции”; 

 „Доктрина за комуникационно-информационната система”; 

 „Доктрина за подготовката”; 

 „Доктрина за финансовото осигуряване”. 

Планирано е те да бъдат внесени за приемане в Съвета по отбранителни 

способности до края на месец ноември 2012 година, с което процесът по 

разработване на първото ниво от приетата йерархична структура – базовите 

доктрини, ще приключи. 

Своевременно започна процесът по разработване и на следващото 

йерархично ниво – поддържащите доктрини. Задачата, както спомена и 

министърът на отбраната, е до средата на следващата година въоръжените сили 

да имат изградена теоретична база за провеждане на операциите, на основата на 
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която Съвместното командване на силите и видовете въоръжени сили ще 

развият своите приложни документи – тактики, техники и процедури. 

В процес на разработване е „Ръководство за развитие на националните 

концептуални и доктринални документи на въоръжените сили – Част II – 

Концепции”. То ще осигури въвеждането на процес за изследване, 

усъвършенстване, оценяване, валидиране и демонстриране на нови 

концептуални идеи за запълване на установени липси и празноти при 

способностите по един насочен към бъдещето и иновативен подход. 

Разработването на необходимите ни концептуални и доктринални 

документи е само началото на процеса по изграждане и поддържане на един от 

императивите на способността – доктрините. След неговото разработване всеки 

един документ трябва да бъде изучен, усвоен и приложен в практиката и точно 

тук военното ръководство вижда водещата роля на Военна академия. 

 

Уважаеми дами и господа,  

Задачите, стоящи пред Министерството на отбраната и въоръжените 

сили, могат да бъдат изпълнени от военнослужещи, притежаващи знания и 

умения, адекватни на динамично променящата се среда на сигурност. 

Придобиването на тези знания и умения не става от само себе си. На всички е 

ясно, че тази дейност изисква добра организация и целенасочена работа, 

изисква усъвършенстване на военнообразователната система. Министърът на 

отбраната подробно представи извършеното в тази област, но аз искам още 

веднъж да акцентирам на един от основните проблеми, който според нас стои 

за разрешаване, а именно на проблема с отдалечаването на образованието от 

потребностите на въоръжените сили. Днес личният състав на въоръжените сили 

трябва да бъде подготвен така, че да е в състояние да се справя не само с 

днешните предизвикателства, но и с бъдещите. За да постигнем това, 

военнообразователната система трябва: 

- постоянно да изследва и определя текущите и бъдещите потребности 

от знания и умения на ВС; 
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- постоянно да издирва и доставя най-съвременното, най-подходящото 

за нас съществуващо знание, което е доказано необходимо на въоръжените 

сили; 

- да разработва ново знание, ако е доказано необходимо и доказано 

несъществуващо до момента; 

- да разработва учебни планове и програми в пълно съответствие с 

потребностите на Министерството на отбраната, въоръжените сили, 

структурите, подчинени на министъра, и други външни заявители; 

- да провежда качествен и ефективен учебен процес и научно-

изследователка работа. 

Според военното ръководство има няколко направления за постигане на 

всичко това. 

Военните академии и военните училища задължително да се включват в 

процесите по разработване, развитие и прилагане на националните 

стандартизационни, концептуални и доктринални документи, тези на НАТО и 

Европейския съюз, както и в учебния и научно-изследователския процеси. 

Необходимо е да се създадат процедури за ефективно прилагане на поуките от 

практиката в учебния процес, където сега се забелязват слабости. 

За да бъдат актуални лекциите, учебниците и другите основни материали 

за обучение е целесъобразно, преди да бъдат приети и утвърдени за 

преподаване, да се съгласуват с дирекциите на Министерството на отбраната, 

въоръжените сили и структурите, подчинени на министъра на отбраната, чиято 

дейност касаят. Изпълнението на това изискване ще доведе до двоен 

положителен ефект: за потребителите – запознаване с последните теоретични 

новости, и за академичния състав – получаване на обратна връзка за 

приложимостта на преподаваната теория. Всичко това ще повиши качеството 

на обучението, ще подобри връзката с практическите потребности на войските, 

с което ще бъдат избегнати противоречия между теорията и реалната дейност 

на войските. 
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На методическите заседания на катедрите за обсъждане и приемане на 

разработените лекции да се канят представители на структури от въоръжените 

сили, имащи отношение по темата. В процедурата при съгласуване на учебните 

планове и учебните програми да се предвижда провеждане на дискусии с 

участието на представители от дирекциите на Министерството на отбраната, 

въоръжените сили и структурите, подчинени на министъра на отбраната. 

Темите на курсовите и дипломните работи, както и на дисертациите да се 

определят от потребителите, като се обвързват с техните потребности. След 

разработването им да се изпращат до заявилата ги структура, която може да се 

възползва от предоставената разработка. 

Да се създаде и поддържа „База знания” в АИС на БА. Тя да бъде с лесен 

и регламентиран достъп за личния състав на въоръжените сили. Там да се 

публикуват докторантури, дипломни работи, курсови работи, доклади от 

конференции, статии, книги, монографии, учебници, поуки от практиката, 

стандартни оперативни процедури и др. Учебните материали, разработвани за 

дистанционно обучение, да станат достъпни както и за другите обучаеми, така 

и за личния състав на въоръжените сили. Всичко това ще осигури пряк и 

свободен достъп до свежи научни идеи. 

Трябва да се подкрепи проектът „Изследване на необходимото знание” и 

всички активно да участват в неговото изпълнение. Това изследване е 

необходимо да се провежда постоянно. Резултатите от него ще служат не само 

за основа за разработване на учебните планове и програми за обучение, но и за 

усъвършенстване на структурата на Военна академия. 

Целесъобразно е да се въведе ротация на академичния състав (вътрешна и 

външна) и система на дългосрочни стажове, което ще доведе до по-добър обмен 

на научна информация и подобряване на връзките с практиката. 

Участието на представители от въоръжените сили в командно-щабни 

учения и игри на Военна академия и на преподаватели от Военна академия в 

ученията на въоръжените сили, както и в консултации по Целите на 

въоръжените сили, разработване на доктринални и концептуални документи и 
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др. е една добра практика, която по необясними причини не се прилага, а би 

трябвало да намери своето място в нашата дейност. 

Задължително в учебния процес трябва да се изучават националните 

доктрини, стандартизационните документи и публикации на НАТО и 

концептуалните документи на Европейския съюз. Познаването и спазването на 

основните изисквания на тези документи е в основата на оперативната 

съвместимост, задължителен императив на способностите. 

Да се разработи йерархична структура от учебници, учебни пособия и 

други учебни материали, които да подпомагат разбирането и изучаването на 

основните доктринални и концептуални документи за подпомагане на тяхното 

въвеждане в практиката. 

На това ще завърша, като се надявам, че тези препоръки ще подпомогнат 

академичната общност да подобри качеството на обучението във Военна 

академия „Георги Стойков Раковски”. 

И накрая, уважаеми дами и господа, позволете ми още веднъж да Ви 

поздравя с откриването на новата учебна година и да пожелая на академичния 

състав, на всички слушатели и студенти от академията ползотворна учебна и 

научна работа, поставяне на амбициозни цели и постигане на още по-високи 

резултати! 

 

 

На добър час! 
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