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Уважаеми Господа генерали, адмирали и офицери, 

Дами и господа, 

 

Увод. 

Позволете ми преди всичко да изкажа своята благодарност към 

организаторите на този форум за отправената към мен покана за участие и за 

предоставената ми възможност да споделя с вас вижданията на ръководството на 

Щаба на отбраната относно Визия 2020 и приносът на БА в изграждането на 

военните способности на НАТО и ЕС.  

Темата придобива все по-актуално звучене, особено в светлината на 

резултатите от срещата на върха в Уелс. Тогавашният Генерален секретар на НАТО – 

Андерс Фог Расмусен определи срещата като историческа, поради необходимостта, 

по неговите думи “страните членки да предприемат драматични промени в областта 

на сигурността предвид на динамичната среда на сигурност и новите заплахи”. В 

декларацията от събитието НАТО още веднъж подчерта своята решимост да служи 

като стожер на мира и сигурността в един все по-непредсказуем свят, посредством 

изпълнението на трите си основни мисии: Колективна отбрана, Управление на кризи 

и Кооперативна сигурност. По тази причина в документа е отбелязано, че 

понастоящем Алианса се нуждае повече от всякога от модерни и ефективни сили, с 

висока степен на готовност, способни за провеждане на операции по въздух, суша и 

море. В тази връзка, една от основните теми, които бяха разгледани на форума беше 

“Планове за бъдещото развитие и поддържане на готовността на НАТО”, и като част 

от нея подтемата “Развитие на способности”. Като резултат от дискусиите в тази 

област беше одобрен Пакет за отбранително планиране, който определя поредица от 

приоритети: Противоракетна отбрана; Учения и подготовката; Система за командване 

и контрол; Способности за стратегическо и оперативно разузнаване и наблюдение; 

Киберзащита и др. Бяха изведени и области с абсолютен или относителен
1
 недостиг 

от способности, в преололяването на които следва страните-членки да се фокусират в 

близко бъдеще. В изпълнение на заложените приоритети, както знаете, държавните и 

                                      
1
 Области с относителен недостиг са онези области от способности, които са в недостиг 

за НАТО, но са налични в един съюзник. 
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правителствени ръководители на страните-членки на Алианса поеха ангажимент в 

рамките на следващото десетилетие да постигнат препоръчаните от НАТО 2% за 

отбрана от Брутния си вътрешен продукт. 

 

1. Визия и Национална програма “България в НАТО и Европейската 

отбрана 2020”. 

Динамичният и все по-непредсказуем характер на съвременната среда на 

сигурност и приближаването на зоните на несигурност до нашите граници, наред с 

нуждата от задълбочаване на връзките ни с нашите съюзници и повишаване на 

оперативната ни съвместимост с тях, наложиха разработването на Визия 2020 за по-

нататъшно превъоръжаване и модернизация на Въоръжените ни сили. Тя беше 

разработена още в хода на подготовката за участието на страната ни в срещата на 

върха и обоснова ползите от инвестиции в отбраната, определи пътя за достигане на 

по-високи разходи за отбрана в съответствие с дискусията в НАТО, дефинира 

основните необходими способности за съвременната отбрана на България в рамките 

на определените ресурси. Както знаете, тя беше последвана от конкретна Национална 

програма, която очерта приоритетите и проектите за бъдещото развитие на 

Въоръжените ни сили. Желаното крайно състояние е те да бъдат в състояние да 

посрещнат новите предизвикателства, като съхранят и нарастват потенциала за 

изпълнение на конституционните си задължения и за осигуряване на достоен принос 

към колективната отбрана на НАТО и към процеса на изграждане на отбранителни 

способности в рамките на Европейската политика за сигурност и отбрана. 

Процесът започна с извършване на задълбочен анализ от военното 

ръководство на моментното състояние на Въоръжените ни сили. Анализът показа 

критично технологично и чисто физическо остаряване на основни бойни 

платформи, което в сериозна степен застрашава изпълнението на основни функции 

и задачи. Това стана болезнено ясно в светлината на събитията около нас през 

последните месеци и наложи вземането на спешнии и критичнии мерки, които да 

осигурят изграждането на Основни пакети от способности, необходими за 

успешното изпълнение на отговорните задачи, стоящи пред Въоръжените сили. Те 
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бяха разпределени по области, като беше дефинирана и тяхната връзка с 

реализирането на приоритетни инвестиционни проекти. 

При работата си върху Визията и Националната програма ние се водехме от 

разбирането, че ефективното развитие и успешното функциониране на 

Въоръжените сили се основава на приемлив баланс между: от една страна 

необходимия отбранителен потенциал и от друга – реалните възможности на 

държавата за осигуряване на необходимите ресурси за отбрана и сигурност. 

Отражението на глобалната финансова и икономическа криза върху икономиката 

ни установи като устойчива тенденция намаляването на ресурсното осигуряване на 

Въоръжените ни сили през последните години. В тази връзка бяха определени 

пътищата и подходите за реализиране на политиката в сферата на отбраната и 

сигурността, както и приоритетите за съсредоточаване на усилията, а именно:  

- Поддържане и ефикасно планиране на отбраната, базирано на способности. 

То ще осигури изграждане, развитие, поддръжка и използване на необходимите 

отбранителни способности чрез изграждането на модерни и боеспособни 

Въоръжени сили. Това ще допринесе за пълноценно изпълнение на 

конституционните им задължения по осигуряване на националната ни сигурност. 

- Осигуряване изпълнението на ангажиментите ни към НАТО и ЕС, и 

изпълнение на мисията на Въоръжените сили за Подкрепа на международния мир и 

сигурност, както в регионален, така и в глобален мащаб.  

Тези усилия са насочени преди всичко към изграждането на Единен комплект 

от сили и средства, които да отговорят на изискванията на комплексната среда на 

сигурност и да са в състояние да изпълняват както национални, така и съюзнически 

задачи.  

 

2. Пакети от способности. 

Когато говорим за отбранителни способности, следва всички да сме наясно, 

че техен основен носител са Въоръжените сили, чийто гръбнак е Българската 

армия. Анализът на моментното състояние на Въоръжените сили показа области с 

недостиг от способности. Тези области са дефинирани на базата на критериите за 

пълно липсваща или силно ограничена способност в дадена област, която се 
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основава на наличието на физически остаряла или нискотехнологична материална 

база, техника и бойни платформи. 

Това доведе до необходимостта от дефиниране на приоритетни Пакети от 

способности. Те са свързани с въздушната и морската сигурност, с киберсигурността, 

с възможностите на Силите за специални операции да действат незабавно при 

всякакви критични обстоятелства, с възможността за подпомагане на гражданските 

власти при бедствия, аварии и катастрофи, както и ефективното участие в операции.  

По видове Въоръжени сили, като приоритети в тяхното развитие до 2020 г. са 

определени: за Сухопътните войски – изграждането на батальонни бойни групи в 

състава на механизираните бригади; за Военновъздушните сили – структурите със 

способности за разузнаване, наблюдение и охрана на въздушното пространство; за 

Военноморските сили – структурите със способности за противоминна борба, 

наблюдение и контрол на корабоплаването и за защита на морските комуникации. 

 

3. Области от способности. 

Дефинираните пакети от способности ще бъдат изпълнявани посредством 

тяхното разпределение в три основни Области от способности. Те взаимно се 

припокриват, като един пакет може да подпомага изпълнението и развитието на 

способности в повече от една област, както и обратното. 

1. Областта Бойна ефективност обхваща способности за: провеждане на 

сухопътни, въздушни и морски операции; осигуряване на въздушния и морския 

суверенитет на Република България чрез контрол и защита на въздушното 

пространство в интегрираната система за Противовъздушна отбрана и 

Противоракетна отбрана на НАТО; контрол и защита на морското пространство и 

корабоплаването; защита на стратегически обекти и критична инфраструктура на 

територията на страната; участие в съвместни и многонационални операции; участие 

в операции по наблюдение и контрол на морския трафик; оперативна съвместимост с 

нашите съюзници.  

2. Областта Информационно осигуряване обхваща способности за: 

осигуряване на радиолокационното наблюдение на въздушното пространство; 

добиване, обработка, анализ, съхраняване и предоставяне на информация в интерес 
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на националната и колективната сигурност и отбраната и ранно предупреждение за 

потенциални рискове и заплахи; наблюдение, откриване, разпознаване и 

определяне местоположението на цели; формиране и споделяне на общата 

оперативна картина.  

3. Областта Командване и управление обхваща способности за: планиране и 

управление на операции; гарантиране на информационната сигурност, надеждна 

киберотбрана, ефективна защита на информационни мрежи в системите за 

командване и управление; изграждане на единна мрежова информационна среда за 

функциониране на системата за командване и управление; взаимодействие с други 

министерства и ведомства. 

 

4.  Приоритетни инвестиционни проекти. 

При изграждането на нужните ни способности от горните области и предвид 

финансовите възможности на страната ни, се предвижда същите да се реализират 

чрез изпълнението на приоритетни инвестиционни проекти, които са 

структурирани както следва:  

- Придобиване на нов тип основен, многофункционален боен самолет заедно с 

осигурената за него интегрирана поддръжка; 

- Модернизация на въоръжението на фрегати клас E -71; 

- Изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизираните 

бригади; 

- Модернизация на системите за наблюдение чрез придобиване на 4 до 6 

радара;  

- Придобиване на модулен патрулен кораб; 

- Придобиване на способности за комуникация, водене на разузнаване, 

наблюдение, целеуказване и поддръжка от въздуха, координиране на движението и 

поддръжката от летателни апарати чрез обмен на данни и картина на бойното поле; 

- Развитие на център за наблюдение, анализ, реагиране и възстановяване на 

комуникационните и информационни системи в рамките на проект “Киберзащита”; 
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- Модернизиране на Съвместния оперативен център като съвременен център 

за управление на операции; Придобиване на системи за разузнаване, ранно 

предупреждение и мониторинг; 

- Развитие на автоматизираната информационна система на МО, 

Въоръжените сили, оперативните и тактическите щабове. 

Бих искал да обърна внимание, че когато говорим за изграждането на 

отбранителни способности, ние ги разглеждаме в тяхната комплексност и 

взаимовръзка. А всяка способност е съвкупност от добре известните ни елементи: 

Доктрини и концепции; Организационна структура; Подготовка; Материални 

средства; Личен състав; Командване и управление; Инфраструктура и Оперативна 

съвместимост. Това означава, че придобиването на материални средства по който и 

да е от проектите само по себе си не изгражда способност, защото без наличието на 

например високоподготвен състав, който да го поддържа и управлява, те са 

безполезни. Ръководството на щаба на отбраната си дава ясна сметка, че независимо 

от сложния и комплексен характер на способностите, че хората са основният техен 

носител. 

 

5. Усилия на военното ръководство на Р България по изграждането на 

основни пакети от способности. 

Ние постоянно търсим и допълнителни пътища и подходи за изграждането 

на отбранителните ни способности. Страната ни през последните години се стреми 

да бъде активен участник в инициативите на НАТО за „Интелигентна отбрана“ и 

тази на ЕС за „Обединяване и споделяне на способности“. По този начин ние 

търсим възможности за колективно придобиване на иначе непосилни за отделните 

страни-членки способности. Активно разработваме и възможности за участие в 

различни двустранни, регионални и други инициативи. Допълнително анализираме 

и пътища за задълбочаване на сътрудничеството с Агенциите на НАТО и ЕС за 

подпомагане реализацията на дефинираните приоритетни инвестиционни проекти 

за модернизация на въоръжението и бойната техника. 

Както знаете, през месец октомври тази година беше проведен Индустриален 

форум, който събра Министерството на отбраната, представители на родния 
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бизнес, академичната общност, публичната администрация и агенциите на НАТО и 

ЕС в търсене на оптимални решения за бъдещото развитие на Въоръжените ни 

сили. Там бяха разгледани и възможностите, които предоставя родният научен, 

технически и индустриален потенциал в това отношение. Очевидно е, че вече се 

намираме в етап, който налага търсене на национално съгласие, новаторски 

подходи и широко участие на родния бизнес, на научната и творческата мисъл в 

тяхната модернизация. Смятам, че тук съществена роля могат да играят и форуми 

като този, на който сме събрани днес и който ни дава възможност да потърсим 

подкрепата на тези процеси от родните патриотични и родолюбиви организации. 

 

Заключение. 

В заключение бих искал да подчертая, че Визията и Националната програма 

дават реалистични насоки за развитие на Въоръжените ни сили, чието 

технологичното изоставане е факт, който не остава скрит вече за обществеността. 

Очевидно е, че развитието на ключовите военни способности, които в момента са в 

недостиг или със сериозни ограничения е особено належащо за осигуряване на 

националния ни суверенитет, участието ни в операции по управление на кризи и 

ликвидиране на последствията при бедствия и аварии. Даваме си сметка, че това е 

тежка задача, която надскача възможностите на Министерството на отбраната и по 

тази причина ние гледаме на изграждането на отбранителните способности като на 

надведомствена задача, която следва да ангажира държавното и политическо 

ръководство, да получи широка обществена подкрепа и адекватно финансиране. 

 

Благодаря за вниманието! 


