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Сферата на отбраната през изминалите две години е в процес на 

непрекъснато и динамично развитие. Ръководството на Министерството на 

отбраната осъществява отбранителната политика за изпълнение на 

приоритетите и целите, заложени в програмата на правителството, и носи 

отговорност за използването на предоставените от обществото ресурси за 

отбрана в съответствие с принципите на ефективност, ефикасност, 

прозрачност и отчетност. 

Макар и не нормативен документ, Бялата книга за отбраната и 

въоръжените сили, която беше приета от НС, е най-важният политически 

документ за сектора по отбрана през последните две години. Идеите и 

концепциите, които са заложени в нея, представляват жалоните за бъдещото 

развитие на сектора, които предопределиха и по-нататъшната ни работа в 

законодателната и правно-нормативната дейност. Промените в ЗОВС и други 

закони, които бяха извършени, произтичат изцяло от необходимостта да 

бъдат създадени законови условия за реализиране в практиката на заложеното 

в Бялата книга. 

Настоящият доклад отчита работата за постигането на така заложените 

цели, а именно: 

• Непрекъснато развитие и нарастване на способностите на 

въоръжените сили и тяхната оперативна съвместимост с тези на съюзниците 

ни;  

• Поддържане, усъвършенстване и осигуряване на условия за ефективно 

използване на тези способности, включително чрез най-ефективно и 

ефикасно разходване на бюджета за отбрана;  

• Подобряване на нормативната уредба и практическа реализация на 

интегриран модел на Министерството на отбраната, с въвеждане в практиката 

на ефективни антикорупционни мерки;  

• Трансформация на структурата на въоръжените сили. 

Документ с нормативен характер, който произтича директно от Бялата 

книга, е приетият от Министерския съвет с постановление 333 от 2010 г. План 



за развитие на въоръжените сили. Предназначението на плана е да осигури 

изграждането на единен комплект въоръжени сили с балансирани 

способности по всички компоненти за решаване на целия спектър от задачи, 

породени от очакваните сценарии и анализи за развитие на 

военностратегическата среда на сигурност. Планът обхваща основните 

дейности за развитие на Министерството на отбраната и въоръжените сили 

през периода 2011 - 2014 г., а в частта за създаване на нови способности, 

модернизация и превъоръжаване - и след 2014 г. Планът е отворен за промени 

за пълно отразяване на настъпващи изменения в средата за сигурност и 

съгласно приетия от НАТО цикъл за отбранително планиране, преглед и 

осъвременяване се извършва на две години. 

Документът, създаващ основата на нормативната база в сферата на 

отбраната е ЗАКОНЪТ ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Законът през последните две години е претърпял 

две основни изменения, за да може да се осигури коректна и надеждна 

нормативна база за постигане на поставените пред Република България цели в 

колективната отбрана и развитието на въоръжените сили като гарант на 

националния суверенитет и независимост, защитата на териториалната цялост 

на страната и на страните-членки на НАТО, в условията на чл. 5 от 

Вашингтонския договор. 

Основните моменти, довели до усъвършенстване на закона и неговото 

изменяне са следните:  

 Най-важното въведение в закона, с изменението му в началото на 

2010 г. бе въвеждането на договорното начало при постъпването 

и изпълнението на военната служба;  

 С измененията, обнародвани в ДВ, бр. 23 от 2011 г. се извърши 

реорганизиране на въоръжените сили, като Съвместното 

командване на силите и видовете въоръжени сили са определени 

за юридически лица. Спрямо тях е въведена нормативна възбрана 

върху разпореждането с въоръжение, бойна техника и оръжия – 

чл. 60д от закона. Това е едно от малкото ограничения, които 

Законът запазва за новите юридически лица. 

 Създаването на възможност за министъра на отбраната адекватно 

и своевременно да реагира при динамични изменения в 

геополитическата обстановка, давайки му нормативна 

възможност да изпраща военнослужещи и техника зад граница за 

участие в международни мисии и учения на Алианса и 

Европейския съюз;  

 Подготвянето и приемането на Закон за военната полиция, 

обнародван в ДВ, бр. 48 от 2011 г., с който службата се 



реорганизира и се въведоха т. нар. „военно-полицейски 

формирования” в Българската армия. Със закона се разшири и 

нормативната основа военната полиция да осъществява 

взаимодействие с органите на реда от Министерството на 

вътрешните работи, както и за предотвратяване и 

противодействие на терористични актове. В изпълнение на 

закона, бе приет и обнародван Правилник за прилагане на Закона 

за военната полиция. С правилника се уреждат структурата и 

организацията на дейността на служба "Военна полиция"; 

условията и редът за упражняване правомощията на органите на 

службата; специфичните условия и ред за назначаване на 

длъжност, преназначаването и повишаването във военно звание и 

преминаването и изпълнението на военната служба и държавната 

служба; структурата и организацията на дейността на 

военнополицейските формирования в Българската армия. По този 

начин бе завършен процеса на усъвършенстване на нормативната 

уредба за военната полиция, като част от въоръжените сили. 

 

Искам да отбележа сред промените в ЗОВС отделянето на дейностите за 

осигуряване на геоинформация и извършване на специализирани дейности по 

Закона за геодезията и картографията и регламентирането на някои дейности, 

свързани с комуникациите и съобщенията за по-добро осъществяване на 

комуникационно-информационната поддръжка на въоръжените сили, на 

Министерството на отбраната с другите ведомства и за осигуряване 

експлоатацията и поддръжката на информационната среда в интерес на 

отбраната и сигурността на страната. Така с чл. 105а и 105б се създадеха 

Военно-географската служба и Стационарната комуникационна и 

информационна система, част от въоръжените сили – самостоятелни 

юридически лица, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към 

министъра на отбраната. По този начин законово бе извършено отделяне на 

дейностите, които произтичат от други нормативни актове и бе 

концентрирана в структури на подчинение на министъра на отбраната с цел 

постигането на ефикасност и финансова ефективност при осъществяването на 

работата им. 

Нормативната база произтичаща от закона в насока уреждане на статуса 

на военнослужещите и цивилните служители, изпълнението на служебните 

им задължения и социалната политика бе основно подменена. В това число: 

 Наредба № Н-15 от 27.04.2010 г. за условията, размерите и реда за 

изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия 

при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за 



специфични условия на труд на цивилните служители от 

Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на 

министъра на отбраната и Българската армия;  

 Наредба № Н-22 от 16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от 

жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на 

компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, 

които живеят при условията на свободно договаряне;  

 Наредба № Н-26 от 15.10.2010 г. за определяне на реда за ползване и 

заплащане на медицинските дейности в болниците за долекуване, 

продължително лечение и рехабилитация в структурата на 

 Наредба № Н-29 от 12.11.2010 г. за 

условията и реда за адаптация на военнослужещите от Министерството 

на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на 

 

Наредба № Н-32 от 3.12.2010 г. за условията и редa за събиране, 

съхраняване, обработване и предоставяне на лични данни и за достъп 

до Регистъра на военнослужещите. 

Искам да отбележа, че в стремежа да се смекчи ударът на кризата върху 

военнослужещите и техните семейства, промени в тези наредби се внасят 

веднага щом се установи, че са налице средства за придобиване или 

възстановяване на някоя социална придобивка. Затова е налице един, бих го 

нарекъл перманентен процес на промени и всяка от тези наредби беше 

пооменяна в посока към по-силен социален акцент няколко пъти през 

последните 2 години. 

Основно място в измененията бе привеждането им в съответствие с 

новите положения в закона и хармонизирането на подзаконовите нормативни 

актове с действащото законодателство. По този начин подзаконовата 

нормативна база бе намалена значително, което от своя страна води до по-

ефикасното й прилагане в практиката. 

Важно направление в измененията на ЗОВС беше осигуряването на 

прозрачност и недопускане на корупционни практики и създаване на строен 

механизъм при възлагането на обществени поръчки за нуждите на 

въоръжените сили. 

С ДВ, бр. 16 от 2010г. бяха приети изменения в закона в няколко 

насоки: 

 Разпоредби, с които се предотврати възможността военнослужещи или 

цивилни служители, изпълнявали действия по управление, 

разпореждане или контрол в Министерството на отбраната, в 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната или в 

Българската армия, да сключват трудови договори или други договори 



с търговските дружества или кооперации, по отношение на които в 

последната година от изпълнението на служебните им задължения са 

осъществявали действия по управление, разпореждане или контрол или 

са сключвали договори с тях, както и да бъдат съдружници, да 

притежават дялове или акции, или да участват в управлението или 

контрола на такива търговски дружества. Забраната важи за период от 

три години след освобождаването им от военна служба или от 

прекратяване на служебното им правоотношение. Посочените лица 

нямат право и да участват или да представляват физическо или 

юридическо лице в процедури по възлагане на обществени поръчки 

пред структурите, в които са служили или работили. Тази забрана се 

прилага и за юридически лица, в което лицата по-горе са станали 

съдружници, притежават дялове или участват в управлението или 

контрола им след освобождаването от военна служба или от 

прекратяване на служебното правоотношение; 

 Разпоредби, касаещи приемането на програма и/или проекти за 

инвестиционни разходи за придобиване и/или модернизация на 

въоръжение, техника и оборудване за нуждите на въоръжените сили. В 

зависимост от стойността им, решение за приемането им взима 

министъра на отбраната – при стойност до 50 млн.лв, Министерски 

съвет – при стойност от 50 до 100 млн. лв., и Народното събрание – при 

стойност – над 100 млн.лв. По този начин се създават ангажимент на 

високо държавно ниво за възлагането и реализацията на подобни 

проекти с оглед приоритетната им важност за отбраната и сигурността 

на страната. 

С ДВ, бр. 23 от 2011 г. Съвместното командване на силите, както и 

командванията на видовете въоръжени сили бяха определени за 

второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към МО, с ограничени 

правомощия по отношение възлагането на обществени поръчки (СКС, ВВС, 

СВ и ВМС). С тези изменения се създадоха и две нови юридически лица – 

второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към МО с пълни 

правомощия по отношение възлагането на обществени поръчки (СКИС и 

ВГС). 

По този начин се създаде възможност заявителите на обществени 

поръчки за строителство, доставки и услуги за свои нужди да станат преки 

възложители на тези поръчки. Със заповед на министъра на отбраната беше 

определен лимита на възлагане на първата група юридически лица като 

тенденцията е този лимит постепенно да бъде разширяван в съответствие с 

нарастващите способности на тези юридически лица да организират 

възлагане на обществени поръчки. Що се отнася до втората група 



юридически лица, правомощията им в областта на обществените поръчки са 

определени в правилниците за организацията на дейността им. 

 

С ДВ, бр.48 от 2011г. бяха приети изменения в Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република България, с които се предвиди задължително 

участие на представители на Държавна агенция „Национална сигурност” и на 

служба „Военна полиция” в комисии за възлагане на специални обществени 

поръчки. По този начин се създават по-големи механизми за контрол и 

прозрачност в работата на комисиите. 

В ДВ, бр. 52 2010 г. бе обнародвано изменение в Закона за 

обществените поръчки като се създаде нова точка 7 в чл. 13, ал. 1 от този 

закон. Съгласно тази точка процедурите по закона не се прилагат за 

обществени поръчки за строителство, доставки и услуги, възлагани на органи 

или структури на НАТО. С изменението се създаде възможност България 

като член на НАТО да използва услугите на неговите агенции при 

необходимост от спешни доставки или услуги. Тези агенции са или пряк 

изпълнител на тези доставки или услуги, или ги извършват чрез избран от тях 

изпълнител. За целта спазват процедури на съответната агенция. По този 

начин се постига и възможност да съвместимост на доставеното оборудване 

или извършените услуги с тези на останалите държави-членки. 

С изменението в Наредбата за възлагане на специални обществени 

поръчки се въведоха разпоредби в областта на поръчките с компенсаторно 

(офсетно) споразумение. Съгласно тези изменения: 

 Предложението за офсет се превърна в задължително условие за 

допустимост на офертата на кандидата;  

 Създаде се възможност дейностите, които могат да бъдат предмет на 

компенсаторно споразумение и които са изпълнени или са в процес 

на изпълнение преди сключване на офсетно споразумение да бъдат 

признати за индиректен офсет при определени условия; тази 

възможност увеличава привличането на чуждестранни капитали в 

страната и създава условия за стимулиране на българската 

икономика още преди откриването на процедура за възлагане на 

специална обществена поръчка; Измененията се основават на 

световния опит в областта на офсета и интереса на големите 

чуждестранни доставчици на специална продукция. 

Измененията, макар и в нормативен акт, който не е пряко свързан с 

отбраната, бяха направени с наше участие и инициатива и имат 

непосредствено значение за правилното и прозрачно модернизиране на 

въоръжените сили, за да могат те да изпълняват в пълна степен и отговорно 

поставените им със закона и международните актове задачи. 



През 2011г. бе прието още едно изменение в Наредбата за възлагане на 

специални обществени поръчки, според което специалните поръчки за 

поддръжка, ремонт и доставка на резервни части на техника, придобита по 

реда на наредбата или преди влизането й в сила, няма да се възлагат със 

сключване на компенсаторно споразумение. Предложението произтече от 

факта, че в старите договори за доставка на авиационна техника не фигурират 

клаузи за следгаранционното обслужване на тази техника – ремонт и запасни 

части. Вменяването на задължение за офсет при възлагане на поръчки за 

следгаранционно обслужване на тази техника създаваше условия фирмите да 

не участват в такива поръчки и да откажат такива договори. По този начин 

част от техниката не можеше да бъде поддържана, ремонтирана и 

обслужвана. С изменението се премахна този проблем и стартираха 

процедурите за възлагане на специални обществени поръчки за поддръжка на 

техника. 

С приемането на вътрешни правила относно реда за планиране и 

организация на провеждане на процедури за възлагане на обществени 

поръчки и за контрол на изпълнението на сключените договори се даде 

регламентация на планирането на строителство, доставки и услуги, 

разработването на технически спецификации по смисъла на Закона за 

обществените поръчки и организацията на възлагането им в Министерството 

на отбраната. Съществените моменти в правилата са следните: 

 Въведе се изискването формулирането на потребности да е 

съпътствано от тяхното техническо специфициране още на ниво 

планирането им;  

 Осигури се непрекъснатост във възлагането на обществени поръчки 

като всяка година до 1 октомври се изготвя предварителен план от 

доставки и услуги, чието възлагане е задължително по силата на 

нормативен акт и  необходимо в началото на следващата година. 

Така независимо от факта, че в началото на година все още няма 

утвърден бюджет, могат да се сключат договори за задължителни 

застраховки, да се осигури участието в мисии и т.н., което е 

задължително и необходимо за да осигури минимизиране на 

рисковете в зоните с повишен риск;  

 Предвиди се задължително обявяване на интернет страницата на 

ведомството на информация за специалните обществени поръчки с 

оглед постигане на по-голяма публичност и прозрачност, както и за 

разширяване кръга на потенциалните изпълнители с цел създаване 

на конкуренция и постигане на по-изгодни условия на поръчката за 

възложителя. За специални поръчки на стойност над 1 000 000 евро е 



предвидено публикуване на информацията и на електронния 

бюлетин борд на Европейската агенция за отбрана. 

 

  

В международно-правен аспект, една от основните области на дейност 

на министерство на отбраната е осъществяване на държавната политика в 

областта на международното сътрудничество, касаещо отбраната и 

въоръжените сили. Министерството има отговорната задача да реализира 

дейността по изпълнение на ангажиментите , произтичащи от членството на 

страната в редица международни организации в областта на международната 

сигурност като НАТО, ОССЕ, ООН и ЕС.  С измененията на Закона за 

отбраната и въоръжените сили в периода 2010-2011г.  се установиха 

разпоредби относно приемане на редица стратегически документи, които да 

бъдат концептуалната основа за развитие на българските въоръжени сили 

като надежден, високо професионален  и ефективен партньор в рамките на 

Алианса и Европейската политика за сигурност.   

  Въведе се промяна и в разрешителния режим относно изпращане на 

български въоръжени сили извън територията на страната, като бяха 

разширени компетенциите на министъра на отбраната в тази връзка с цел 

оперативност и при пълно спазване на принципите, заложени в 

Конституцията на Република България. В това отношение бяха въведени 

изменения в Закона и приети  подзаконови актове, които се отнасят до 

изпълнението на военната служба при участие в тези дейности. С редица 

вътрешно ведомствени актове беше разработен ясен механизъм и система от 

компетентни структури,  които имат за задача подготовка, подбор и  

осигуряване на тези контингенти, с което се постигна подобряване на процеса 

по изпълнение на националните ангажименти. С промяна в действащата 

наредба беше подобрен и редът за подбор за заемане на длъжности в щабове 

и органи на международни организации и други инициативи. 

  В областта на двустранното сътрудничество, следва да се отбележи, че 

значително се задълбочи партньорството между МО и американската страна в 

аспект прилагане на Споразумението за сътрудничество в областта на 

отбраната между Правителството на Р България и САЩ. Създадени бяха 

механизми за съгласуване на общи политики в рамките на подписаните 

Споразумения по прилагане, успешно заработи и процесът по взимане на 

решения в рамките на Съвместната комисия. 

  През последните години се установиха и задълбочиха двустранните 

отношения в областта на подготовката на кадри, обучение и тренировки с 

редица страни - партньори и други държави. Следва да се отбележи 

договарянето на споразумение с Израел в областта на военното обучение и 



тренировки, с което се създава трайна правна основа за задълбочаване на 

военното сътрудничество с тази държава. В изпълнение на членството в 

НАТО и произтичащата от това необходимост от изграждане на съвместна 

отбранителна система на въздушното пространство на страните-членки, Р 

България пристъпи към договаряне на споразумения с Гърция, Турция и 

Румъния за сътрудничество при изпълнение на презгранични операции по 

„Air policing”. 

  В заключение следва да се отбележи, че през изминалите две години от 

приемането на Закона за отбраната и въоръжените сили, както и двете 

съществени изменения в него доведоха до коренно обновяване на правилата, 

по които се осъществява държавната политика във вътрешен и в 

международен план, с цел осигуряването на адекватна, основана на 

способностите, нормативна база. Пътят на развитие разбира се остава винаги 

открит, така че политическото ръководство да може да откликва винаги на 

динамично променящата се обстановка – както в страната, така и извън нея. 

 


