П О З И Ц И Я
НА СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ ОТ РЕЗЕРВА „АТЛАНТИК“
ОТНОСНО ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИ
НА СЛУЖБА „ВОЕННА ПОЛИЦИЯ“
Служба „Военна полиция” (СВП) е специализирана служба за обществен ред,
която осъществява дейности по поддържането на реда и сигурността в
Министерството на отбраната (МО), структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната (СППМО) и Българската армия (БА), както и в
едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала, в които правата
на държавата се упражняват от министъра на отбраната. Службата е на пряко
подчинение на министъра на отбраната. Тя е част от Въоръжените сили (ВС) на
Република България, като със специализираните си полицейски способности
участва, осигурява необходимите условия и подпомага формированията при
изпълнение на мисиите, функциите и задачите на ВС, както във
вътрешнодържавен, така и в международен аспект.
СВП осъществява възложените ѝ функции и задачи във взаимодействие с
националните, съюзнически и партньорски служби за сигурност и обществен ред, с
командирите и началниците от всички степени в МО, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и БА и се е доказала сред партньорските
специализирани служби за обществен ред, като еталон в правоохранителната
дейност със своите централизирано управление, функционална гъвкавост,
иновативен модел на работа и широк спектър от функции и задачи. Тя е уникална
по рода си във военнополицеската общност с това, че обединява в себе си, не само
петте стълба (функции съгласно STANAG 2296), на които се базира Доктрината на
военна полиция на НАТО, но и развива и поддържа способности по следните
разписани в Закона за Военната полиция функции:
1. оперативно-издирвателна дейност;
2. антитерористична дейност;
3. дейност по предотвратяване, разследване и разкриване на престъпления;
4. информационна дейност;
5. противопожарен контрол;
6. разследване на авиационни произшествия и инциденти с военни
въздухоплавателни средства.
Всички тези функции същевременно предоставят информираност и гъвкав
инструмент за осъществяване на законовите правомощия на министъра на
отбраната и гарантират своевременност, адекватност в процеса на вземане на
решения и предприемане на действия осигуряващи реда и сигурността в МО.
Независимо от постигнатите високи стандарти при нейното изграждане,
настъпилите произшествия през последните години в системата на БА и ВС и
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насочените (донякъде неправомерно) обвинения за неизпълнение в пълен обем
на нейните задължения, създават предпоставки за извършване на позадълбочен анализ и оптимизиране на нейната структура.
Съюзът на офицерите от резерва „Атлантик“, отчитайки изключително
сложната международна обстановка и агресията на Русия в Украйна и
необходимостта от засилване на военно-полицейската дейност за предотвратяване
на провокации в средата на БА и ВС е силно загрижен за незабавно оптимизиране
на структурата и засилване изпълнението на функциите на служба „Военна
полиция“. Нейното документирано разделяне в подчинение на БА (за военнополицейските звена във войските) и структурите на централно подчинение в
Службата, са сериозна предпоставка за извършване, не отразяване и прикриване
на нарушения в системата на БА и ВС. За всички нарушения
общата
отговорност се носи от структурите в СВП, но без пряк директен контрол от
нея на военнополицейските формирования, които са на подчинение в
структурите в СВ, ВВС и ВМС, което прави самата служба уязвима във вземане на
най-рационалното решение. Основни предпоставки за отстраняване на тези,
увеличаващи се с времето, проблеми и нарушения са:
- пълното адаптиране за постигане на оперативна съвместимост със съюзните
армии (НАТО/ЕС) съобразно военнополицейските функции (Mobility Support,
Security, Detention, Police, Stabilty Policing) произтичащи от Военнополицейската
доктрина на НАТО (STANAG 2296 – AJP 3.21 – Allied Joint Doctrine for Military
Police);
- засилване на националния контрол над ВС (БА и СППМО) по
компетентност;
- засилване на координация и взаимодействие с правоохранителни и
правораздавателни органи;
- засилване на гражданско-военното сътрудничество с местните органи на
властта и с неправителствения сектор при изпълнение на мероприятия;
- оптимизиране на командно-административната дейност.
Служба „Военна полиция“ е организирана в Ръководство, Регионални
структури и Център по логистика и подготовка. Настоящата структура на службата
позволява изпълнение на функциите и задачите, определени в Закона за военна
полиция (ЗВП) и ЗОВС на РБ, но се явява не достатъчна за осъществяване на
поетите ангажименти и декларираните сили към НАТО, по Закона за
противодействие на тероризма, охраната на стратегически обекти и
определените такива във военно време /при повишаване на степента на бойна
готовност/. Действащата структура е насочена по-скоро към изпълнение на
„полицейската“ страна и следва да бъде доокомплектувана с поразделения с
армейска структура и задачи (взводове, роти, батальони), с което ще се повиши
оперативната съвместимост на службата с ВС и с партньорските армии при
провеждане на мисии и операции.
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Съгласно действащото законодателство и щатно-длъжностно разписание,
съществуват подразделения – военнополицейски формирования – роти и
взводове, разписани в Закона за военната полиция, но в разпореждане на
командирите от видовете въоръжени сили. Преподчиняването им на СВП ще
допринесе за оптимизация, решаване на горепосочените дефицити и ще позволи
формирането (при поискване от НАТО) на многонационален военнополицейски
батальон с водеща нация Р България.
В съответствие с поетите ангажименти към Алианса е необходимо да бъдат
изпълнени ангажиментите за развитие на българските военнополициейски сили, с
повишаването на ролята и мястото на служба „Военна полиция“ в системата за
командване и управление и издигане на нейния ранг до този на останалите
структури на централно подчинение като ВА, ВМА и СВР.
Повишаване на капацитета на СВП се обуславя и от необходимостта от
използването на силите и средствата на служба „Военна полиция“ за
мирновременните задачи, изпълнявани в отговор на съвременните рискове и
заплахи пред националната сигурност на страната. С трансформирането на СВП
ще се синхронизира архитектурата и системата за командване и управление
на военнополицейските сили и формирования в Република България, като ще се
даде и възможност за бързо адаптиране към рязко променящата се военнополитическа обстановка при кризи, конфликти и непредвидени обстоятелства чрез
включване на СВП в процеса на решаване.
С приемането на законодателните промени ще се регламентират функциите
на СВП по подготовка на личен състав и формирования, планиране, координиране,
осигуряване на взаимодействието и централизираното провеждане, командване и
управление на пълния спектър от военнополицейски операции самостоятелно, в
състава на съвместни сили и във взаимодействие с други държавни структури от
архитектурата за националната сигурност.
Служба „Военна полиция”, като част от ВС на Република България е уникална
структура в МО, която се явява свързващото звено в сектора за сигурност и обществен
ред на страната, подпомага утвърждаването на правовия ред и законността,
противодейства на престъпността и осъществява превенция на престъпни деяния в
рамките на МО и подпомага Въоръжените сили при изпълнение на трите мисии.
Засилване на ролята и мястото на службата в системата за национална сигурност
на Р България би довело до постигане на оперативна съвместимост не само с ВС на РБ,
но и със съюзните армии от Алианса, засилване на националния контрол над ВС по
компетентност, повишаване на координацията и взаимодействието в сектор
„Сигурност“, както и икономия на финансови средства.
Утвърждаването на служба „Военна полиция” като регионален лидер в областта
на използването на военнополицейски способности ще спомогне за повишаване
реалния принос на ВС и авторитета на Република България в евроатлантическата
общност.
ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СОР „АТЛАНТИК“
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