
  

                          

                                        

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
на Управителният съвет на Съюза на подводничарите  

в Република България  
 

Управителният съвет (УС) на Съюза на подводничарите в 
Република България (СПРБ) на свое заседание от 4 май 2016 
година година взе решение да се обърне към държавните 
институции и гражданите на Република България, към 
ръководствата на неправителствените и военно-родолюбиви 
организации, както и към всички български граждани, с апел в 
подкрепа на проекта за придобиване на два модулни патрулни 
кораба на стойност 820 млн. лв. за ВМС на Република България, 
който трябва да бъде обсъден и приет от българския парламент. 

Геополитическата обстановка в света, Европа и на Балканите 
се характеризира с ескалиращо нарастване на напрежението и 
изисква непрекъснат мониторинг, оценка, и адекватни действия на 
политическото ни  и държавно ръководство,  в отговор на заплахата  
за мира на Север, мощната имигрантска вълна от Юг, както и 
задълбочаващата се криза в Близкия Изток. 

Морските пространства на Република България се простират 
на площ, равна на повече от една трета от сухопътната ни 
територия и фактически се явяват източна граница на Европейския 
съюз. Повече от 80 % от стокооборота ни се извършва по море. 
Предстоящите проучвания за наличие на нефт и газ в 
континенталния шелф на страната ще генерират нови потенциални 
заплахи на море. Необходимо е ВМС да осигурят контрола на тази 
зона на 100%, предвид факта, че Гранична полиция не е в 
състояние да го осигури.  

Българските ВМС и сега в известна степен успяват да 
изпълнят съюзническите си задължения на море с наличните бойни 
и спомагателни платформи. Благодарение на умелото планиране на 
ограничените ресурси, с цената на лишения и най-вече 



благодарение на способностите и умелите ръце на българските 
военни моряци успяваме да поддържаме техниката в строя и в 
добро експлоатационно състояние. Не е тайна обаче, че всичко това 
се случва при хроничен недостиг на средства за елементарно 
осигуряване: техника, комуникационни системи, оръжие, облекло и 
специализирано оборудване. 

Част от корабите ни са в края на експлоатационния си срок и 
поддържането им става все по-трудно и скъпо. Фрегатата „Смели“, 
корветите  „Бодри“ и „Решителни“, произведени в бившия Съветски 
съюз, не са оборудвани с необходимата техника за осигуряване на 
пълна оперативна съвместимост със силите на нашите партньори 
от Алианса. Придобитите от Белгия фрегати, както и вертолетите 
„Пантер“ покриват тези изисквания, но задмяната и попълването на 
въоръжението им към момента е непосилна задача за флотския 
бюджет. 

В тези условия съществува въпиюща необходимост от 
повишаване на оперативните способности на военния ни флот и 
прави чест на Министерството на отбраната, че внесе проект за 
строеж на нови бойни платформи. Няма държава, която да е в 
състояние да поддържа модерен военен флот, без да строи военни 
кораби. Вносът на 100% „флот“ е безумие и от икономическа, и от 
военнополитическа гледна точка. 

За нови кораби у нас се заговори още в края на 80-те години 
на миналия век, когато бе разработен проект за строеж на 
български корвети. И после,  през 2000 г., когато по примера на 
Турция бяхме в преговори с германския концерн „Люрсен“. По онова 
време нашите югоизточни и южни съседи в „джойнт венчър“ с 
германците вече строяха подводници, фрегати и ракетни катери. 
Днес успешно ги реализират на международния пазар. 

България има интелект и мощности да реализира проекта за 
модернизация на своя военен флот! А държава без флот, който е в 
състояние да гарантира неприкосновенността на морските й 
пространства, не може да  гарантира собствената си  национална 
сигурност! 

Призоваваме президента на Република България и върховен 
главнокомандващ на Въоръжените сили, председателя на 
Народното събрание, министър-председателя на Републиката и 
парламентарните групи на политическите партии да анализират 
внимателно обстановката, да се вслушат в мнението и 
предложенията на експертите в областта на националната 
сигурност и отбрана и да дадат зелена светлина на проекта. 

                                                                                          От УС на СПРБ 



Декларацията е приета на заседание на УС на СПРБ с протокол 
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