
 
 

 

ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 

 На 08 и 09.04.2013 г. Съюзът на офицерите от резерва “Атлантик” 

със съдействието на Министерството и Щаба на отбраната и съвместно със 

Софийския форум за сигурност, Асоциацията за комуникационни и 

информационни системи, Студентския клуб на политолога и Студентската 

асоциация за изследване на международните отношения организира 

научна конференция на тема “Отбранителните способности на НАТО и 

ЕС. Приносът на Р България за тяхното изграждане и развитие”. В 

трите панела на конференцията бяха представени и обсъдени актуални 

въпроси на политическите, военните и технологичните аспекти на 

отбранителните способности на двата съюза и приносът на страната ни 

към тях.  

В презентациите и дискусиите бяха споделени различни схващания и 

подходи, бяха дадени и препоръки за подобряване на отбранителните 

способности на двете организации, както и за отбранителната политика и 

способности на страната ни. 

 В резултат на изнесените доклади, съдоклади и презентации, както и 

на проведените дискусии се оформиха следните по-съществени изводи: 

1. По политическите аспекти на способностите: 

 В повечето съюзни държави и особено в присъединилите се 

към Алианса и ЕС след края на Студената война, 

отбранителната политика не е приоритетна за страните. 

 Неприемливо нарасналият ресурсен дял на САЩ във всички 

общосъюзни разходи създава реални условия за сериозно 

подронване на съюзната солидарност и за намаляване на 

ангажиментите на САЩ към европейската отбрана.   

 Съкращаването на отбранителните разходи на европейските 

държави след края на Студената война и особено след 2008 г. 

затруднява и дори блокира трансформацията на 

отбранителните способности на страните и пълното им 

адаптиране към изискванията и динамиката на съвременната 

среда за сигурност. 

 Европейските съюзни държави все повече се отдалечават от 

приетия в НАТО минимален праг на отбранителни разходи 2 % 



от БВП на страните и инвестиционни разходи 20 % от 

отбранителните разходи. 

 Политическите концепции на НАТО за “интелигентната 

отбрана” и на ЕС за  “обединяване на ресурси и споделяне на 

способности” са единствено възможните алтернативи в 

краткосрочен и средносрочен план за неутрализиране на 

негативните последици на финансовата  и икономическа криза 

върху отбранителните бюджети на съюзните страни. 

 Стратегическото партньорство между НАТО и ЕС ще 

продължи да бъде блокирано в краткосрочен и средносрочен 

план от кипърско-турските отношения. 

 Участието на гражданското общество в България във 

формирането на политики за сигурност и отбрана е 

незабележимо и отбранителната институция на страната не 

използва обществените организации за предоставяне на ценни 

гледни точки  и опит за разработка на иновативни подходи за 

тези политики.  

 

2. По военните аспекти на способностите: 

 Нарастващите съкращения във въоръжените сили и 

способности на европейските съюзни държави и силно 

забавеният темп на изграждане на нови способности за 

значително разширения обхват от мисии и задачи задълбочава  

несъответствието/пропастта в способности както между САЩ 

и останалите им съюзници, така и между европейските 

държави. 

 Разширяващият се дефицит от способности ще затрудни в 

голяма степен НАТО и ЕС своевременно и адекватно да 

реагират при кризи от различен характер, включително и за 

такива по член 5 на Вашингтонския договор. 

 Приносът на България към способностите на НАТО и ЕС е 

максимално възможният за конкретното състояние  и 

способности на въоръжените сили и почти нулев в граждански 

способности за управление на кризи. 

 Военната реформа и трансформацията на въоръжените сили на 

България досега имат като основен резултат максимални и 

неприемливи съкращения на личен състав, структури, 

въоръжения и инфраструктура, вследствие на което е създаден 

значителен недостиг на военни способности за изпълнение на 

разширения обхват от мисии и задачи. 

 Подготовката на формированията от въоръжените сили на 

страната са под критичния минимум на съюзните стандарти, 



като под съюзните критерии и измерители е и използваемостта 

на силите. 

 Нарушен е балансът между мирновременен и военновременен 

състав на въоръжените сили, което създава неприемлив риск за 

генериране на достатъчно сили и способности на страната при 

най-тежкия сценарий за криза, застрашаваща нейната 

сигурност и териториалната цялост, независимо от неговата 

малка вероятност.  

 Изразена бе тревога, че във военното образование и 

подготовката на въоръжените сили почти отсъства важният 

елемент за възпитанието на личния състав в родолюбие, в 

исконните ценности и добродетели на българското войнство.  

 

3. Технологични аспекти и възможности за изграждане и 

развитие на способностите на НАТО и ЕС: 

 Във въоръжените сили на европейските държави продължава 

да доминира разнообразието в основните въоръжения, което 

затруднява стандартизацията и оперативната съвместимост. 

 Европейската отбранителна технологична и индустриална база 

има достатъчно възможности за поддържане и развитие на 

способностите, но нейната интеграция, специализация и 

сътрудничество са под желаното равнище. 

 Българската отбранителна технологична и индустриална база е 

значително редуцирана през последните 20 години, като 

понастоящем е с ограничени възможности и не се използва 

адекватно за модернизация и за подобряване на способностите 

на БА. 

 Налице е частичен напредък в сътрудничеството и 

кооперирането на фирми от националната отбранителна 

индустрия с чуждестранни партньори, но е необходимо този 

напредък значително да бъде разширен.  

 

 Въз основа на горните изводи и предложенията от дискусиите на 

конференцията произтичат няколко препоръки към ръководството на 

Министерството на отбраната по изграждането и трансформирането на 

отбранителните способности на страната: 

1. България следва по-активно да подкрепя реализацията на 

приетите, разработката и приемането на нови инициативи на НАТО 

и ЕС в изграждането на европейските отбранителни способности. 

2. Съвместно с други малки съюзни държави страната ни може и 

трябва да предлага инициативи за изграждане на специализирани 

отбранителни способности. 



3. Необходимо е България постепенно да увеличи отбранителните 

си разходи до не по-малко от 1,5% от БВП към 2015 г. и 2 % към 

2020 г., а инвестиционните разходи да достигнат към 2015 г. 20%  и 

към 2020 г. - 25 % от отбранителните разходи. 

4. От 2014 г. правителствата на Р България следва да прекратят 

съкращенията във въоръжените сили и на основни въоръжения и да 

насочат ресурси и усилия за модернизация, за подмяна на морално 

остаряла и несъвместима бойна и обслужваща техника и оборудване. 

Изправността на посочените оръжия и системи да бъде повишена в 

кратки срокове, за да достигне съюзните норми и критерии. 

5. Поради силно редуцирания мирновременен състав на 

въоръжените сили е необходимо страната ни да преразгледа Закона 

за резерва, като увеличи състава на доброволния резерв и на запаса, 

така че военновременният състав на въоръжените сили да достигне 

не по-малко от 80 000 души.  

6. Не по-късно от началото на 2014 г. България трябва да вземе 

решение за придобиване на нов многоцелеви боен самолет и с 

постъпването му да снеме от въоръжение самолетите МиГ-21. 

Неотложен приоритет е и придобиването на нова бронирана бойна 

машина за Сухопътните войски. 

7. Подготовката на военните формирования, предназначени за 

колективната отбрана на НАТО и за ЕС, трябва да бъде повишена в 

количествено и качествено отношение, като в рамките на 3-4 години 

да се доближи да съюзните стандарти, след което да бъде увеличена 

подготовката и на останалите формиромания от въоръжените сили. 

8. Страната ни следва да разработи перспективна военно-

индустриална политика, която да подпомогне предприятията от 

българската отбранителна промишлиност да повишат  

сътрудничеството и кооперирането си с фирми от съюзни държави и 

страни-партньори, както и участието им в поддръжката и 

модернизацията на въоръжението, бойната и осигуряващата техника 

на Българската армия.  

 

   

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС  НА СОРА 
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