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 Като въведение в 

темата 

• Чл.1, ал.2  от Конституцията: ” Цялата държавна 

власт произтича от народа. Тя се осъществява от 

него непосредствено и чрез органите, 

предвидени в тази Конституция”  

• Чл.3 ал.3:  „Никоя част от народа, политическа 

партия или друга организация, държавна 

институция или отделна личност не може да си 

присвоява осъществяването на народния 

суверенитет”.  



Като следствие от тези 

членове 

 Въоръжените сили, чиято мисия съгласно 
Чл.9 е да гарантират суверенитета, 
сигурността и независимостта на страната и 
да защитават нейната териториална цялост 
трябва да бъдат в основата на гражданския 
контрол. 

 Чл.5, ал.2: Всички решения, отнасящи се до 
отбраната и Въоръжените сили не могат да 
противоречат на тези положения от 
основния закон на страната 

На 8/20 юли 1878г. ген.Дондуков 
подписва Заповед №1 за 

сформирането и устройството на 
Българската земска войска.  

Осигурена безвъзмездно от Русия:                  
- 36000 различни системи пушки с над 

90 млн. патрони за тях;                                            
- 236 оръдия от различни системи с 

176000 снаряда; 2232 коня; 



Какво е граждански 

контрол? 

 

 

 Субект на контрола – народът и 
избраните от него институции 

 

 Обект на контрола – политиката в 
областта на отбраната и системата 
на МО 



ПРОБЛЕМЪТ 

• правото на обществото на граждански 

контрол в това измерение и пространство 

не се обяснява в законите и другите 

нормативни документи.  

• правото на народа чрез референдуми да 

взема решение вече повече от половин 

столетие се пренебрегва от народните 

избранници                                                                                                        

 



СФЕРИ НА ГРАЖДАНСКИЯ 

КОНТРОЛ  

 общата политика в областта на отбраната; 

 

 строителството и функционирането на 

въоръжените сили; 

 

 инвестициите в областта на отбраната  



Отбранителна политика  

  Върху съотвестствието на 
нормативната база на отбраната с 
целите на гражданското общество.  

 Върху мисиите и задачите на ВС.  

 Многостранните и двустранни 
договорености в областта на 
отбраната 



Въоръжените сили 

 решенията за характера и 

числеността на армията като 

национална институция. 

 

 плановете за развитие на 

въоръжените сили.  



 Плановете за развитие 

на ВС 

 съответстват ли на традициите и 

интересите на обществото.  

 териториалното разпределение на 

въоръжените сили 

 покритието на жизнено важните райони 

на територията на страната.  

 съответствието на състава на 

въоръжените сили на мисиите и 

задачите 



ИНВЕСТИЦИИТЕ В ОТБРАНАТА 

• разпределението на инвестициите в 

отбраната и военния бюджет.  

• съответстват ли проектите и 

програмите за модернизация и 

превъоръжаване на мисиите и 

задачите 

• Защитени ли са интересите на 

българския бизнес 



Пътища за засилване на 

гражданския контрол 

 повече прозрачност на решенията и 
плановете.  

 прякото участие на обществото и негови 
представители  

 Съвет по гражданско-военните 
отношения в МО  

 съветници по гражданско-военните 
отношения  



 ДРУГИ ИНТЕРЕСИ НА 

ОБЩЕСТВОТО 

 достъп до поделенията на БА,  

 достъп до паметниците на културата 

във войсковите райони и исторически 

обекти.  

 спазването на екологичните норми във 

войсковите райони и полигоните  





БЛАГОДАРЯ ЗА 

ВНИМАНИЕТО 

ВЪПРОСИ ? 


