
 

 

П Р И В Е Т С Т В И Е 
 

от името на министъра на отбраната Аню Ангелов 

 

Уважаеми господа генерали и офицери от резерва, 

Дами и господа, 

Позволете ми поздравя организаторите от Съюза на офицерите от резерва 

„Атлантик” за навременното организиране на кръглата маса, посветена на една 

актуална тема. Стимулирайки  обществената дискусия по най-важните въпроси 

на отбраната на страната в ключов етап от осъществяваната реформа, днешното 

събитие бележи нов момент в плодотворното сътрудничество между 

Министерството на отбраната и Съюза. 

С приемането на Стратегия за национална сигурност, Национална 

отбранителна стратегия, Бяла книга за отбраната и Въоръжените сили се осигури 

политическия фундамент на изграждането, развитието и използването на 

въоръжените сили в интерес на сигурността и отбраната на страната. Приемането 

на тези документи отговори на една закъсняла необходимост, а именно на 

нуждата от адаптиране на системата за отбрана към новия исторически момент, 

характеризиращ се с постигнатото членство на България в НАТО, както и с 

фундаментално променената стратегическа среда на Балканите, в Европа и в 

света през последното десетилетие. Приетите документи документи, заедно с 

Плана за развитие на Въоръжените сили и Дългосрочния инвестиционен план-

програма, както и създаването на нормативна и поднормативна база за прилагане 

в практиката на тези стратегически и визионерски документи, създават солидна 

концептуална и правно-нормативна база за развитието на въоръжените сили. С 

разработването на закони за Военната полиция, за Военното разузнаване и за 

Резерва се усъвършенства правно-нормативната база, регламентираща отбраната 

и въоръжените сили. Законът за Военната полиция беше приет от Народното 
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събрание. Предстои внасянето за обсъждане и приемането и на останалите два 

закона.  

За реализиране на възприетата и одобрена на държавно ниво - от 

парламента и Министерския съвет, съгласно компетенциите на тези институции, 

цялостна визия, ключов момент следва да стане подобряването на отбранителния 

мениджмънт. Той е сред водещите приоритети за ръководството на 

Министерството на отбраната. Приет беше нов Устройствен правилник, с което 

бе осъществена реорганизация на Интегрираното министерство на отбраната. 

Беше реорганизирана командната структура на оперативно ниво – Съвместно 

командване на силите, (СКС), командванията на СВ, ВВС и ВМС и структурите 

на пряко подчинение на министъра на отбраната.  

През 2010 г. и 2011 г., като цяло, бяха направени решителни стъпки за 

стабилизирането на системата за отбрана. За първи път от много години процесът 

на планиране, програмиране, бюджетиране и изпълнение на политиките и 

програмите се осъществява на основата на точно определени необходими 

отбранителни способности при наличие на концептуална стратегическа рамка и 

ясно дефинирани национални интереси и ниво на национална амбиция в 

отбраната.  

Ежедневните ни усилия са фокусирани върху стриктното изпълнение на 

задачите, залегнали в Плана за развитие на въоръжените сили. Трябва да 

отбележа, че нямаме пропуснат срок и неизпълнена задача. 

Протича процес на разработване, съгласуване и одобрение на доктрините 

на Въоръжените сили. Фокусът на усилията е върху разработването на Доктрина 

за батальонните бойни групи на Сухопътни войски и всестранното им 

осигуряване.  

В приетите документи ни най-малко не се подценява мисията на 

Въоръжените сили за защита на територията на страната. Следва да се има 

предвид, обаче, че от една страна рисковете в това отношение са незначителни, а 

от друга страна, тази защита ще се извършва в рамките на колективната отбрана 

на НАТО.  
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Друго приоритетно направление е  подготовката на подразделенията за 

участие в мисии и операции зад граница, тяхното окомплектоване и ротация. 

СКС и видовете въоръжени сили, в рамките на техните отговорности, отделят 

съществено внимание на подготовката, сертифицирането, ротацията и 

всестранното осигуряване на контингентите от ВС в текущите и планираните 

операции зад граница.  

Дами и господа,  

През следващите години отбранителната политика ще продължи да бъде 

ориентирана към по нататъшното развитие на националната отбранителна 

система, за да можем да постигнем стратегическите цели на отбранителната 

политика, залегнали в Стратегията за национална сигурност и България да 

изпълнява своите ангажименти като надежден и предвидим съюзник в НАТО и в 

ЕС. Основното предизвикателство пред отбранителната политика е 

преструктурирането на бойните, осигуряващите и поддържащите поделения, т.е. 

на тактическите звена на БА. Крайната цел е постигането на дефинирания в 

Бялата книга „Единен комплект Въоръжени сили”, развърнати по единен щат за 

мирно време и при кризи, които се подготвят по единни програми, използват 

единни доктрини, оперативни процедури и методики. Реализирането на единния 

комплект сили е важна стъпка към осигуряване на баланс между планираните 

способности за изпълнение на мисиите и задачите на Въоръжените сили и 

реалните ресурсни възможности. 

С тези уводни думи по отношение на основните въпроси на отбранителната 

политика, разрешете ми да пожелая ползотворна работа на кръглата маса и 

интересна дискусия. 

 

Благодаря Ви за вниманието! 


