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Р  Е  П  У  Б  Л  И  К  А    Б  Ъ  Л  Г  А  Р  И  Я  

М  И  Н  И  С  Т  Е  Р  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т  
Препис 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    №  8 6  

 

от    1 февруари     2021 година 

 

ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ОТБРАНИТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2032 

 

На основание на чл. 22, ал. 2, т. 5 от Закона за 

отбраната и въоръжените сили на Република България 

 

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява проекта на Програма за развитие на 

отбранителните способности на въоръжените сили на Република 

България 2032. 

2. Предлага на Народното събрание на основание чл. 86, 

ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, т. 6 от 

Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България 

да приеме със свое решение Програмата за развитие на 

отбранителните способности на въоръжените сили на Република 

България 2032 и да определи общата численост на въоръжените 

сили на Република България на не по-малко от 43 000 души, в 

това число 3000 души доброволен резерв. 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов 
 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/ Веселин Даков 
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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

Н А Р О Д Н О  С Ъ Б Р А Н И Е  

Проект 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА 

ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2032 И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЧИСЛЕНОСТТА НА 

ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ 

 
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от 

Конституцията на Република България и чл. 16, т. 6 от Закона 

за отбраната и въоръжените сили на Република България 

 

 

Р Е Ш И: 

 
1. Приема Програмата за развитие на отбранителните 

способности на въоръжените сили на Република България 2032. 

2. Определя общата численост на въоръжените сили на 

Република България на не по-малко от 43 000 души, в това число 

3000 души доброволен резерв. 

 

Решението е прието от 44-ото Народно събрание на 

……………. 2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното 

събрание. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 

 

(Цвета Караянчева) 
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М  О  Т  И  В  И 
 

към проекта на Решение на Народното събрание за приемане на 

Програма за развитие на отбранителните способности на 

въоръжените сили на Република България 2032 и за определяне 

числеността на въоръжените сили 

 

 

Програмата за развитие на отбранителните способности 

на въоръжените сили на Република България 2032 (Програма 2032) 

е разработена в съответствие с чл. 16, т. 6, 7 и 7а и чл. 22, 

ал. 2, т. 5 от Закона за отбраната и въоръжените сили на 

Република България. Тя осигурява приемственост и надгражда 

започналия с приетата от Народното събрание през 2015 г. 

Програма за развитие на отбранителните способности на 

въоръжените сили на Република България 2020 процес на 

модернизация, превъоръжаване и изграждане на адекватни на 

предизвикателствата на стратегическата среда отбранителни 

способности. 

С Програма 2032 се задават параметрите за развитие и 

основните насоки за изграждане на отбранителните способности 

на въоръжените сили за дванадесетгодишен период, като се 

ангажират политическите, икономическите, технологичните, 

информационните, военните и гражданските ресурси на страната. 

Отчетени са и процесите на стратегическо преосмисляне в НАТО и 

ЕС. 

Въз основа на Програма 2032 ще бъде разработен План за 

развитие на въоръжените сили до 2026 г. След приемането от 

Министерския съвет на този план ще бъде разработена и 

Инвестиционна план-програма до 2032 г. като дългосрочен, 

стратегически, ресурсно ориентиран документ за осигуряване 

изграждането на приоритетните способности на въоръжените сили. 

В съответствие с дефинираните минимални военни 

изисквания към способностите за изпълнение на възложените 

мисии и задачи, към 2032 г. въоръжените сили следва да 
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поддържат обща численост, не по-малка от  

43 000 души, от които 3000 души доброволен резерв.  

Документът определя и необходимата за нейната 

реализация финансова рамка на отбраната до 2032 г. 

Относителните стойности на разходите за отбрана, осигуряващи 

изграждането на отбранителни способности до 2032 г., трябва да 

достигнат 2 на сто от БВП - в изпълнение на Националния план 

за повишаване на разходите за отбрана до 2 на сто от БВП до 

2024 г. В светлината на натрупаните в последните 30 години 

проблеми с превъоръжаването и модернизацията на въоръжените 

сили и отчитайки настоящата финансова прогноза ще бъде 

необходимо в периода от 2025 до 2032 г. разходите за отбрана 

да се поддържат на ниво, не по-ниско от 2 на сто от БВП, а ако 

икономическото състояние позволява – и на по-високо равнище, 

за да се преодолее дефицитът, причинен от спада в абсолютната 

стойност на разходите за отбрана вследствие на кризата с 

COVID-19. 

В резултат на реализацията на този стратегически 

документ към 2032 г. въоръжените сили ще разполагат с 

основните приоритетни отбранителни способности и ще са в 

състояние да покрият голяма част от минималните оперативни 

изисквания за изпълнение на задачите по трите възложени им 

мисии - „Отбрана“, „Подкрепа на международния мир и сигурност“ 

и „Принос към националната сигурност в мирно време“. 

За изпълнението на проекта на решение не са необходими 

допълнителни разходи, които да бъдат одобрени по бюджета на 

Министерството на отбраната за 2020 г., за сметка на други 

бюджети по държавния бюджет. 

Предложеният проект на акт не води до въздействие 

върху държавния бюджет и не води до изменение на целевите 

стойности на показателите за изпълнение, в т.ч. ключовите 

индикатори. 
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С проекта на акт на Народното събрание не се 

транспонират актове на Европейския съюз, поради което не се 

налага изготвяне на справка за съответствие с европейското 

право.  

За реализиране на Програмата за развитие на 

отбранителните способности на въоръжените сили на Република 

България 2032 трябва да се извършат промени в действащото 

законодателство, чрез които да се създадат условия за 

повишаване на оперативната ефективност на въоръжените сили, 

модернизация на отбранителните им способности и изпълнението 

на заложената цел и приоритети на отбранителната политика. 

 

 
 
 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 
 

    (Бойко Борисов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


