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Отчет за дейността на Министерството на отбраната през първите 100 

дни на правителството 

Министерството на отбраната и въоръжените сили имат централна 
роля за националната сигурност, за изпълнение на съюзническите 
задължения по отношение на НАТО и Европейския съюз и за поддържане 
на националните интереси на сигурност в международен контекст. Визията 
за тази роля, утвърдила се с присъединяването на България към НАТО , 
предвижда усилията и ресурсите да се съсредоточат върху изграждането на 
въоръжени сили и провеждането на политика, които:

- ефективно  допринасят за създаване на благоприятна среда за 
развитие на българската нация и за просперитета на българите;

- решително защитават националните интереси на сигурност, като 
усилват възможностите на външната политика и допълват способностите 
на другите ведомства от системата за национална сигурност;

- адекватно допринасят за гарантирането на колективната сигурност 
и отбрана с нашите съюзници и партньори и за поддържането на мира и 
стабилността в света;

- осигуряват незабавна подкрепа за населението и местните власти в 
критични ситуации.
Ситуация в началото на мандата 

Политиката на правителствата през последните години сериозно се 

разминава с тази визия. В резултат са натрупани сериозни проблеми от 

политическо, концептуално, организационно, управленско и морално 

естество, които отклоняват Министерството на отбраната и въоръжените 

сили от консолидирания модел за тяхното развитие:  

 На политическо равнище лидерството системно е подменяно с 

авторитарно и волунтаристично управление, а отбранителната 

политика е използвана за прокарване на тесни партийни и 

корпоративни интереси. В резултат целостта на отбранителната 

политика е нарушена, а нейната обвързаност с целите и 

приоритетите на общата политика е деформирана.  

 На концептуално равнище досегашното изпълнение на Плана за 

организационно изграждане и модернизация на Въоръжените сили 

до 2015 г. (приет през 2004 г.) и неговия актуализиран вариант (2008 

г.) показва, че създаването на значително, за възможностите на Бъл-

гария, количество от нови бойни оперативни способности в 

предвидената времева рамка не съответства на обективните 
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ресурсни възможности на страната и е в противоречие с 

обществените очаквания за бързо развитие на други социално важни 

сектори като производство, образование, здравеопазване, 

инфраструктура, развитие на регионите. В значителна степен План 

2015 е компрометиран.   

 На организационно равнище новият (2009 г.) Закон за отбраната и 

въоръжените сили на Република България не създава необходимите 

условия за консолидиране на управлението на отбраната, за 

въвеждане на планирането на способности и за усилване на 

отговорността, отчетността и прозрачността на отбранителната 

политика.  

 На управленско равнище отпускането на ресурси за отбрана не се 

съпровожда със системни мерки за оптимизиране на разходите и с 

решения за организационно и функционално развитие на 

отбранителната институция, вследствие на което разходите за 

управление съставляват неприемливо висок дял от човешкия, 

финансовия и материалния ресурс на министерството.  

 На морално равнище министерството и въоръжените сили са 

изправени на ръба на криза – основните елементи на присъщия за 

хората от отбраната характер като дълг, чест, почтеност, увереност и 

самоуважение са провокирани от лошото управление и корупцията в 

отбраната; засегнати са същностни черти на гражданско-военните 

отношения и при това са компрометирани политическото 

ръководство на отбраната, взаимното доверие между цивилни и 

военни и възприемането на армията като морален еталон за нацията. 

Правителството възприема тази ситуация като сериозно 

предизвикателство за националната сигурност и предприема бързи и 

решителни действия за отстраняване на факторите и условията, които 

влияят негативно върху системата, особено корупцията, разхищенията, 

безпринципния протекционизъм и безотговорността. Премахването на 

несвойствените за отбраната икономически, търговски и рентиерски 

функции, освобождаването на институцията от корупционни отношения с 

посредници и доставчици, възстановяването на подменените критерии за 

професионализъм и етика с угодничество и псевдо-лоялност и създаването 

на консолидирана ценностна система на хората от отбраната са приоритети 

на политическото управление. 

Основни цели на управлението на отбраната и въоръжените сили 

Основната роля на военната институция и цел на отбранителната 

политика на правителството е да допринасят за създаването на 

благоприятна среда на сигурност и стабилност за развитие на българската 
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нация и за просперитета на хората и да защитават националните интереси 

на сигурност, да участват в поддържането на колективната сигурност и 

отбрана с нашите съюзници и партньори и да допринасят за мира и 

стабилността в света. В рамките на тази отбранителна политика 

използването на въоръжените сили на страната е последно средство. 

Когато обаче това се наложи, правителството поставя пет основни цели 

пред въоръжените сили: 

- Самостоятелно или заедно със съюзниците да защитават 

суверенитета, териториалната цялост и независимостта на страната и да 

поддържат постигането на българските интереси и права; 

- Заедно със съюзниците и партньорите, участвайки в международни 

операции за поддържане на мира, стабилизиране и реконструкция и борба 

с тероризма и чрез инструментите на военната дипломация да 

предотвратяват използването на военна сила или терористични средства 

срещу България и нашите съюзници; 

- Адекватно на националните цели и възможности да участват в 

колективната сигурност и отбрана на Европейския съюз и НАТО; 

- Да осигуряват защита и подкрепа на населението и местните власти 

при възникване на природни бедствия и промишлени аварии от 

национално или трансгранично естество и да поддържат капацитет за 

ликвидиране на последствията, както и да участват в защитата и отбраната 

на националната критична инфраструктура; 

- Да допринасят по адекватен на възможностите начин за глобалната 

сигурност и стабилност, като участват в пълния спектър от мироопазващи 

и хуманитарни мисии и операции на ООН, ЕС, ОССЕ и други релевантни 

организации. 

Правителството ще изгражда въоръжени сили със способности, 

адекватни на стратегическата среда, заявените политически амбиции и 

военната доктрина, с гъвкава и адаптивна организация, съвместни по 

характер, с висока степен на оперативна съвместимост за коалиционни и 

междуведомствени операции и способности, които страната да бъде в 

състояние да поддържа в дългосрочна перспектива.  

Целта на тази политика е българските въоръжени сили да бъдат в 

състояние да се развръщат бързо както на територията на страната, така и в 

чужбина и съвместно със съюзниците да бъдат ефективни в посрещането 

на широк спектър от задачи, включващи участие в колективни мерки за 

отбрана, операции за борба срещу тероризма, мисии по управление на 

кризи и оказване на хуманитарна и друга подкрепа на бедстващо 

население.  
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Правителството е убедено, че прилагането на този подход през време 

на мандата ще позволи да се изграждат необходимите отбранителни 

способности с по-малко ресурси по честен и открит начин и ще върне 

авторитета на хората от отбраната като носители на най-високите морални 

ценности на българите. 

Приоритети през първите сто дни на мандата  

Усилията през периода бяха насочени основно към: 

- Изясняване на общото състояние на министерството, въоръжените 

сили и поддържащите сектори и предприемане на незабавни мерки за 

овладяване на кризисната ситуация с финансирането на отбранителната 

политика; 

- Осъществяване на систематично политическо ръководство, 

командване и контрол на контингентите в мисии зад граница, като им се 

предоставя необходимото финансово, материално и друго ресурсно 

осигуряване; 

- Създаване на нормативни и организационни условия за бързо 

изграждане на системата за стратегически отбранителен мениджмънт, 

включително за системно политическо ръководство, за пълно въвеждане 

на метода за планиране на отбранителни способности, за безусловно 

програмно управление на ресурсите и за консолидирано бюджетиране. 

- Допринасяне към усилията на правителството за постигане в кратки 

срокове на комплексен и устойчив напредък в изпълнението на 

изискванията на Европейската комисия, препоръчани в Третия годишен 

доклад от 22 юли 2009 г., като се предприемат незабавни мерки и се 

изпълнява програма за премахване на условията за корупция и 

безотговорно управление при осъществяване на отбранителната политика. 

Основни резултати от дейността 

Овладяване на кризисната ситуация 

Кризата в Министерството на отбраната се заключава в 

систематично нарушаване на доброто и честно управление, пренебрегване 

на механизмите на планиране, сериозни нарушения на бюджетната 

дисциплина, отклоняване на ресурси от осигуряването на войските към 

други дейности, сключване на договори при неизгодни условия и други 

прояви на корупция, безотговорност и разхищение.  

Министърът на отбраната наложи строга финансова дисциплина, 

предприе незабавни мерки за ограничаване и за спиране на изтичането на 

ресурси към неизгодни договори и второстепенни дейности и за 

изясняване на обстоятелствата при наличие на данни за корупционни 
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схеми или прояви на безстопанственост и разхищение, както и за 

санкциониране на всички, замесени в закононарушения. В тази връзка бяха 

предприети система от незабавни мерки и действия, основните резултати 

от които са: 

- Възстановено е програмното управление на отбранителните 

ресурси и са взети мерки за премахване на предпоставките за 

неправомерно и нецелесъобразно отклоняване на средства от бюджета за 

отбрана; 

- Внесени са промени в Устройствения правилник на 

Министерството на отбраната с цел разделяне на планирането от 

разходването на бюджета и осигуряване на целево бюджетиране; 

- Ограничени са разходите и се преразглеждат всички планирани 

мероприятия; 

- Прекратена е практиката да се делегират правомощия за 

изразходване на средства по непрозрачен начин; 

- Анализира се състоянието на основните инвестиционни проекти, 

просрочените плащания и неустановените до този момент задължения и е 

изготвен специален  доклад; 

- Разработва се стратегия и се формира екип за управление на 

договорите; 

- Извършват се комплексни проверки и функционални одити на 

всички второстепенни разпоредители с бюджетни средства; 

- Осигурени са средствата, необходими за българските контингенти 

зад граница, за носене на бойно дежурство и за планирано участие на 

военни формирования в операции. 

Незабавни мерки за недопускане на корупция  

Ръководството на Министерството на отбраната предприе незабавни 

мерки за изпълнение на препоръките в доклада на Европейската комисия 

по механизма за сътрудничество и оценка. Прегледът на практиките и 

резултатите от досегашното управление дава основание да се мисли, че 

през последните години политическите ръководства на министерството са 

дали пример и са създали среда за решения и действия с корупционен или 

безотговорен характер. Създадени са организационни и нормативни 

условия, които откровено да облагодетелстват волунтаристичните решения 

и да компрометират честното управление на отбраната.  

В този контекст като незабавна мярка беше приета и се изпълнява 

Програма на Министерството на отбраната за премахване на условията 

за корупция и безотговорно управление и за изпълнение на Решение № 682 
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на Министерския съвет от 13 август 2009 г. във връзка с препоръките от 

Третия доклад на ЕК. 

Програмата цели да се постигнат комплексни и трайни резултати в 

целия спектър на формулиране и изпълнение на отбранителната политика. 

Тя не е насочена само към отделни корупционни практики, защото те са 

достатъчно гъвкави и непрекъснато се променят. Целта е коренно да се 

променят условията и начина на правене на отбранителната политика, да 

се въведат критерии за измерване на резултатите от дейността на всеки и 

всяко звено и да се търси отчетност и отговорност за тях. Програмата 

предвижда мерки най-напред за недопускане на корупционни и 

неефективни решения на политическо равнище, за да се докаже, че е 

възможно да се прави успешна отбранителна политика по честен и 

професионален начин. 

Програмата предвижда система от мерки и действия, изпълнението 

на които вече е в ход: 

- Извършва се комплексен анализ и оценка на корупционната среда в 

Министерството на отбраната, чрез които да се определят и измерят 

условията и факторите, които водят до корупционно поведение и 

неефективно управление, провеждане на самооценка на дейността и 

условията на работа на организациите, участващи във формулирането и 

осъществяването на отбранителната политика и въвеждане на система от 

мерки за недопускане на прояви на корупция и безстопанственост; 

- Разработва се нова система за независима превантивна преценка на 

решенията по отбранителната политика, за да се гарантира тяхната 

политическа, оперативна и ресурсна целесъобразност и за да се оценят 

както последиците от решенията, така и рисковете при изпълнението им; 

- Планира се коренно реорганизиране на системата за изпълнение в 

Министерството на отбраната с цел да се въведат принципите на 

мениджмънта на изпълнението и резултатите и неговите основни стълбове 

– ефективност, измеримост, отчетност, отговорност и прозрачност; 

- Предвиждат се мерки за подобряване на условията, които 

мотивират хората от отбраната да бъдат лично съпричастни към случаите 

на корупция, разхищение и безотговорно управление, като коренно се 

промени вътрешната система за докладване и разглеждане конфликти на 

интереси и на възможностите за подаване на сигнали за престъпления; 

- Разработват се стандарти за поведение като основа на 

професионализма на хората от отбраната и на тяхната ценностна система и 

програма за системно обучение по антикорупция военнослужещи и 

цивилни служители на всички равнища. 
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При осъществяване на програмата вече се използва потенциала на 

публично-частното партньорство против корупцията с участие на 

български неправителствени организации, учени, медии и партньорите на 

Министерството на отбраната от Прозрачност без граници - 

Великобритания. 

Изпълнение на бюджета 

Изпълнението на бюджета към 30.09.2009 г. е  993 537 103 лв., което 

представлява 86.0 % спрямо уточнения план за разход на Министерството 

на отбраната в размер на 1 150 886 906 лв.  

Остатъкът от средства до края годината е в размер на 176,1 млн. лв., 

което предполага средномесечен разход за месеците октомври, ноември и 

декември в размер на 58,7 млн. лв. С тези средства месечно следва да се 

осигурят разходите за заплати и други възнаграждения и плащания за 

персонала в размер на 46 млн. лв. и осигурителни вноски в размер на 14 

млн. лв. Задължителните ежемесечни разходи за участие на БА в 

международни операции и мисии и разходите за задграничните 

представителства и мисии възлизат на 5 млн. лв. Текущите разходи за 

непосредствената издръжка на второстепенните разпоредители с 

бюджетни кредити, в т. ч. електрическа енергия, топлоенергия, вода, 

телеграфопощенски разходи, охрана и др. възлизат на около 15 млн. лв. 

месечно. При лимит за разходи 58,7 млн. лв. месечно, се очаква недостиг 

от средства за осигуряване на горепосочените разходи в размер на 30,7 

млн. лв. Недостигът от финансови средства се акумулира всеки месец. 

Проблемите по текущото осигуряване на бюджета на 

Министерството на отбраната към 01.10.2009 г. произтичат основно от 

следните действия на предходното правителство: 

1. С разпределението на бюджета за 2009 г. не са осигурени средства 

по Единния финансов план за материално-техническо осигуряване на МО 

за 2009 г. Размерът на сключените договори (480 720 244 лв.) и 

стартиралите процедури по Закона за обществените поръчки (6 430 075 

лв.) е по-голям от осигурените средства за централни плащания в бюджета, 

т.е. по бюджета на Министерство на отбраната още в началото на 2009 г. е 

заложен дефицит. Този дефицит е увеличен с преразпределението от 

бюджета на МО на 57 млн лв. с ПМС 72/2009 г.; 

2. С ПМС № 72/ 2009 г. за одобрение на бюджетни кредити по 

инвестиционната програма за 2009 г. са извършени промени по бюджета 

на Министерство на отбраната като са отнети 57 млн лв., и са предоставени 

45 млн лв. за закупуване на жилища за попълване на ведомствения 

жилищен фонд. С извършената промяна бюджетът на Министерството на 

отбраната е намален с 12 млн лв. и допълнително са ограничени разходите 
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по бюджета с 4.5 млн лв., вследствие изискванията на чл. 17 от Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2009 г. 

3. През деветмесечието на 2009 г. не са извършени корекции по 

бюджета от разрешените за разходи средства, заделени като целеви в 

републиканския бюджет за нуждите на Министерство на отбраната в 

размер на 118 934 900 лв. Това формира по-малък размер на уточнен план 

по бюджета вместо полагаемия се за периода. 

4. Бюджетът за 2009 г. включва прогноза, че ще бъдат реализирани 

надпланови приходи в значителен размер. Вследствие на това очакването 

по реда на параграф 53 от Преходните и заключителните разпоредби на 

Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. и Закона 

за устройството на държавния бюджет е било тези надпланови приходи 

да се предоставят в бюджета на Министерство на отбраната. Това 

необосновано предвиждане се поддържа от предишното правителство до 

последния момент, независимо от явните признаци на икономическа и 

финансова криза и намаляване на събираемостта на приходите в 

консолидирания държавен бюджет. В резултат на тези погрешни 

очаквания са извършвани промени в Единния финансов план по 

материално-техническото осигуряване и Единния поименен списък за 

строителство и строителни услуги за сметка на реализиране на „бъдещи 

надпланови приходи”. 

5. В рамките на разпределения бюджет на Министерство на 

отбраната, в т.ч. и утвърдените целеви средства, е значителен размера на 

средствата ограничени на 10 %, както и размерът на неизвършените 

корекции по някои от целевите средства. Абсолютният размер на тези 

средства възлиза на 347 166 877 лв. или 27.30 % от уточнения бюджет към 

30.09.2009 г. 

Сключените договори и неосигурените финансови средства по 

проекти са както следва: 

- Доставка на транспортни самолети "Спартан" – неосигурени 28 

140 117 лв. 

- Доставка на  вертолети и резервни части за "Кугар" и "Пантер"  - 

неосигурени 53 853 659 лв. 

- Проектиране и изграждане на Интегрирана система за командване и 

управление (ИСКУ) на ВМС – неосигурени 12 164 825 лв. 

- Автомобилна техника по договор с „Даймлер” – неосигурени 21 

275 966 лв. 
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- Договор № УД – 03 – 33/21.08.2008 г. за продажба на два броя 

фрегати клас Е-71 „Вилинген” и минен ловец клас „Флауер” между 

Република България и Кралство Белгия – неосигурени 19 558 300 лв.  

- Сключени договори в изпълнение на чл. 99 от ПМС 27/09.02.2009 г. 

за /UMTS/ и /DVB-T/ – неосигурени 82 000 000 лв.; платени от бюджета на 

МО 10 763 215 лв. 

 

Освен това проблемите при изпълнението на бюджет 2009 г. водят 

до висок риск от неизпълнение на ангажиментите на Република България 

към НАТО и Европейския съюз (ЕС), в това число неизпълнение  на 

договорените Цели на Въоръжените сили – 2008, невъзможност за 

изплащане на членския внос към НАТО и ЕС и невъзможност за 

изплащане на вноските по инициативи, програми и проекти, по които 

Република България е подписала съответните договорености и 

меморандуми. 

Министерството на отбраната има финансови задължения по 

сключени многогодишни договори около 275 млн. лв. към края на 

септември 2009 г., които трябва да бъдат платени до края на 2009 г. 

Необходимите финансови средства за плащания по сключени договори за 

строителството са в размер на 8.5 млн. лв. Ако тези плащания не бъдат 

реализирани до края на 2009 г., Министерството на отбраната ще трябва да 

плати неустойки по договорите в размер на 8 млн. лв. Така задълженията, 

които ще трябва да се трансферират в бюджета на МО за 2010 г. може да 

варира от 238 до 350 млн. лв. Допълнително през 2010 г. е необходимо да 

бъдат платени 190 млн. лв. по договори за доставка на въоръжение и 

техника от чуждестранни контрагенти.   

Установените факти по управлението на ресурсите на 

Министерството на отбраната дават основание да се  направи извода, че не 

е обективно да се обяснява критичното състояние на бюджета само с 

въздействието на икономическата криза. Съществуват реални опити да се 

„маскират” умишлени действия и бездействия на отговорни длъжностни 

лица в областта на финансовия, материалния и имотния мениджмънт, 

които са довели до обективен колапс на основните инструменти за 

управление на отбраната и въоръжените сили. Преодоляването на 

последствията от това състояние ще изисква радикални нормативни, 

структурни и функционални промени в цялостната система на 

Министерството на отбраната и въоръжените сили.  

Национална сигурност, колективна отбрана и управление на военните 

контингенти в мисии зад граница 
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Министерството на отбраната и ръководството на въоръжените сили 

предприемат необходимите действия за гарантиране на военния аспект на 

националната сигурност и за осигуряване на приноса на България към 

колективната сигурност и отбрана в рамките на НАТО и Европейския 

съюз.  

През изминалия период беше планиран и осъществен първият етап 

от процеса на консолидиране на българските контингенти, участващи в 

операцията на НАТО в Афганистан (ISAF). За целта беше проведена 

рекогносцировка от командващия Съвместното оперативно командване в 

районите на българските контингенти, на основата на която беше изготвен 

план за предислоциране с различни варианти. Направеният избор 

осигурява условия за изпълнение на задачите и правила за действие, 

съответстващи на оперативните способности на българските войски, 

благоприятни възможности за логистично осигуряване и за устойчиво 

командване и контрол. За новия контингент беше извършен качествен 

подбор, осигурена бе необходимата подготовка и екипировка.  

Към днешна дата в операции извън територията на страната от 

въоръжените сили на Република България са участвали 1119 

военнослужещи и 731 военнослужещи са в режим на готовност на 

територията на страната в състава на Силите за бърз отговор на НАТО 

(NRF – 13). 

В момента Българската армия участва в операции на НАТО, 

Европейския съюз, коалиционни и многонационални сили със следните 

контингенти: 

 В операция на Международните сили на НАТО за поддържане на 

сигурността в Афганистан (ISAF): 

- с механизирана рота в района на гр. Кабул; 

- отделение Военна полиция; 

- медицински екипи; 

- рота за охрана на летището в гр. Кандахар; 

- разузнавателна група (HUMINT); 

- група за електронно разузнаване; 

- механизиран взвод за охрана в района на гр. Кабул; 

- щабни офицери; 

- група за обучение и връзка (OMLT) на гарнизонно ниво в 

Кандахар. 
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 В операция на ЕС в Босна и Херцеговина (ALTНEA) – с 

лекопехотна рота, Група за наблюдение и връзка (LOT) и щабни 

офицери; 

 В операция на НАТО в Косово ( KFOR) – с инженерен взвод, 

щабни офицери и инструктори; 

 В тренировъчна мисия на НАТО в Ирак (NTM-I); 

 В мисия на ООН в Либерия; 

 В мисия на ЕС за наблюдение в Грузия. 

 В мисия на ЕС в Сомалия. 

 Фрегатата „Дръзки” участва в операцията на НАТО „Active 

Endeavour” в източната част на Средиземно море с екипаж от 152 

души за периода 4-30 октомври 2009 г.    

Министърът на отбраната и ръководството на въоръжените сили 

приемат необходимите решения и осъществяват контрол за изпълнение на 

задачите по поддържане готовността на войските и силите за бързо 

реагиране и незабавно действие. Основните дейности, предвидени по 

плана за бойната и оперативната подготовка на войските и щабовете, които 

бяха успешно проведени през периода, са: 

 Българо-американско тактическо учение на Полигон „Ново 

село”, проведено в началото на август. От българска страна в 

него участваха подразделения от Сухопътни войски, сформирани 

за  участие в операциите на НАТО в Афганистан и на ЕС в Босна 

и Херцеговина. От американска страна в обучението бяха 

включени военнослужещи от Съвместни оперативни сили 

„Изток”, от Националната гвардия на щата Тенеси и от състава на 

2-ри кавалерийски полк „Stryker”. 

 Българските Военноморски сили бяха домакин на поредното 

активиране на Оперативната група за военноморско 

сътрудничество в Черно море (BLACKSEAFORCE) в периода 5-

25 август 2009 г.  

 В началото на септември Военновъздушните сили проведоха 

петдневно тактическо учение с бойни стрелби на зенитен 

полигон „Шабла” в съответствие с военните стандарти на НАТО. 

В него участваха и подразделения на Сухопътните войски и 

Военноморските сили. По време на учението формированията 

усъвършенстваха практики, характерни за операция по 

осигуряване на въздушния и морски суверенитет на Република 

България. В него участваха общо 963 военнослужещи.  
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 В периода 17-21 септември 2009 г. се проведе четиридневно 

тактическо учение на формирование за авиомедицинска 

евакуация в поделение 32 040 – Крумово. По време на учението 

група за оценка от НАТО извърши пълно потвърждаване на 

способностите на формированието за авиомедицинска евакуация. 

Формированието е в състав от 150 военнослужещи и вертолет 

„Cougar”.  

 За пръв път беше сертифицирана рота от Служба „Военна 

полиция”, което създава условия подразделения на службата да 

участват самостоятелно в мисии или да поддържат действията на 

общовойскови контингенти. 

Един от основните проблеми, който беше решаван през изминалия 

период, бе утилизацията и обезвреждането на района на поделение 18250 – 

Челопечене. Общо за целия период на проведената операция от 

инженерните и общовойскови формирования беше извършено разузнаване, 

прочистване и обозначаване в 9 км. зона от епицентъра на инцидента на 

249 000 дка площи, в това число повърхностно почистване на 356 дка 

площи в района на поделението и 234 дка в защитена територия от 

Национална екологична мрежа „Рибарници Челопечене”. Бяха открити, 

изнесени и сдадени във временен полеви склад 46757 бр. боеприпаси.  

 В района на поделението и на полигон „Сливница” бяха 

унищожени общо 37 278 бр. боеприпаси. За последващо 

унищожение остават около 10 000 боеприпаса с калибър под 

23 mm, взриватели и взривни остатъци. Унищожени са всички 

открити боеприпаси с калибър над 23  mm. Защитената територия 

от Национална екологична мрежа „Рибарници Челопечене” е 

напълно прочистена. 

 Продължава работата за решаване на проблемите с дълбочинното 

прочистване в епицентъра на взрива на площ 50,5 дка със 

съдействието на специализирани екипи от САЩ и Черна гора, и 

разузнаването и прочистването на 166.7 дка водни площи в 

двукилометровата зона от епицентъра на инцидента. 

Законодателни инициативи и организационни действия 

Едно от приоритетните действия на министерството, което свързва 

процеса на излизане от криза с устойчивото и систематично управление на 

отбраната, е осигуряването на възможност интегрираният модел на 

Министерството на отбраната да заработи реално.  

Като незабавна мярка с постановление на Министерски съвет № 211 

от 20.08.2009 г. беше изменен и допълнен устройствения правилник на 
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Министерството на отбраната. С направените промени бе възстановена 

единността на процеса на планиране, програмиране и разходване на 

бюджета за отбрана, като в също време бе премахната порочната практика, 

създадена от предишното управление, при която планирането, 

разходването и отчитането на средствата се извършват от една и съща 

дирекция. Измененият и допълнен устройствен правилник е в сила от 

28.08.2009 година. В съответствие с него бяха извършени минимално 

необходимите промени в организацията на администрацията на 

Министерството на отбраната. 

В същото време се подготвят изменения и допълнения в набързо 

приетия преди изборите Закон за отбраната и въоръжените сили на 

Република България (ЗОВС). Целта на предлаганите промени е чрез реална 

интеграция да се обедини военната и цивилната експертиза при наличието 

на ясни процедури и правила на работа и вземане на решения под 

ефективен политически и граждански контрол. Вече е изработен и 

предоставен за обществено обсъждане работен вариант на Закон за 

изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на 

Република България. Той беше публикуван в интернет страницата 

Министерството на отбраната и във вестник „Българска армия” с цел да се 

гарантира прозрачност в работата на Министерството на отбраната и да се 

улесни  достъпа на гражданите до предложените промени. Проведено бе 

обществено обсъждане на предлаганите промени. Целта е промените в 

Закона да станат реалност до края на годината, така че своевременно да се 

предложат необходимите изменения в поднормативните актове и да се 

приемат съответстващи организационни решения. 

Военна дипломация и международно военно сътрудничество 

През изминалия период Министерството на отбраната насочи 

усилията си по отношение на военната дипломация и международното 

военно сътрудничество в следните основни направления: активно участие 

и реален принос към усилията на НАТО за преформулиране на стратегията 

за Афганистан и за интензифициране на процеса на трансформация на 

отбранителните способности и организацията на Алианса, поемане на 

председателството на Процеса на срещи на министрите на отбраната от 

Югоизточна Европа (SEDM), допринасяне към консолидирането на 

отбранителната политика на Европейския съюз и започване на активен 

диалог с дипломатите и военните аташета на съюзните и партньорските 

страни, акредитирани в София.  

Министерството на отбраната активно участва със свои 

представители в комитетите и органите на НАТО и ЕС, където се формира 

съюзническата политика по отношение на актуални проблеми пред 
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сигурността и възможните подходи за справяне с тях. На неформалната 

среща на министрите на отбраната на страните от НАТО, проведена на 21-

22 октомври в Братислава, беше проведена открита и трудна дискусия по 

отбранителната трансформация на Алианса и текущите мисии и операции 

на НАТО с акцент върху  Афганистан, както и новия подход на САЩ за 

противоракетна отбрана. С особена загриженост се дискутираха пътищата 

и формите за преодоляване на  несъответствието между високите военни 

изисквания и ограничените налични ресурси в условията на финансова и 

икономическа криза. Потърсен беше и баланс между необходимостта от 

осигуряване на текущите операции на НАТО и потребността от развиване 

на отбранителни способности в по-дългосрочен аспект.  В тази връзка в 

МО вече се работи по синхронизиране на процеса на отбранително 

планиране с новия процес на планиране на отбраната в НАТО. Анализират 

се възможностите и пътищата за постигане на критериите на НАТО за 

използваемостта на въоръжените сили. Предстои разработване на 

реалистични планове за достигане на критериите във времето, в които да 

се прилага индивидуален и гъвкав подход, и които са съобразени с 

националната специфика. 

В края на септември във формат министри на отбраната на 

държавите-членки на ЕС бяха подкрепени усилията на Съюза, насочени 

към изграждане на способности за провеждане на граждански и военни 

мисии по управление на кризи и към създаване на отворен и прозрачен 

европейски пазар на отбранителна продукция. 

В периода 2009 - 2011 г. България е председател на Процеса на 

срещи на министрите на отбраната от Югоизточна Европа (SEDM). На 21 

октомври т.г. по време на Софийската среща на министрите на отбраната 

на страните от ЮИЕ бе постигнато политическо решение за приемането на 

Сърбия и Черна гора за пълноправни участници в Процеса от срещи на 

това равнище (SEDM) в резултат на подета от България инициатива. 

Министрите подчертаха волята си за продължаване на провежданата в 

рамките на процеса политика на „отворени врати” по приемането на нови 

страни-членки. По време на срещата министрите на отбраната подписаха 

Споразумение за координационния комитет в рамките на Процеса от 

срещи на министрите на отбраната на страните от Югоизточна Европа 

(SEDM) и Пети допълнителен протокол към Споразумението за 

Многонационалните мирни сили от Югоизточна Европа. 

През изминалия период министърът на отбраната проведе срещи с 

временно управляващия посолството на САЩ в България господин Джон 

Ордуей, с посланика на Република Турция в България, с генерал-

полковник Лян Гуанлие – министър на националната отбрана на 

Китайската народна република, с извънредния и пълномощен посланик на 
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Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия в Република 

България Н. Пр. Стийв Уилиямс, с извънредния и пълномощен посланик 

на Австралийския съюз в Република България Н. Пр. Джереми Нюман, с 

новоназначения посланик на Федерална Република Германия в България 

Н.Пр. Матиас Хьопфнер  и са обсъдени въпроси, свързани с участието на 

двете страни в мисии зад граница и двустранното сътрудничество в 

областта на отбраната, с началника на Главния щаб на Арменските 

въоръжени сили генерал-полковник Юри Хачатуров. Обменени са мнения 

по обстановката в Южен Кавказ и Балканите. Акцент в разговорите бе 

двустранното сътрудничество между министерствата на отбраната двете 

страни и областите на сътрудничество през следващата година, с Н.Пр. 

Марк Михилсен, посланик на Кралство Белгия в Република България. 

Специално внимание бе отделено на по-нататъшното усвояване и 

логистично осигуряване на придобитите от ВМС на Белгия военни кораби 

– фрегатите „Горди” и „Верни”, както и минния ловец „Цибър”. 

Възстановена беше практиката на системен директен диалог с 

военните аташета, акредитирани в София. На проведената среща на 1 

октомври министърът на отбраната запозна военните аташета с 

приоритетите на новото политическо ръководство на МО и бяха обсъдени 

текущите задачи, върху които се работи - промени в ЗОВС, преглед на 

Плана за организационно изглаждане и развитие на ВС, проект на 

Стратегия за национална сигурност, стремеж към активен политико-военен 

диалог със съюзниците и ефективно участие в операции. 

Кадрова политика на ръководния състав 

Основна цел на Министерството на отбраната през този период бе 

вземането на спешни мерки за решаване на изоставените от предното 

ръководство  проблеми по кадровата политика. 

Беше взето решение за установяване на служебното положение на 13 

висши офицери, взети в специален щат по предложение на предното 

ръководство на Министерството на отбраната, като 8 от тях ще бъдат 

назначени на длъжности, а на 5 предстои освобождаване от военна служба. 

Взети са спешни мерки за създаване на прозрачност при 

длъжностното развитие и повишаване в звание на военнослужещите.За 

целта беше създаден „Съвет по кадрите” като колективен орган към 

министъра на отбраната за обсъждане на кариерното развитие на 

военнослужещите.  

Извършен е анализ и оптимизирани националните и международни 

длъжности в структурите на НАТО, като националната отговорност по 

попълването на мирновременната структура на НАТО беше намалена от 67 
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на 50, като бяха запазени само длъжности, които допринасят за 

повишаване оперативните способности на въоръжените сили. 

Възстанови се социалният диалог между министерството и 

синдикалните организации във въоръжените сили и започна 

разработването на нов колективен трудов договор. Възстановени са и 

връзките с неправителствените организации и военно патриотичните 

съюзи. Променена е организацията на работа на автоматизираната система 

за управление на човешките ресурси, с което се създадоха условия за 

прозрачност и своевременна информираност на военнослужещите по 

въпроси за кариерното и развитие. 

Като цяло се подобри работата на органите по личния състав в 

щабовете и военните формирования и се създадоха условия за прозрачност 

и ясни критерии за кариерно развитие на военнослужещите.  

Контролна и одитна дейност 

През периода контролната и одитната дейност бяха насочени към 

изясняване на ситуацията и процесите в управлението на ресурсите за 

отбрана, финансовата и трудовата дисциплина и професионалното 

изпълнение на задълженията и предлагане на решения и действия за бързо 

прекратяване на механизми за корупционно или безотговорно 

изразходване на средства. 

Инспекторатът на Министерството на отбраната извърши общо 55 

специализирани проверки, проверки по доклади, жалби и сигнали, а в 

момента се провежда обща проверка на Изпълнителна агенция „Социални 

дейности” с участие на целия контролен потенциал на министерството. По 

резултатите от две проверки директно е сезирана прокуратурата, а по 

други три са изискани документи за образуване на предварителни 

следствия.  

В същото време беше извършен вътрешен одит на основните 

второстепенни разпоредители с бюджетни средства, на основни програми 

и на специфични чувствителни проблеми като храненето на 

военнослужещите в гарнизоните. На одит са подложени и договорните 

отношения с някои от фирмите - доставчици на министерството на 

отбраната. 

На този етап контролната и одитната дейност служат предимно да 

подпомагат министъра на отбраната да реагира незабавно на случаи на 

злоупотреби, на нерационално изразходване на средства и на нарушения 

на войнската и трудовата дисциплина. Разработва се модел за развитие и 

оптимизиране на тези дейности с пренасяне на фокуса от проверки на 
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резултатите върху проверки на решенията и на процеса на тяхното 

изпълнение. 

Медийна политика 

Ръководството на Министерството на отбраната си дава сметка, че 

част от проблемите на институцията се крият в лошата комуникация с 

медиите и обществото. Огромните подозрения в корупция и 

недобросъвестно управление дълги години остават без отговор от страна 

на институцията и така са я превърнали в синоним на непрозрачна система.  

За да промени ситуацията, ръководството на Министерството на 

отбраната започва налагането на няколко основни принципа в 

комуникацията с медиите и обществото, а именно: 

 Министерството на отбраната е публична институция и се отчита 

редовно за дейността и състоянието си пред обществото чрез 

правителството, Народното събрание и медиите чрез 

публикуване на редовна, изчерпателна и достъпна информация за 

работата на всички административни и военни структури, когато 

тя не е класифицирана и не засяга сигурността; 

 Министерството поддържа диалог с медиите, неправителствените 

организации и гражданите в интерес както на управлението, така 

и за постигането на широка обществена подкрепа за намеренията 

и действията на министерството; 

 Ръководството на министерството и въоръжените сили имат 

отговорно отношение към информацията, която предоставят, 

като съчетават потребностите на обществото от информация с 

изискванията за сигурността на военнослужещите. 

Следващи непосредствени задачи 

Основните непосредствени приоритети на Министерството на отбраната 

включват: 

 Постоянно политическо ръководство, контрол и поддръжка на 

контингентите; 

 Завършване на предложенията за промени в Закона за отбраната 

и въоръжените сили на Република България и продължаване на 

дискусията по тях в рамките на Министерския съвет и с 

народните представители; 

 Разработване на нов Устройствен правилник на Министерството 

на отбраната и на нови щатове за администрацията, агенциите, 

службите и Щаба на отбраната;  
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 Интензивен бюджетен процес и възобновяване на програмното 

управление на ресурсите; 

 Разработване и обсъждане на концепция за стратегически 

отбранителен мениджмънт и разработване на програма за 

неговото въвеждане; 

 Разработване и изпълнение на програма за преструктуриране на 

икономическите дейности на Министерството на отбраната; 

 Осъществяване на бизнес модел на разпореждане и мениджмънт 

на недвижимата собственост на министерството; 

 Създаване на работна група по разработване на нова нормативна 

уредба за специалните обществени поръчки; 

 Активен принос към разработването на новите стратегически 

документи и планове на НАТО. 


