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1. Въведение 

Настоящият редовен отчет на Министерството на отбраната отразява основните 

резултати от изпълнението на приоритетите и целите в отбранителната политика, 

заложени в Програмата на правителството на европейското развитие на Република 

България за периода от януари до юни 2010 година. 

Усилията на ръководството през този период бяха насочени към 

(1) развитие на Министерството на отбраната като модерна 

отбранителна институция на демократична държава; (2) оптимално 

използване на въоръжените сили едновременно със систематично 

изграждане на отбранителни способности и (3) ефективно и ефикасно 

управление на ресурсите за отбрана. Дейността по тези три направления 

се осъществяваше в контекста на утвърждаване на новия курс на пълна 

откритост и прозрачност на управлението на отбраната. 

2010 е година на стратегическо преосмисляне, както за НАТО и Европейския 

съюз, така и за Република България, в качеството й на член на двете организации. В 

НАТО се разработва нова Стратегическа концепция, която ще очертае основните насоки 

за бъдещото развитие на Алианса. 2010 г. е и първата година от влизането в сила на 

Лисабонския договор, който има съществено значение за развитието на Общата политика 

за сигурност и отбрана на Европейския съюз. На национално ниво се разработва 

Стратегия за национална сигурност, която е основа на разработваната от Министерството 

на отбраната  Национална отбранителна стратегия. 

Същевременно 2010 г. е една от най-трудните за държавната политика в областта 

на отбраната. От една страна, отражението на глобалната финансова и икономическа 

криза върху националната икономика наложи редукция в ресурсното осигуряване на 

въоръжените сили. От друга страна, както вече беше отбелязано в годишния доклад за 

състоянието на отбраната и въоръжените сили, натрупаните, в продължение на години, в 

Министерството на отбраната, дефекти в доброто и прозрачно управление разстроиха 

целостта на отбранителната политика и деформираха връзката на нейните цели и 

приоритети с тези на общата политика за сигурност. 
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Тези, както и някои други фактори обективно наложиха търсенето на оптимални 

управленски решения за адаптиране на способностите на въоръжените сили към 

динамиката на стратегическите промени за намаляване на отрицателните въздействия на 

икономическата криза и за преодоляване на проблемите, произтичащи от завареното 

наследство. В този контекст, водещите моменти в отбранителната политика през периода 

се характеризираха с три главни акцента: 

 ЕФЕКТИВНИ РЕФОРМИ; 

 АНГАЖИРАНО УЧАСТИЕ В ОПЕРАЦИИ; 

 ЕФИКАСНО УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ. 

2. Развитие на Министерството на отбраната като модерна 

отбранителна институция на демократична държава  

2.1. Ефективни реформи: прилагане на модерни методи за 

политическо ръководство, мениджмънт, командване и 

лидерство и законодателна дейност  

Водещ приоритет за ръководството на Министерството на отбраната през 

първото полугодие бе подобряването на отбранителния мениджмънт. Бе изготвен, приет и 

от края на м. февруари влезе в сила Закон за изменение и допълнение на Закона за 

отбраната и въоръжените сили. Той осигурява съществено усъвършенстване на правно-

нормативната база за функциониране на реален интегриран модел за управление на 

отбраната и на въоръжените сили. 

Въведен в действие от 25 май с новия Устройствен правилник на 

Министерството на отбраната, моделът води до подобряване на 

административния капацитет и стратегическото управление, като 

премахва ненужното дублиране на функции и увеличава вътрешната 

интегрираност на усилията чрез олекотена и ускорена вътрешна 

комуникация, като в същото време значително редуцира 

администрацията. 
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Чрез него общата численост на персонала в административните звена на 

министерството бе намалена с близо 32% - от 1432 на 980 щатни длъжности. Въведена бе 

длъжността „Постоянен секретар на отбраната” с цел постигане на реална и балансирана 

интеграция между цивилна и военна експертиза. 

На базата на закона бяха разработени важни нормативни актове, подпомагащи и 

необходими за реализиране на ефективните реформи на системата за отбрана като 

Класификатор на длъжностите във въоръжените сили; Инструкция за условията, реда и 

процедурите за организиране на работата на административните структури на 

Министерството на отбраната; Наредба за условията, размерите и реда за изплащане на 

допълнителни възнаграждения и др. 

Отговорното и открито отношение на ръководството към структурните промени в 

Министерството на отбраната и въоръжените сили се потвърди от факта, че те бяха 

детайлно обсъдени с лидерите на отрасловите синдикати и с голяма част от личния състав 

на Българската армия. 

Ясно и точно бяха дефинирани основните функции и отговорности на 

Съвместното оперативно командване по управлението на операциите на въоръжените 

сили, на основните елементи от структурата за командване и управление и щабовете на 

въоръжените сили. Създадена бе необходимата организация за оптимизиране на 

командната структура на въоръжените сили на оперативно ниво, която влезе в сила от 1 

юли 2010 г. 

За разлика от минали реформи във въоръжените сили, които започваха винаги 

отдолу и затихваха по пътя си към върха на йерархията, без да успеят да го достигнат, 

стремежът този път беше реформата да започне радикално отгоре, от администрацията на 

Министерството на отбраната и висшите командни звена. Един от аргументите в интерес 

на този подход бе съществуващата, доказана и с опита на армиите на нашите съюзници и 

партньори в НАТО и ЕС, диспропорция на командния състав, представляващ повече от 

2% от войските под негово ръководство. Амбицията на сегашното политическо 

ръководство е твърдо да приложи и спазва показателите на ефективно и ефикасно 

количествено съотношение на висшето управленско звено към броя и мащаба на 

ръководените войски. 
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През февруари стартира процес на Преглед на структурата на въоръжените сили, 

който трябва да даде ясна представа за висшите командни звена – щабовете на видовете 

въоръжени сили, Щаба по осигуряването и поддръжката и Съвместното оперативно 

командване. Те ще бъдат преструктурирани така, че със значително по-малък личен 

състав (както бе споменато по-горе до 2% от силите, които командват) да се повиши 

ефективността и пряката отговорност за тяхното управление. Прегледът на структурата на 

силите ще доведе на практика до приоритетно изграждане на способности, адекватни на 

пакета от правдоподобни и най-вероятни военни задачи, които ще бъдат изпълнявани в 

мирно време и при управление на кризи от военен и невоенен характер – т.е. да се 

изграждат сили, способни да участват в съвместни и експедиционни операции. Това, 

естествено, ще се наложи да стане за сметка на такива способности, чиято вероятност за 

активиране е нищожна или приемливо малка, като се постигне баланс между бойни 

подразделения и подразделения за бойна поддръжка и осигуряване. Никога досега 

прегледът на силите не се е извършвал на базата на нужните способности на армията, а 

превесът е бил поставян на съкращенията с фокус върху евентуалните икономии. Сега 

прегледът се основава на оценка на необходимите минимални военни способности, които 

трябва да притежава страната. 

С днешна дата, прегледът е в процес на финализиране в частта му, касаеща 

оперативното ниво. В резултат от влизането в сила на новите длъжностни разписания за 

щабовете от 1 юли 2010 г., общият брой редуцирани длъжности е 297. 

Друга насока на нашата работа в рамките на прегледа е проблематиката, свързана 

с резерва. Към момента се осъществява цялостен анализ на ресурсите от резерва и се 

разработва проект на Закон за резерва и Правилник за неговото прилагане. 

Категорично заявената воля на ръководството на Министерство на отбраната за 

освобождаване от несвойствени и несвързани с отбраната дейности беше реализирана 

чрез преобразуване, редуциране и оптимизиране структурата и функциите на 

изпълнителните агенции на министерството. Изпълнителната агенция "Социални 

дейности на Министерството на отбраната" беше преобразувана в Изпълнителна агенция 

"Военни клубове и военно-почивно дело", в резултат на което намалихме общата 

численост на персонала с 34 %. Дейността по стопанисването на жилищния фонд и 

общежитията беше възложена на Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната”. За 
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съжаление процесът на съкращения не мина без проблеми. Те бяха свързани най-вече с 

допуснати от ръководството на Агенцията нарушения при освобождаване на служители. 

След извършената от Инспектората на министерството проверка, нарушенията бяха 

отстранени. 

Предприехме конкретни действия и приложихме процедури, свързани с процеса 

по освобождаване на въоръжените сили от излишна инфраструктура, с нейната 

трансформация и включването й в гражданския оборот, както и с подпомагане на процеса 

по обновяване на оставащата за нуждите на предислоцираната армия материална база. 

2.2. Провеждане на политика на прозрачност и отчетност 

за премахване на условията за корупция и неефективно 

управление в Министерството на отбраната. 

Друг водещ приоритет на Министерството на отбраната е борбата с корупцията. 

Създаденият през есента на 2009 г. Постоянен съвет по антикорупция продължи да 

координира и насочва работата на контролните органи и периодично да изготвя доклади 

за констатираните факти и условия, пораждащи корупция, безстопанственост и лошо 

управление в министерството. Традицията да се публикуват неговите доклади на 

Интернет страницата на МО е още едно доказателство за политическата воля за 

прозрачно и отчетно управление. На своето последно заседание от 21 юни, Съветът 

набеляза конкретни антикорупционни мерки в застрашени от корупционни практики 

области в дейността на ведомството. Това послужи като отправна точка за разработване 

на План за действие срещу корупционните практики, който към настоящия момент вече 

се прилага. Постоянно се актуализира и информацията в Интернет-страницата на МО, 

свързана с обществените поръчки, като се добавят нови връзки към Индикативните 

списъци на обществените поръчки във връзка с предстоящите процедури до края на 

годината. Отново в контекста на волята за прозрачно и отчетно управление са и усилията 

на ръководството за свеждане до възможния минимум на броя на обявяваните специални 

обществени поръчки. 

Паралелно с това, усилията на вътрешните одитори бяха насочени към 

осигуряване на ръководството на Министерство на отбраната с обективна и независима 

оценка за ефективността, ефикасността и икономичността на изпълняваните програми 
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или отделни процеси. В рамките на периода вътрешните одитори продължиха да 

констатират редица наследени от минали години нарушения на Закона за обществените 

поръчки и Наредбата за специални обществени поръчки, основните причини за които се 

оказват налаганият неефективен или формален предварителен контрол, умишленото 

удължаване на срока на основните договори  и впоследствие завишаване на тяхната 

стойност или сключване на договори без финансова обезпеченост. 

 В контекста на тези усилия, Инспекторатът на Министерството на отбраната 

извърши редица проверки, засягащи разнообразни проблемни области, като: редовността 

на изпълнението на актовете на министъра на отбраната, свързани с организацията на 

провеждането на бойната подготовката на контингентите, участващи в мисии зад граница, 

законосъобразността на ремонтите, спазването на нормативните изисквания за безопасна 

експлоатация на потенциално опасни обекти в МО, процедурите по възлагане на 

обществени поръчки, сключването на договори и др. За периода 27.07.2009 г. - 30.06.2010 

г. са регистрирани 117 сигнала, 29 от които са класифицирани като сигнали за корупция, а 

останалите – за различни административни нарушения. С днешна дата, назначените 

проверки по тези сигнали са приключени. 

В потвърждение на спазването на поетите пред българското общество и 

данъкоплатците ангажименти  за провеждане на прозрачна и отчетна отбранителна 

политика, Министерството на отбраната осъществява активна информационна дейност. В 

резултат от провеждането на тази информационна политика през първото полугодие на 

2010 г. Българската армия се ползва с 42 % обществено одобрение
1
 – един сравнително 

висок за държавните институции процент. 

                                                 

1
 Резултати от представително проучване на Националния център за изследване на общественото 

мнение от м. юни 2010 г. 
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3. Оптимално използване на въоръжените сили и систематично 

изграждане на отбранителни способности 

3.1. Колективна, регионална и двустранна 

отбранителна политика 

В глобален контекст Министерството на отбраната фокусира усилията си за 

задълбочаване на стратегическото партньорство между НАТО и ЕС, което е от особена 

важност за ефективността на отбранителния ресурс на държавата ни. Политическите 

усилия в това направление са съсредоточени към запазване и развитие на ефективни 

трансатлантически отношения чрез координиране на политиката и взаимодействие, 

взаимно допълване на способностите с избягване дублирането на усилията и ресурсите и 

подпомагане и развитие на партньорството с други страни. Тези позиции бяха потвърдени 

и на неформалните срещи на министрите на отбраната на страните-членки на НАТО и ЕС, 

проведени през месец февруари. 

Продължи активното участие на експерти от министерството в разработването на 

новата стратегическа концепция на НАТО. През месец март на посещение у нас бяха 

посланик Зепос и професор Ротфелд от експертния екип на д-р Маделин Олбрайт, с които 

беше дискутирана българската позиция по документа, като се декларира категоричния 

ангажимент и подкрепата на страната ни за ролята на колективната отбрана, член 4 и член 

5 от Вашингтонския договор. Тази позиция, съчетана с една добре обоснована и 

последователна политика от наша страна, би дала възможност да се работи за максимално 

използване на механизмите на колективната отбрана в интерес на националната 

сигурност. 

През май на посещение у нас беше генералният секретар на НАТО Андерс Фог 

Расмусен. Основните моменти в проведените разговори бяха свързани с новата 

стратегическа концепция на НАТО, системата за противоракетна отбрана, провеждащия 

се преглед на структурата на въоръжените сили, ролята и мястото на България в мисиите 

и операциите на НАТО и най-вече в Афганистан. 

По отношение на международното сътрудничество и регионалните инициативи, 

нашата основна цел остава задълбочаване на двустранното сътрудничество и постигане 
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на нов етап на развитие на регионалните отношения в отбранителната сфера. Следва да се 

отбележи, че особено важно за нас е стратегическото сътрудничество със САЩ. То е от 

съществено значение, както за нашето участие в мисии и операции, така и за повишаване 

на способностите на Българската армия. В периода от 26 юни до 02 юли 2010 г. 

министърът на отбраната Аню Ангелов беше на официално посещение в САЩ, по време 

на което бяха дискутирани въпроси, свързани с изграждането на противоракетна отбрана 

на НАТО и превръщането й в ключова мисия на Алианса след предстоящата срещата на 

високо равнище в Лисабон. Наличието на съвместни съоръжения на българска територия 

е важен допълнителен аргумент за разгръщането на противоракетния щит над България. 

Нашата официална делегация представи българските  виждания за засилване на 

стратегическото партньорство със САЩ като основен стълб на българската отбранителна 

политика. По време на разговорите на министър Ангелов със сенатор Джон Маккейн, 

заместник-председател на Комисията за въоръжени сили се потвърди отново високата 

оценка на приноса на България в операцията на НАТО в Афганистан. Бе потвърдено 

споделеното виждане, че обучението на Афганистанските сили за сигурност е ключово за 

успеха на операцията, а българо-американското сътрудничество на двустранна основа 

допълва отношенията ни в рамките на Алианса. 

През отчетния период Министерството на отбраната продължи да търси 

възможности за обмен на информация по военното сътрудничество на работно ниво. В 

този контекст институцията е представена чрез своите 23 служби на военния аташе в 42 

държави, като за отбелязване е повишената ефективност и ефикасност на този апарат чрез 

актуализиране на индивидуалната им акредитация – 13 военни аташета са акредитирани в 

една, а 10 в две или повече от общо 29 държави. 

Значително място в регионалното сътрудничество заемат Процесът на срещи на 

министрите на отбраната от Югоизточна Европа, както и инициативи като Оперативната 

група за военноморско сътрудничество в Черно море (BLACKSEAFOR), ежегодните 

срещи на началниците на отбраната на държавите от Югоизточна Европа и др. В периода 

22 - 24 март 2010 г. в София бяха проведени поредните срещи на политико-военно ниво за 

съгласуване на проектите по линия на Процеса от срещи на министрите на отбраната на 

страните от ЮИЕ. В рамките на срещите бе извършен преглед и на дейността по линия на 

Многонационалните мирни сили от ЮИЕ / Бригада ЮИЕ, както и съгласуването на 

правните процедури по приемането на Черна гора и Сърбия в Процеса. 
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В сферата на изпълнението на поетите от Република България задължения в 

областта на контрола на въоръженията и мерките за укрепване на доверието и 

сигурността, през отчетния период редовно се осъществяваше текущ обмен на 

информация. За времето от 07 до 11.06. 2010 г. Министерството на отбраната 

домакинства наблюдателна мисия по Договора за установяване на режима „Открито 

небе”, проведена от Украйна над територията на нашата страна. 

В областта на логистиката провеждането на национална политика за поддръжка 

от страната домакин на съюзнически и чужди сили на територията на Република България 

се съсредоточи в поддържане на актуална база данни в „Каталог на Р България за 

планираните граждански и военни възможности за поддръжка от страната домакин”, 

както и в Комитета на националните териториални командири с основни направления на 

дейност за поддръжка от страната домакин между страните, участващи в Комитета и 

териториалното поддържащо командване на САЩ в Европа. 

Беше приет „Каталог на Република България за планираните граждански и 

военни възможности за поддръжка от страната домакин”. Предстои внасянето му за 

разглеждане в Министерски съвет. 

3.2. Изграждане и развитие на отбранителни способности 

Ключова за изграждането на българските въоръжени сили и развитието на 

техните способности, тази политика се базира на подхода на развитие на единен комплект 

сили в рамките на наличните и прогнозни финансови ресурси, с ясно дефинирани 

способности, използвани при необходимост и в двете организации, както на територията 

на страната, така и зад граница. Тези принципни постановки стоят в основата и на 

провеждания преглед на структурата на въоръжените сили, целящ постигане на адекватна 

готовност за осигуряване на принос към колективната отбрана на НАТО и общата 

политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз, за подкрепа на усилията на 

международната общност за опазване на мира и сигурността и за подпомагане на 

обществото при бедствия и аварии в страната и извън нея. 

Наследеният от 2009 г. проблем по осигуряване на адекватна на критериите и 

стандартите на НАТО бойна подготовка бе поставен с изключителна острота в дневния 

ред на ръководството на министерството, на Щаба на отбраната и на всички командири и 
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началници. На фона на тежките финансови ограничения бе направено и продължава да се 

прави всичко възможно да бъдат проведени максимално количество учения и 

мероприятия по бойната подготовка на войските съгласно нормативите, програмите за 

подготовка и плановете. На приоритетно място са изведени дейностите по бойната 

подготовка за изграждане на способности от подразделенията и елементите от 

декларираните по ангажиментите ни в НАТО и ЕС сили, както и за непосредствената 

подготовка на контингентите ни в мисии и операции. 

В подкрепа на горното са и конкретните данни от анализа на проведените до 

момента мероприятия по изпълнение плановете за бойна подготовка. Като цяло в 

Българската армия за периода от 1 януари до 30 юни са планирани 95 учения - от тях са 

проведени 69, което е близо 72% изпълнение на плановете. По видове въоръжени сили 

този показател не е равномерно разпределен: ВВС постигат 100% изпълнение на 

плановете си за бойна подготовка, докато при Сухопътни войски този показател през 

второто полугодие се нуждае от значително подобрение. 

През периода български военнослужещи взеха участие в двустранно обучение с 

представители на Специалните сили на САЩ, проведено на територията на Република 

България. Бяха проведени също: българо-американското учение „SABER DAWN-10; 

българо-американско учение със специалните сили на ВМС, както и учението 

„WAKEBOARD SPORT TOUR” съвместно с подразделение от британските въоръжени 

сили на територията на нашата страна. 

По отношение администрирането на процесите по изграждането и развитието на 

отбранителни способности, в министерството беше приет проект на „Правилник за 

дейността на Съвета по защита при бедствия и аварии към министъра на отбраната” и 

беше изготвен отчет за изпълнение на пакета Цели на въоръжените сили 2008 г. 

Прогнозите сочат, че ресурсните ограничения ще останат устойчива тенденция и 

през следващите няколко години. Приоритетни задачи в тази ситуация остават запазване 

на изградените способности, развиване на компоненти на способности, които не изискват 

значителни финансови средства и осигуряване на адекватен принос към споделената с 

нашите съюзници отговорност към сигурността.  
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3.3. Модернизация и инвестиции 

През разглеждания период, за съжаление, бяхме принудени да забавим процеса 

на модернизация и развитие на нови способности. Въпреки тази тенденция, започнатите 

проекти за модернизация в Българската армия се изпълняват, макар и с променени 

параметри. Продължава работата по проектите за модернизация на комуникационно-

информационната система и по-специално - по проекта за изграждане на „Система за 

обмен на съобщения по протокол Х 400”. Тече процесът по анализ и оценка на 

сключените договори за ремонт, поддръжка и абонаментно-техническо обслужване на 

АТЦ и мрежата „ТЕТРА” на Българската армия; в ход е процедура по избор на доставчик 

на GSM услуги за нуждите на Министерството на отбраната. Що се отнася до проектите: 

- „Придобиване на нови вертолети за ВВС и ВМС”, в частта му за ВВС - 

продължава усвояването на експлоатацията на вертолетите AS 532 AL „Кугар”; 

- „Придобиване на нови транспортни самолети” – продължава изпълнението на 

клаузите по договора, свързани с гаранционно обслужване на самолета, 

двигателите и агрегатите. Забавяне при доставката на отремонтирани агрегати и 

детайли от самолета по гаранционните условия води до нарушаване на плановете 

за подготовка на състава и използването на самолета; Предстои провеждането на 

междуведомствена работна среща между представители на МО, МИЕТ, МФ и 

фирма „Аления Аеронаутика”, относно обсъждане промяна параметрите на 

договор УД-03-12/24.02.2006 г. за доставка на новите транспортни самолети; 

- “Възстановяване на летателната годност на самолети МиГ-29” - предвидената 

гаранционна поддръжка в договора с РСК “МиГ” завърши. До окончателното 

приключване на договора предстоят последни доставки на имущество, 

необходимо за обслужването на самолетите; 

- „Система за управление на активните средства за ПВО на ВВС” – провежда се 

опитна експлоатация на системата; 

- „Система за опознаване „свой-чужд” по стандартите на НАТО и ИКАО” – 

продължава изпълнението на рамков договор за вграждане на радиолокационен 

запитвач в радио-локационните станции, зенитно-ракетните комплекси и 

летищните системи за навигация. 
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3.4. Ангажирано участие в операции 

Главното практическо измерение на отбранителната ни политика e участието на 

наши контингенти в мисии и операции. Това е и главният фактор, обуславящ 

съсредоточаването на усилията и ресурсите на Министерството на отбраната основно в 

подготовката и осигуряването на структурите и контингентите ни в операции. 

През периода Министерството на отбраната осигури участието на Република 

България в операции на НАТО, Европейския съюз, ООН, в коалиционни и 

многонационални сили с контингенти и щабни офицери от общо 681 военнослужещи. 

Още 170 военнослужещи са в режим на готовност на територията на страната за участие в 

Силите за отговор на НАТО (NRF). Запазва се сравнително високият брой на български 

военнослужещи, участващи в операции извън територията на страната, което утвърждава 

имиджа на страната ни като отговорен член на НАТО и ЕС и демонстрира успешната 

реализация на външнополитическите ни приоритети. Същевременно е важно да отчитаме 

и безценния благоприятен ефект, който участието в операции има за повишаване 

способностите на въоръжените ни сили. 

Най-значително е българското участие в операцията на Международните сили за 

поддържане на сигурността в Афганистан – ISAF, като български военнослужещи и 

граждански лица участват също така в: 

- операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина – „ALTНEA”; 

- операция на НАТО в Косово (KFOR); 

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

- мисия на ООН в Либерия; 

- мисия на Европейския съюз за наблюдение в Грузия; 

- операция на Европейския съюз в Сомалия „АТАЛАНТА”; 

- полицейска мисия на Европейския съюз в Афганистан. 

През отчетния период се осъществи предварителна и непосредствена подготовка 

на подразделения от БА, които предстои да вземат участие в операцията на 

Международните сили за поддържане на сигурността в Афганистан (ISAF), операцията на 
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Стабилизиращите сили на НАТО в Косово, както и в операцията на Европейския съюз в 

Босна и Херцеговина „ALTНEA”. 

Непрекъсната и неразделна част от подготовката и участието в операции бе 

дейността на Служба „Военна информация”, водещо в чиято дейност беше ежедневното 

разузнавателно осигуряване на българските военни контингенти в операции и мисии 

извън територията на страната и главно в Афганистан. 

4. Поддръжка и осигуряване на отбраната и ефективно и 

ефикасно управление на ресурсите за отбрана 

4.1. Поддръжка и осигуряване. 

През отчетния период една от основните задачи пред Министерството на 

отбраната в сферата на поддръжката и осигуряването беше актуализирането на 

нормативната база, регламентираща логистичното осигуряване на войските, така че тя да 

отговаря на новата организационна структура и промените в националната нормативна 

база. Бяха изготвени проекти на нови и актуализирани съществуващи нормативни 

документи относно организацията на храненето, метрологичното осигуряване, процеса на 

освобождаване на въоръжените сили от излишните имущества и др. 

4.2. Хората в отбраната. 

Съществена цел на направените нормативни промени е развитието на 

професионалния капацитет на военните и цивилните кадри и утвърждаване на статута на 

военнослужещите. В резултат на тези промени бяха сключени договори за кадрова военна 

служба, като по този начин бе възстановено договорното начало на службата във 

въоръжените сили, заложиха се ясни и реалистични принципи за кариерното развитие на 

военнослужещите и се премахнаха множество от съществуващите до момента аномалии. 

Важен аспект беше въвеждането на съвременна система за ефективно набиране 

на адекватни на изискванията кандидати за военна служба, както и преструктурирането 

на военнообразователната система. В тази връзка бяха приети съответно „Наредба за 

определяне на условията и реда за приемане на войници в Професионалните колежи за 

обучение на сержанти (старшини)“ и „Наредба за разработване и планиране на курсовете 



Отчет за дейността на Министерството на отбраната през първото полугодие на 2010 г. 

- 15 - 

за придобиване и повишаване на квалификацията и преквалификацията във военните 

академии, висшите военни училища, професионалните колежи и центровете (базите) за 

подготовка“. Завърши рекламната кампания за набиране на кандидати за курсанти във 

висшите военни училища. За сведение, планът за 2010 г. предвижда в Националния 

военен университет да бъдат приети 565 курсанти и студенти, във Висшето военноморско 

училище 517 курсанти и студенти, а във Военна академия - 223 слушатели и студенти. 

Беше извършен преглед на структурата и дейностите на висшите военни 

училища. Закрити бяха структурни звена с отпаднала необходимост и преструктурирани 

разходите на Националния военен университет и на Висшето военноморско училище, на 

които е редуциран и постоянния състав съответно с 31% и с 15%. Също така бе създадена 

организация по набиране и подбор на кандидати за приемане и обучение в 

Професионалните колежи за обучение на сержанти (старшини) през учебната 2010-2011 г. 

През отчетния период бяха разработени правила за работа на Отрасловия съвет за 

социално сътрудничество. Подготвени бяха допълнителни споразумения към 

Колективния трудов договор, свързани с измененията в ЗОВС и обучение на комитетите и 

групите и длъжностните лица по здравословни и безопасни условия на труд. Подготвени 

бяха всички материали за работата на комисиите за материално подпомагане и 

определяне на качеството „военноинвалид” и „военнопострадал”. 

Разработени са и са в процедура на одобряване редица конкретни нормативни 

документи, свързани с подобряване на социалния статус на военнослужещите, като 

Наредбата за настаняване в служебни жилища и за компенсации при ползване на жилища 

при условията на свободен наем, Наредбата за ползване на санаториалната и почивната 

база от освободени от военна служба и членове на техните семейства. Подготвя се списък 

на длъжностите, които могат да се заемат от лица с основно образование и други. 

Въпреки усилията на ръководството за реализиране на декларираните приоритети 

в областта на човешките ресурси, все още се наблюдава отрицателна тенденция по 

отношение на престижа на военната професия и отлив от нея. Анализите сочат, че това е в 

резултат на орязването на пакета от социални придобивки за военнослужещите и 

нарастващата социална и професионална несигурност, свързана с продължаващите с 

години преструктурирания и съкращения във въоръжените сили. Индикатор за това е и 

тенденцията към силно намаляване на кандидатите за курсанти във висшите военни 
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училища, намаляването на кандидатите за кадрови войници и обезпокоително 

нарастващия през последния месец брой на подадени рапорти от офицери за 

освобождаване от военна служба. 

4.3. Мениджмънт на финансовите ресурси. 

В Министерството на отбраната бе възстановен механизмът на програмно 

управление на отбранителните ресурси и бяха взети мерки за премахване на 

предпоставките за неправомерно и нецелесъобразно отклоняване на средства от бюджета 

за отбрана, пренастройвайки ежедневния мениджмънт на отбраната в посока максимална 

ефективност и ефикасност. 

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.  и  

Постановление № 324 от 30.12.2009 г. на Министерския съвет за изпълнението на  

държавния  бюджет на Република България за 2010 г. беше утвърден бюджет на  

Министерството на отбраната за 2010 г. в размер на 913 893 хил.лв., което представлява 

1,44 % от брутния вътрешен продукт. Уточненият план за разход по бюджета на 

Министерството на отбраната с включени приходи и преходен остатък към 30 юни 2010 г. 

е в размер на 931 183,9 хил.лв. Тук обаче следва да се спомене, че планът за собствени 

приходи като цяло изостава с 19,83 %. 

За първото полугодие на 2010 г. усвоените средства, включени в разпределението 

на бюджета на МО за 2010 г., са в размер на 58,06% от уточнения план за разходи, в т.ч: 

 Разходи за текуща издръжка – 52,43  %; 

 Централни плащания – 122,61 %. 

По-големият процент на усвояване на бюджета за централни плащания се дължи 

преди всичко на извършените прихващания по бюджета на Министерството на отбраната 

за доставка на хеликоптери от фирма „Юрокоптер” – ЕАДС. 

През полугодието, независимо от  рестриктивния характер на бюджета и 

недостатъчно разпределени средства в годишните бюджетни сметки на второстепенните 

разпоредители с бюджетни кредити, са извършени съответните неотложни разходи за 

покриване на техните нужди. 
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Като цяло, процентното изпълнение на бюджета на Министерството на отбраната 

за първото полугодие на 2010 г. по основните направления на разходите за 

децентрализирана издръжка е следното: 

 Персонал – 50%. Това направление продължава да е основен елемент на 

разходите по бюджета, които представляват  76,25 % от уточнения план 

към 30 юни 2010 г., поради факта, че очакваните икономии от фонд 

„Работна заплата” се очакват не по-рано от началото на 2011 г.; 

 Текуща издръжка – 64,81 %. Основният фактор за това, процентното 

изпълнение да е по-голямо от планираното (50%) се явява изплащането 

през полугодието на значителни по размер задължения, наследени от 2009 

г.; 

 Капиталови разходи – 45,68 %. 

Имайки предвид рестриктивния характер на бюджета, необходимостта от 

икономии и повишаване ефективността на финансовия мениджмънт, през първото 

полугодие бяха премахнати несвойствените за отбраната икономически, търговски и 

други функции, като фокусът бе поставен върху отбранителните способности и 

оперативното използване на войските и силите. С цел предотвратяване на по-нататъшно 

изтичане на средства, бе направен анализ на дейността на фирмите, на които министърът 

на отбраната е принципал и бяха предприети конкретни организационни и кадрови мерки 

за прекратяване на злоупотребите и тяхното декапитализиране. 

Основен проблем при мениджмънта на финансовите ресурси бе изплащането на 

дължими разходи по бюджета от 2009 г. За да се преодолее напрежението между 

Министерството на отбраната и фирмите контрагенти, част от тези задължения бяха 

изплатени от годишната бюджетна сметка и бюджета на министерството като цяло. 

Възникнаха проблеми и при прихващането на средства от гаранционните депозити 

поради неизплатени международни задължения на Министерството на отбраната по 

сключени договори, които в последна сметка се удържат от бюджета на министерството, 

а не са предвидени в него. 

Предприети са действия за редуциране на неизплатените задължения на 

министерството за извършено строителство и строителни услуги от 2009 г. Общата 
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рекапитулация е положителна и вследствие на реализирана икономия от изплащане на 

дължимите средства чрез редукция на задълженията с 10% се освободи ресурс, който ще 

се насочи за доставката на крайно необходимо оборудване – четири броя трифазни 

преобразуватели за нуждите на Военноморските сили. Все още имаме забавяне в 

разпореждането с имотите с отпаднала необходимост, като усилията ни са насочени не 

просто към наваксване на това изоставане, а към по-ефективно прилагане на механизма за 

управлението на този ресурс. 

5. Обобщение, изводи и последващи стъпки 

С действията си през периода ръководството на Министерството на отбраната 

дава ясни доказателства и потвърждава изпълнението на поетия пред българското 

обществото ангажимент: да осигурява необходимата му отбрана на приемлива цена. 

Предприетите до момента законодателни и административни мерки целят прилагането на 

максимално ефективен мениджмънт на предоставения ресурс и решаване на задачите на 

отбраната с минимално необходимите военни способности.  

Въпреки трудностите се полагат всички усилия за поддържане и дори нарастване 

на броя военнослужещи в операции извън територията на страната с предприемане на 

мерки за повишаване ефективността на тяхното участие. Водещ мотив при това е 

усилието ни за осигуряване на по-стойностен и видим принос за постигането на целите на 

операциите. 

Същевременно трябва да отчетем, че съществуващият като цяло дефицит от 

способности намалява капацитета на въоръжените сили да изпълняват задачите си и не 

съответства на политически поетите от страната ни ангажименти в осъществяването на 

отбранителната си политика, включително и в състава на съюзите, в които България 

членува. 

Усилията на Министерството на отбраната са съсредоточени върху 

финализирането на Прегледа на структурата на въоръжените сили и изготвянето на план 

за тяхното развитие, за постигане на баланс между задачи, налични ресурси, численост и 

оперативни способности. Предстоящите реформи в сферата на отбраната ще бъдат 

всеобхватни, многопластови, а в някои отношения и радикални по своя характер, но във 

всеки случай – основани на пространен и задълбочен анализ, а не конюнктурни или 
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палеативни. В същия дух ще бъде и подготвяната Бяла книга за отбраната, която ще 

представи на българското общество, но също и на нашите съюзници и партньори, ясна и 

реалистична картина на провежданата отбранителна политика и нашите средносрочни и 

по-дългосрочни намерения в нея. 

Струва си да бъде подчертано още веднъж, че дългосрочният 

характер на инвестиционните решения в сферата на отбраната, 

рефлектиращи отвъд няколко управленски мандата и даващи отражение 

десетки години напред, изисква и предполага особено засилено внимание и 

специфична национално-отговорна позиция при тяхното формиране и 

вземане. 

Този принцип стои постоянно на вниманието на ръководството на 

Министерството на отбраната и е в основата на всяко негово усилие за изпълнение на 

поетите пред обществото ангажименти, голяма част от които са изпълнени  с 

приключване на настоящия отчетен период. Оставащите, по-дългосрочни цели и задачи 

ще бъдат реализирани до края на мандата, като ще положат устойчива основа за 

последващо развитие и надграждане. 

Този факт е основателен повод за удовлетвореност и увереност за продължаване 

на усилията за утвърждаване на практиката на формиране и реализиране на балансирана, 

отговорна и открита отбранителна политика, политика на действен и ангажиран член на 

НАТО и ЕС, уважаван, ценен и търсен от съюзниците и партньорите си. Само по този 

начин ще придобие смисъл това, което правим за интересите на всеки отделен гражданин 

и като цяло за интересите на обществото и държавата ни. 

 


