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1. Въведение 

Министерството на отбраната има основна роля при формирането и реализирането на 

отбранителната политика на Република България и отговорност за използване на 

предоставените му от обществото ресурси в съответствие с принципите на ефективност, 

прозрачност и отчетност.  

За да изпълни тази своя отговорност, политическото ръководство инициира практиката 

на публикуване в интернет страницата на министерството на периодични доклади за дейността 

на ведомството. Амбицията е това да се превърне в ефективна мярка за прозрачност при 

изпълнението на отбранителната политика. Така всеки гражданин ще има възможност да бъде 

по-добре информиран за актуалните дейности на министерството и основните направления за 

изразходване на бюджета за отбрана. 

Настоящият редовен отчет 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 юли до края на септември 

2010 година. 

Последователността в действията на ръководството през този период изискваше 

продължаване на усилията, 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.  

Ключов момент в дейността на Министерството на отбраната през 

изтеклия период е финализирането и представянето пред обществеността и 

политическите сили на Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на 

Република България като концептуална програма за развитие на въоръжените 

сили. Това е втората в най-новата българска история Бяла книга за отбраната 

и е категоричен израз на следваните от правителството принципи на 

откритост, прозрачност и строга отчетност в отбраната. 

Бялата книга представи на българското общество една пълна и ясна картина не само на 

целите и приоритетите на отбранителната политика на Република България, но също така и на 

подходите, които политическото ръковедство е възприело за нейното реализиране. Тя 
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информира обществото и съюзниците ни какви отбранителни способности трябва да имаме, за 

да сме адекватни на новите реалности. 

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 

законодателна дейност  

През периода юли-септември 2010 г. приключи първата фаза от Прегледа на 

структурата на въоръжените сили. В рамките на този преглед 16 работни групи и четири 

подгрупи, подпомагани методически от експерти от Центъра за гражданско-военни отношения 

(CCMR), Монтерей, в рамките на двустранното сътрудничество между България и САЩ, 

направиха оценка на стратегическата среда, предизвикателствата и заплахите, възможните 

сценарии и необходимите отбранителни способности, по отношение на видовете въоръжени 

сили, бойното осигуряване и поддръжката. 

В резултат на направените анализи и получените параметри за 

развитие на военните способности на страната беше изготвен „Доклад за 

резултатите от прегледа на въоръжените сили на Република България”. 

Основните резултати от този доклад и произтичащите от тях насоки за 

политически и практически действия бяха синтезирани в спомената по-горе 

Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на Република България. 

Формулираната политическа цел е развитие на единен за всички задачи 

комплект въоръжени сили, с единна система за командване и управление за 

мирно време и за време на кризи, със съответстваща на тези задачи 

организация, въоръжение и бойна подготовка, адекватно осигурени с 

необходимите финансови и материални ресурси.  

В резултат на Бялата книга за отбраната и въоръжените сили на Република България, 

започна разработване на проект на „Закон за резерва на въоръжените сили”, Правилник за 
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прилагането му и „План за развитие на въоръжените сили”, който ще бъде последван от 

„Дългосрочен инвестиционен план”.  

В процес на съгласуване е нов Правилник за осигуряване и управление на качеството на 

отбранителни продукти за Министерството на отбраната и Българската армия. Паралелно с това 

се разработва и „Методика за извършване на пазарни проучвания”, като се обработва и 

обобщава информация с цел създаване и поддържане на база-данни с извършените 

маркетингови проучвания.  

Понастоящем няма утвърден документ, който да регламентира процесите по управление 

на риска при изпълнението на програмите и бюджета в сферата на отбраната. Управлението на 

риска се свежда до субективните преценки на програмния колектив и заделянето на процент от 

средствата, предназначени за изпълнението на  дадена програма. Това означава вземане на 

решения в условията на неопределеност. За да се справи с това, ръководството на 

министерството започна процес на разработка на „Пособие за мениджмънт на риска” на 

основата на модерен математически модел за оценка на риска. 

Група експерти от служба „Военна полиция” и от други административни звена на 

министерството, разработи и предложи за обсъждане законопроект за Военната полиция, като 

неделим компонент от интегрирания сектор за сигурност в страната.  

Усилията на ръководството на Министерството на отбраната са насочени към 

оптимално освобождаване на ведомството от недвижими имоти с отпаднала необходимост. През 

това тримесечие 16 недвижими имота са предоставени на други ведомства, общини и области, 

сред които областните управи на Шумен и Бургас, Ямболска, Хасковска, Врачанска, 

Симеоновградска общини и др. С цел попълване на приходната част на бюджета и в изпълнение 

на програмата за освобождаване от имоти с отпаднала необходимост, бяха предложени за 

продажба редица обекти, но поради стагнацията на пазара на недвижими имоти, ведомството не 

успя да реализира изцяло намеренията си в тази посока. 

 В заключение трябва да отбележим, че днес има политическа воля да се отиде много по-

далеч в сравнение с предприеманите досега реформи. Това, което се търси е истинска 

трансформация, а не просто механични съкращения, както е правено много пъти досега.  
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2.2. Провеждане на политика на прозрачност и отчетност за 

премахване на условията за корупция и неефективно 

управление в Министерството на отбраната. 

Провеждането на отговорна и прозрачна отбранителна политика и борбата с корупцията 

продължиха и през този период да са водещи приоритети за ръководството на Министерството 

на отбраната. 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. Като член 

на този съвет, директорът на дирекция „Вътрешен одит” периодично изготвя  доклади за 

констатираните от дирекцията факти и условия, пораждащи корупция и безстопанственост  във 

ведомството.  

Ежемесечно за периода 25.06.2010 – 01.10.2010 г. от дирекция „Вътрешен одит” е 

изпращана информация за констатирани от вътрешните одитори нередности, факти и условия, 

пораждащи корупция, които впоследствие се включваха в Отчетите за изпълнението на 

„Графика за неотложните мерки и действия на правителството и органите на съдебната власт за 

изпълнение на показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с 

корупцията и организираната престъпност”. Нещо повече, дейността по вътрешния одит 

институционално е единствената контролна дейност, която включва елементи по управление на 

риска. В този смисъл вътрешният одит обективно е с потенциал да идентифицира и чрез своите 

препоръки да ограничава рисковете и предпоставките за корупция. 

В приключените одитни ангажименти, свързани с проверката за законосъобразност на 

проведените процедури и сключените договори за възлагане на обществени поръчки в периода 

2007-2009 г., се установиха пропуски и недостатъци, които се класифицират като индикатори за 

измама по смисъла на Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Всички описани случаи са 

докладвани незабавно на министъра на отбраната, като са предложени мерки за предотвратяване 

на корупционни практики при възлагането на обществени поръчки. 

През посочения период Инспекторатът на МО работеше по пет сигнала, подадени на 

сайта на Комисията за превенция и противодействие на корупцията в Министерския съвет, до 



Отчет за дейността на Министерството на отбраната през третото тримесечие на 2010 г. 

- 6 - 

министъра на отбраната или директно към него. В рамките на контролната дейност на 

Инспектората, бяха направени проверки, които засягаха редица проблеми като: изпълнението на 

актовете на министъра на отбраната, свързани с организацията по провеждане на бойната 

подготовка на контингентите, участващи в мисии зад граница; незаконни ремонти и неспазване 

на нормативните изисквания за безопасни и здравословни условия на труд; медицинско 

осигуряване; предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси; процедури по възлагане 

на обществени поръчки; сключване на договори и др. В резултат на извършените проверки бяха 

констатирани проблеми, като например: 

- Бившата изпълнителна агенция „Социални дейности” – МО е отдала под наем на фирма 

„Инсайт Ин” ЕООД обекти от Военен клуб „Плевен”. Същите са доведени до състояние, 

непозволяващо да бъдат управлявани рентабилно и до извършването на незаконни 

преустройства в тях, с което са нанесени щети на Министерството на отбраната. Необходимо е 

изпълнителният директор на ИА „Военни клубове и военнопочивно дело”- МО да предприеме 

конкретни мерки за възстановяване на сградата на Военен клуб „Плевен” с цел бъдеще 

рационално използване. 

- Остаряла материално-техническа база на медицинските пунктове в поделенията на 

Сухопътни войски. Необходимо е началникът на ВМА да създаде организация за актуализиране 

на сроковете за осигуряване на медицинско имущество, техника и апаратура, изграждането и 

ремонтирането на медицинските пунктове в Българската армия.  

Дейността на служба „Военна полиция” по предотвратяване на корупционни действия е 

пряко свързана със стратегията за прозрачно управление, превенция и противодействие на 

корупцията. Въведени са механизми за бързо идентифициране и прекратяване на корупционни 

практики. Освен получената от свои източници информация, службата своевременно е 

проверявала и сигнали за корупция и злоупотреби, публикувани в средствата за масова 

информация. 

Използването на програмния подход при планиране и програмиране на ресурсите за 

отбрана, позволява постигането на прозрачност и оптимизиране на бюджетния процес, 

допринася за приоритизиране на целите на министерството и обвързване на способностите на 

въоръжените сили с разпределението на разполагаемите финансови ресурси. 
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През тримесечието бяха изготвени документи, които отчитаха 

степента на изпълнение на утвърдените политики и отбранителните 

програми в Министерството на отбраната за второто тримесечие и за 

първото полугодие на 2010 г. Те бяха представени в Министерството на 

финансите, като последният бе представен за разглеждане и в Народното 

събрание и Сметната палата. Те са основа за контрол на процеса на реализация 

на прилаганите в Министреството на отбраната програми и предприемане на 

действия за преодоляване на евентуални затруднения и коригиране в хода на 

изпълнението, ако е необходимо. Актуализирани бяха секторните политики и 

програмната структура на министерството с цел по-ефективно и 

целесъобразно управление на отбранителните ресурси. 

Същевременно, прилагането на програмната схема в министерството изисква 

продължаване на усилията за нейното усъвършенстване. Например, все още голяма част от 

вътрешните актове, регулиращи процесите по планиране, програмиране и бюджетиране не са 

адаптирани в съответствие със структурните промени във ведомството. Така комуникациите 

между отделните структури, ангажирани в изпълнението на програмите са затруднени и не са 

ясно регламентирани. Не е разработен и механизъм за анализ и отчет, след приключването на 

един стратегически цикъл на планиране. Възприетите показатели и критерии за изпълнение на 

отбранителните програми не дават обективна и цялостна оценка за степента и ефективността на 

изпълнение на целите и приоритетите на отделните програми.  

3. Оптимално използване на въоръжените сили и систематично 

изграждане на отбранителни способности. 

3.1. Колективна, регионална и двустранна 

отбранителна политика 

През третото тримесечие на годината външнополитическите измерения на 

отбранителната политика в контекста на нейната стратегическа цел – защита и утвърждаване 

на националните интереси, се характеризираха с няколко основни акцента:  
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- Като член на НАТО - активно участие в обсъжданията на различни 

варианти на нова командна структура на въоръжените сили на Алианса; 

принос в подготовката на срещата на високо равнище в Лисабон, на която ще 

бъде приета новата Стратегическа концепция на НАТО и ще бъде определена 

общата противоракетна отбрана на Алианса като ключова мисия за 

следващите десет години. 

- Като член на Европейския съюз – ефективно участие на различни нива 

в работата на структурите на ЕС, свързани с Общата политика за сигурност и 

отбрана.  

- Продължава успешното председателство на България на Процеса на 

срещи на министрите на отбраната от Югоизточна Европа. Страната ни 

предлага на страните членки за обсъждане мерки за повишаване на 

ефективността на този процес и за създаване на реални възможности на 

Многонационалните мирни сили за Югоизточна Европа за участие в 

мироопазващи операции, включително и за възможност за постоянно 

разполагане на щаба на бригадата в съвместното съоръжение в Ново село.  

Сериозните финансови ограничения, наложени през първата половина на годината, се 

запазиха и през настоящия период, което затрудни обезпечаването на българското участие в 

органите и структурите на Алианса и на Европейския съюз. Съставът на военната част на 

делегацията на Република България към НАТО, считано от 01.07.2010 г. беше намален от 24 на 15 

военнослужещи и граждански лица, като беше опитимизирана неговата работа. Сериозно е 

ограничено и участието на представители от структурите на министерството в експертните 

работни органи на НАТО и ЕС. Това носи своя негативен ефект върху политиката за сигурност 

и отбрана като цяло, поради дистанцирането на националните експерти от директно участие в 

дейността на НАТО и по Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС.   

С влизането в сила на Договора от Лисабон се повишават изискванията и засилват 

аргументите в подкрепа на необходимостта от подобряване ефективността на националния 

процес на формиране и вземане на решения. Това налага засилване на взаимодействието и 

координацията на ангажираните с тематиката ведомства, целящо своевременно формиране на 

релевантни национални позиции. В настоящия момент едни и същи структури/ведомства 

работят по въпросите на отбранителната политика и сигурността на НАТО и ЕС, 
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Министерството на отбраната предложи мандатът на Междуведомствения съвет по участието на 

Република България в НАТО да бъде разширен като сфера на компетентност с въпросите на 

Общата европейска политика за сигурност и отбрана. Предложението е в процес на съгласуване 

с МВнР. 

В изпълнение на плановете за интеграция на Българската армия и на Съвместното 

командване на силите на НАТО в Неапол, на 20 септември 2010 г. в София бе проведена среща 

с представители на Работната група по присъединяване и интеграция към Съвместното 

командване на силите в Неапол и беше отчетен напредъка на въоръжените ни сили в областта на 

интеграцията. Важно събитие в рамките на този процес бе и конференцията на Военния комитет 

на НАТО във формат началници на отбраната, която се проведе на 17 и 18.09.2010 г. в 

Словакия. Сред актуалните теми от дневния ред на НАТО се открояваше дебата по разработване 

на по-стройна и ефективна командната структура. Съществено място заеха дискусиите и 

дейностите по реализиране на трансформационните инициативи на НАТО, свързани с 

приоритизиране на отбранителните способности от критично значение за Алианса през 

следващото десетилетие. 

Друго направление, в което бяха съсредоточени усилията на ведомството, бе 

реализирането на Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС и осигуряване на адекватен 

принос на България към процесите в нея, съответстващ на поетите от наша страна ангажименти. 

През септември министърът на отбраната взе участие в неформална среща на министрите на 

отбраната на държавите членки на ЕС. На срещата бе обсъдена необходимостта от засилване на 

сътрудничеството в сферата на развитие на отбранителните способности. В тази връзка 

предстои да бъдат взети решения, свързани с областите, в които ще се запази националния 

суверенитет при развитието на отбранителните способности и областите, в които те могат да 

бъдат взаимно предоставяни и споделяни. 

По отношение на международното сътрудничество и регионалните инициативи, 

нашата основна цел остава задълбочаване на двустранното сътрудничество и постигане на нов 

етап на развитие на регионалните отношения в отбранителната сфера. Същевременно, чрез 

механизмите  на двустранното сътрудничество в областта на отбраната, България реализира 

един от водещите приоритети на своята отбранителна политика – постигане на висока степен на 

доктринална и оперативна съвместимост със съюзниците си. Участието ни в международни и 

национални учения и мероприятия за интегриране на комуникационно–информационните 
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системи, допринесе за повишаване на съвместимостта при решаване на задачи по поддържане 

на мира и подпомагане на населението при бедствия, аварии и кризи от военен и невоенен 

характер. През разглеждания период в Република Чехия се  проведе обучение на специалисти по 

ЯХБЗ в съвместния  център на НАТО за ядрена, химическа и биологическа защита. През втората 

половина на юли се проведе и националното военноморско учение с международно участие 

“Бриз`2010”. В него взеха участие кораби от Франция, Турция, Румъния, САЩ, както и 

корабите от Постоянната военноморска група на НАТО в Средиземно море. 

В хода на проведеното коалиционно логистично учение “LOGEX 10” в Германия бяха 

приложени на практика логистичните доктрини и процедури на НАТО за планиране на 

операция и развръщане на силите с използване на логистичен софтуер на НАТО. По време на 

учението се повиши сглобеността на логистичните щабове при планиране участието на 

многонационално формирование в операция в отговор на криза.  

Усилията в политиката на двустранно и регионално сътрудничество в областта на 

отбраната са насочени към поддържане на активни контакти с партньорите, изразяващи се в 

постоянен диалог, обмен на информация и участие в различни многостранни или двустранни 

мероприятия. Водещо място сред тези партньорства заема стратегическото ни сътрудничество 

със САЩ, което и през разглеждания период продължи успешно. Осъществени са редица 

дейности по доизграждането и подобрението на инфраструктурата в района на полигон Ново 

село и строителството на постоянния лагер на силите на САЩ в района. Проведена е планираща 

конференция за работата по програмата за военни контакти през финансовата 2011 г. Одобрен 

от Министерския съвет е проект на Споразумение между ВМС на САЩ и Министерството на 

отбраната за обмен на личен състав. Подготвено и подписано е Споразумение между Държавния 

департамент на САЩ и МО за подпомагане прочистването на района на складова база 

Челопечене, дейностите по което бяха изпълнени през юли.  

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 13-15 септември 

2010 г. Министерството на отбраната бе домакин на поредните срещи на Политико-военния 

направляващ комитет и на Координационния комитет към Процеса на срещи на министрите на 

отбраната от Югоизточна Европа. Срещите имаха за задача да подготвят годишното заседание 
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на министрите на отбраната от този формат. Бе направен преглед на текущите проекти в 

рамките на процеса и бяха подготвени плана за ученията на Бригада Югоизточна Европа и 

бюджета на бригадата за 2011 г. По инициатива на българското председателство на този Процес 

бе обсъден и проект на документ, посветен на бъдещето на Бригада Югоизточна Европа. 

Българската страна представи предложение за постоянно разполагане на щаба на бригадата в 

България, след завършване на предвидената в действащото споразумение ротация през 2015 г. 

В началото на септември успешно бяха проведени съвместни стрелби с подразделения от 

армията на Сърбия на полигон „Шабла”. Мероприятието получи много висока оценка от 

българска и сръбска страна и беше определено като решителна и успешна стъпка в развитието 

на двустранното сътрудничество мужду двете страни в областта на отбраната. Провеждането на 

подобни съвместни учения повлиява положително на регионалния климат на сигурност. Нещо 

повече, плодотворните двустранни отношения със страните от региона допълват усилията ни в 

рамките на съществуващите политически и отбранителни инициативи и дават импулс за 

укрепване на доверието между страните от региона, приобщавайки ги  към трансатлантическите 

ценности, практики и стандарти.  

В рамките на развитието на двустранното сътрудничество с Украйна бе подписан 

протокол за сътрудничество в областта на военната география, а с Министерството на 

националната отбрана на Социалистическа република Виетнам бе подписан Анекс към 

Протокола за сътрудничество между двете министерства в областта на подготовката на кадри. 

3.2. Изграждане, развитие и използване на отбранителни 

способности 

И през третото тримесечие въоръжените сили продължиха успешно да изпълняват своите 

мисии и задачи в контекста на постоянните си конституционни задължения за осигуряване 

отбраната на страната. Системите за ранно предупреждение, за наблюдение на въздушното и 

морските пространства функционираха нормално. 

 В хода на Прегледа на структурата на въоръжените сили, националните военни 

способности бяха структурирани в “Каталог на способностите за развитие на Въоръжените сили 

на Република България” в съответствие със съюзните изисквания. На базата на формулираните 

роля, мисии и задачи на въоръжените сили, за определяне на необходимите способности са 

разработени и утвърдени десет сценария за планиране. Те са приоритизирани чрез „Методика за 
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приоритизиране на способности с дефицит“ в три групи по критерии „вероятност за сбъдване“ и 

„очакван риск“. На тяхна основа са разработени концепции на операциите, включващи варианти 

на действие и изисквания към силите. В хода на процеса на Преглед се приоритизираха и 

различните способности, включително и тези с дефицит/недостиг, като в резултат е изготвен 

“Списък на приоритизираните способности”. По този начин окончателно се определиха 

съществуващите, необходимите, липсващите способности и тези с отпаднала необходимост. 

По отношение администрирането на процесите по изграждане и развитие на 

отбранителни способности, продължи прилагането на Системата за управление на развитието на 

въоръжените сили (СУРВС), като стремежът бе да се използва оптимално нейния капацитет. В 

тази връзка, и с оглед хармонизиране на националното планиране на отбраната с Процеса на 

планиране на отбраната на НАТО, се предприеха стъпки за придобиване и прилагане в МО на 

програмния продукт за отбранителен анализ и определяне на изискванията на НАТО. Тази 

стъпка има ключово значение за прилагане в бъдеще на модела на планиране, базирано на 

способностите. В момента се уточняват техническите и финансови параметри на процеса по 

придобиването му. 

Министерството на отбраната изготви отговорите по документа „Преглед на 

отбранителните способности 2010” на НАТО, в който бяха отразени ангажиментите на страната 

към колективната сигурност на Алианса, плановете за изграждане и модернизация на 

въоръжените ни сили и финансовото им осигуряване в условията на криза. На базата на 

отговорите по този документ, Щабната група за планиране на отбраната на НАТО осъществява 

предварителен анализ и разработва проект на оценка на страната ни. Оценката е от ключово 

значение за протичащите в момента процеси, тъй като дава представа за напредъка в развитието 

на отбранителните ни способности за участие в колективната система за сигурност на Алианса.  

По линия на изграждането и развитието на отбранителните 

способности бяха обсъдени важни въпроси по време на двустранните 

консултации между НАТО и Република България през първата половина на 

месец октомври в София, които са част от етапа „Преглед на резултатите” в 

рамките на новия процес на планиране на отбраната в Алианса. 

Представителите на НАТО бяха запознати и дадоха положителна оценка на 

резултатите от проведения Преглед на структурата на силите и изготвената 

Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на Република България. 



Отчет за дейността на Министерството на отбраната през третото тримесечие на 2010 г. 

- 13 - 

 Основните усилия за следващия период ще бъдат насочени към анализ и оценка на 

резултатите от тези консултации. Повдигнатите по време на дискусиите въпроси ще бъдат 

анализирани, като направените изводи ще бъдат обвързани с плановете ни за изграждане на 

отбранителни способности и възможностите ни за повишаване темповете на трансформация. 

Същевременно през изминалия период съответните структури в министерството 

направляваха и  координираха българския принос в процеса на изграждане на отбранителните 

способности на Европейския съюз, по-конкретно в работата на Европейската отбранителна 

агенция (ЕАО). През месец юли бе попълнен и изпратен Въпросник „Данни в областта на 

отбраната”, изготвен от Агенцията. Въпросникът има за цел да събере актуални данни за 

държавите, включително и макроикономическите им показатели. Данните ще подпомогнат ЕАО 

в работата й по три направления – проучвания и технологии, сътрудничество в областта на 

въоръжението и Плана за развитие на отбранителните способности на ЕС. С участието си в 

попълването на Въпросника, МО получи достъп до обобщена информация за процеса на 

изграждане на отбранителните способности на ЕС. 

Подписан беше Проект на техническо споразумение между Министерството на 

отбраната и Агенцията за консултации, командване и контрол на НАТО (NC3A) за изграждане 

на център за подготовка за управление при кризи, стабилизация и възстановяване, в рамките на 

НВУК „Чaралица”. Заложено е стартирането на проекта да бъде през 2011 г. и съответно 

завършване през 2018 г. 

Изготвен беше проект на ведомствен регламентиращ документ за изчисляване и 

определяне на необходимата екипировка и оборудване от технически средства за ядрена, 

химическа и биологическа защита във въоръжените сили на Република България. 

През изминалите три месеца структурите на Щаба на отбраната съсредоточиха своята 

работа върху осигуряване на адекватна на критериите и стандартите на НАТО бойна подготовка 

– една от най-сериозните пречки пред постигане на пълна оперативна съвместимост с нашите 

съюзници в Алианса. Във връзка с приетия нов Устройствен правилник и настъпилите от 

началото на юни организационно-щатни промени, бе извършена актуализация на плановете за 

бойна готовност на видовете въоръжени сили. 

През отчетния период се извърши подготовка на взвод „Военна полиция” от 

декларираната рота „Военна полиция” (сертифициран през 2009 г.) за участие в силите за 

отговор на НАТО; подготовка взвод „Военна полиция”, деклариран за застъпване в дежурство 
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от 01.01.2011 г. до 30.06.2011 г.; поддържане готовността на декларираната група Военна 

полиция към 61 мбр. 

Проведените тренировки по оповестяване на личния състав на Групата за 

военнотехническа експертиза на началника на отбраната и на оперативните групи на 

командващия Съвместното оперативно командване, началниците на видовете въоръжени сили и 

Щаба по осигуряване и поддръжка потвърдиха надеждността на автоматизираната система за 

управление на оповестяването и допринесоха за повишаване натренираността на дежурните 

екипи. Бяха проведени и мобилизационни тренировки с организационните ядра за осигуряване 

преминаването на въоръжените сили от мирновременна към военновременна организация и 

дейност. 

Планираните занятия по усвояване и поддържане на плановете за бойна готовност 

и мобилизация през отчетния период са проведени съгласно месечното планиране. 

Независимо от финансовите ограничения бяха проведени максимално количество 

мероприятия и по бойната подготовка на войските и силите. Детайлна информация за 

всички проведени учения бе публикувана и е достъпна на Интернет страницата на 

Министерството на отбраната. Като цяло обаче, недостатъчното финансово осигуряване 

затруднява провеждането на адекватна подготовка и поддържане на въоръжението и техниката 

на формированията, носещи основни способности оценени като необходими. То създава 

проблеми и при прилагането на съответните  концепции, доктрини, стандарти и процедури.  

3.3. Модернизация и инвестиции 

С оглед предстоящото предоговаряне на международните договори по проектите за 

модернизация, бяха извършени анализи за определяне на необходимите минимални рамки, в 

които Министерството на отбраната може да си позволи продължаването им, поради 

наложените финансови ограничения. Извършен е анализ и е направена приоритезация на 

процедурите, с цел концентриране на осигурения финансов ресурс за неотложно осигуряване. 

Същевременно наложените финансови ограничения продължават да са причина и за 

неизвършване на основни ремонти на въоръжение и техника. 

За улесняване на инвеститорите при съставяне на коректни инвестиционни планове и 

отчети и в съответствие с изискванията за капиталовите разходи, регламентирани в конкретни 

нормативни документи, в Министерството на отбраната продължи работата с програмния 
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продукт „Инвеститор”. Информацията за инвестициите, постъпила в Министерството на 

финансите, служи за изграждане и поддържане на Регистър на публичните инвестиции. 

Подготвени бяха справки до Министерски съвет и Министерството на финансите за 

неосигурените с финансови средства договори и за поетите ангажименти за 2010 г. по сключени 

договори от предходни години. Изготвено бе Постановление на Министерския съвет за 

финансовото осигуряване на проекти за модернизация на въоръжените сили, в които участие 

вземат чужди фирми. 

През изминалото тримесечие Щабът на отбраната съпровожда проекти по развитието на 

системите С4I и модернизирането на комуникационните и информационните системи на 

Българската армия. Разработиха се концептуални виждания и перспективи за развитието на 

комуникационните и информационни системи, както в БА, така и в страната, НАТО и ЕС, като 

за целта се представи доклад пред министъра на отбраната за концептуалното виждане за 

развитието на способности в С4І функционална област. 

3.4. Българското участие в операции 

Ние консумираме сигурност, но ние трябва и да осигуряваме сигурност на другите. 

Този принцип е водещ в нашето участие в мисии и операции в чужбина. 

Операции и мисии на НАТО 

- Операцията на Международните сили за поддържане на сигурността (ISAF) в 

Афганистан 

Операцията на ISAF в Афганистан се запази като основен приоритет за НАТО и 

България. Ние подкрепихме новия подход за водене на операцията на силите на Алианса и 

нарастване на Афганистанските национални сили за сигурност. Основните усилия бяха 

насочени към повишаване на техните способности и роля. Към момента страната ни участва с 

национален елемент, щабни офицери, охранителна рота в Кандахар, рота за действие в зоната за 

отбрана на летище Кабул, отделение „Военна полиция”, медицински екипи в Херат и Кабул, 

група за разузнаване и анализ и Оперативна група за обучение и връзка (OMLT) в Кандахар.  

До края на 2010 г. с мандат от правителството предстои планирано разширяване на 

приноса ни към ISAF с развръщането на втора, трета и четвърта съвместна OMLT с 
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Афганистанската армия в Кабул и Кандахар, инструктори към Центъра за военна подготовка в 

Кабул и медицински специалисти. 

Повишиха се разузнавателните способности на Щабната група за електронно 

разузнаване и анализ в Афганистан чрез модернизиране на техническата база и 

усъвършенстване на софтуера за работа на разузнавателните средства. Увеличи се процентът на 

извънредните донесения за директни заплахи срещу сигурността на войските и силите, 

участващи в операция ISAF в зоната на отговорност на Регионално командване „Столица”.  

- Тренировъчната мисия на НАТО в Ирак  

Към момента страната ни участва в тази мисия за обучение на Иракската армия и сили 

за сигурност в Багдад в база „Ал Рустамия”, Багдад. 

- Операция на Стабилизиращите сили за сигурност в Косово (KFOR). 

Операцията на KFOR се провежда в сложна политическа обстановка, продиктувана от 

разделението в международната общност по отношение признаването на независимостта на 

Косово. Република България участва в операцията с военнослужещи в Щаба на KFOR и 

Тренировъчна група на НАТО в Косово.   

Операции и мисии на Европейския съюз  

- Военноморска операция на Европейския съюз за възпрепятстване, предотвратяване и 

възпиране на пиратски действия край бреговете на Сомалия (EU NAVFOR Operation 

„ATALANTA“)  

Република България участва с военнослужещи в Оперативния щаб на операцията в 

Нордууд, Великобритания.  

- Военна операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина (EUFOR Operation 

ALTHEA) 

Операция „ALTHEA“ продължава да бъде важна част от ангажиментите на ЕС в Босна и 

Херцеговина (БиХ), в политическия процес за подкрепа на местните власти в усилията им за 

интеграция в ЕС. Към настоящия момент няма военна заплаха за Международните сили на ЕС 

(EUFOR). Република България подкрепи позицията за плавен преход на операцията към Мисия 

за подготовка и поддръжка на въоръжените сили на БиХ. В момента страната ни участва в 

операция „ALTHEA” с национален елемент, лекопехотна рота за охраната на база „Бутмир”, 
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група за връзка и наблюдение във Витез-LOT, национална разузнавателна клетка и 

военнослужещи в Щаба на силите в Сараево. 

- Гражданска мисия за наблюдение в Грузия 

През периода продължиха активните действия на грузинската дипломация за 

подобряване на международните позиции на страната. Република България участва в мисията с 

военнослужещи изпълняващи длъжности на военни наблюдатели. 

Операции и мисии на ООН 

Към момента Република България участва в мисията на ООН в Либерия с военни 

наблюдатели. 

4. Поддръжка и осигуряване на отбраната и ефективно и ефикасно 

управление на ресурсите за отбрана. 

4.1. Поддръжка и осигуряване. 

През периода на третото тримесечие продължи изпълнението на основните задачи  за 

актуализиране на нормативната база, регламентираща логистичното осигуряване на 

въоръжените сили, дейността по контрола на изпълнението на договорите за утилизация и др. 

Подготвени бяха проекти на нови документи, имащи отношение към Военновременните запаси 

и организиране на експлоатацията на материалните ресурси. На този етап продължава 

утилизацията на излишни бойни припаси. 

Разработиха се необходимите регламентиращи документи и задания за осигуряване на 

хранене на провоимащите категории военнослужещи от дежурния състав, участващите в 

учения, в Air Policing и др., както и за разкриване на столове за хранене с възстановяване на 

разходите от столуващите. 

Съгласувани бяха проекти на решения за откриване на процедури за обществени 

поръчки по Единния финансов план за материално-техническо осигуряване на министерството и 

бяха обработени постъпили документи за плащания по този план. По предложения на 

ръководителите на основни програми бяха извършени и корекции в него. 
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4.2. Хората в отбраната. 

Икономическа криза и наложените от нея тежки бюджетни рестрикции поставят 

сериозни предизвикателства пред политиката на привличане, подбор, подготовка, развитие и 

задържане на кадрите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на 

министъра на отбраната и Българската армия.  

В изпълнение на Постановление на Министерския съвет се разработиха нови 

длъжностни разписания за Съвместното оперативно командване, Щаба на Сухопътните войски, 

Щаба на Военновъздушните сили, Щаба на Военноморските сили, Щаба по осигуряването и 

поддръжката и Военногеографската служба. На основание на утвърдените и влезли в сила от 

01.07.2010 г. длъжностни разписания се разработиха  и бяха утвърдени нови длъжностни 

характеристики за всички  длъжности за военнослужещи и цивилни служители. 

С решение на министъра на отбраната, по мотивирани предложения от командирите, 

след годишното разместване, бяха окомплектовани овакантени възлови длъжности. 

Последователното назначаване и овакантяване на нови длъжности направи кадровия процес 

„лавинообразен”. Увеличи се времето, през което длъжността остава вакантна и не се постига 

необходимото моментно комплектуване. Това налага преосмисляне и промяна на кадровия 

процес в посока разширяване на правомощията на командирите по места.   

С цел развитие на професионалния капацитет на военните и цивилните кадри и 

утвърждаване на статута на военнослужещите бяха разработени следните документи: 

- доклад за оптимизация на администрацията на Министерството на отбраната във 

връзка с провеждането на  Преглед за оптимизация на държавната администрация; 

-  протокол за установяване на наличие на длъжности за военнослужещи и цивилни 

служители с еднакви функционални и образователно-квалификационни изисквания по 

изпълнение на решение на Комисията за защита от дискриминация на Република България. 

- проект на наредба за критериите, условията и реда за атестиране на  военнослужещите 

от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и 

Българската армия. 

С цел оптимизиране дейността на Военномедицинска академия и Националния военен 

университет „В.Левски” бяха коригирани длъжностните им разписания.  
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Съществена част от работа по управлението на човешките ресурси заемаха дейностите, 

свързани със социалната политика на Министерството на отбраната. През отчетния период беше 

проведено заседание на Отрасловия съвет за социално сътрудничество, както и заседание на 

сформираната работна група за обсъждане на подадените при синдикатите сигнали за 

условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични 

условия на труд при изпълнение на военната служба от военнослужещите и за специфични 

условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната.  

4.3. Мениджмънт на финансовите ресурси. 

В Министерството на отбраната, в структурите на пряко подчинение на министъра и в 

Българската армия продължава прилагането на Интегрираната система за управление на 

ресурсите (ИСУРО).  

През изминалото тримесечие беше разработена обобщена информация 

и анализ за изпълнението на отбранителните програми на Министерството на 

отбраната за първото полугодие на 2010 г. Разработени бяха разчети за 

потребността от финансови средства за издръжка на основните програми за 

следващия програмен период, в съответствие с Тригодишната бюджетна 

прогноза. Процесът бе съобразен с одобрените средносрочни допускания. 

Тригодишната бюджетна прогноза за периода 2011-2013 г. бе представена в 

Министерството на финансите като бяха разработени съответните макети и 

приложения, както и проектобюджета за 2011 г. по политики и програми на 

МО. Проведени бяха консултации с Министерството на финансите за 

уточняване на тригодишната бюджетна прогноза за периода 2011-2013 г. и 

проектобюджета за 2011 г. В съответствие с тези консултации бе 

актуализиран и програмният формат на проекта на бюджет за 2011 г. 

Изготвени и издадени бяха Бюджетните указания по разходването на бюджета 

на министерството. 

Проведени бяха три заседания на Програмния съвет към министъра на отбраната. На 

тях бяха разгледани корекциите в Единния финансов план за материално-техническо 

осигуряване за 2010 г., Програмната структура на МО, структурите на пряко подчинение на 

министъра на отбраната и Българската армия за 2011 г. и измененията и допълненията на 
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Указанията за програмиране 2011-2016 г. Обсъдени бяха и Проекта на бюджет на 

министерството за 2011 г. в програмен формат и актуализирания бюджет на МО за 2010 г. 

Трудностите, породени от финансовата криза, доведоха до необходимостта от засилване 

на контрола над разходването на определените финансови средства (квоти) на Основните 

програми за планирания отчетен период и оказване на методическа помощ на ръководителите 

им за оптималното използване на вътрешните ресурси на отделните програми. Очаква се да 

започне обобщаване на информацията от Основните програми за изготвяне на „Отчет за 

изпълнение на отбранителните програми в МО за четвъртото тримесечие на 2010 г.”. Ще бъде 

изготвен и Меморандум на програмните решения 2011-2016 г. на базата на Тригодишната 

бюджетна прогноза за периода 2011-2013 г., в съответствие с определените за министерството 

разходни тавани. 

Извършените разходи са на база утвърдените лимити, в рамките на осигурените 

средства от Министерство на финансите. Същите са съобразени с ограниченията вследствие на 

финансовата криза и възможностите по осигуряване на средства по Закона за държавния 

бюджет за 2010 г. 

За третото тримесечие основната част от разходите на структурите на МО и БА беше за 

плащания на персонала и включва заплати, осигуровки, обезщетения и др. лични парични 

възнаграждения, което представлява около 85 % от всички разходи. За текуща издръжка, 

свързана с финансовото осигуряване на ежедневната дейност на структурите на МО и БА 

съответният дял е 14.8 %, а капиталовите разходи – 0.2 %. С натрупване за деветмесечието на 

тази година това съотношение е съответно 67,7 % - 17,8 % – 14,5 %, което ни доближава до 

заложената в Бялата книга визия за съотношение на средствата за отбрана. 

Рестриктивният  характер на бюджета за 2010 г. не дава възможност  да се изплащат в 

пълен обем задълженията на Министерството на отбраната по договори за доставки и услуги с 

български и чужди фирми. Известно облекчение дава създаденият механизъм за изплащането 

на дължимите задължения от 2009 г. чрез цесия, като от тях са платени около 72 %. Със 

специално Постановление на Министерски съвет са отпуснати финансови средства за 

разплащане на задълженията по международните договори, от които до месец септември вкл.,  

бяха усвоени около 43 %.  

В заключение трябва да се отбележи, че изпълнението на годишните бюджетни сметки 

на дирекция „Финанси” на Министерството на отбраната и второстепенните разпоредители с 
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бюджетни кредити за децентрализирана издръжка за деветмесечието на 2010 г., е общо в размер 

на 77,20 %, спрямо 52,43 % изпълнение за шестмесечието на 2010 г., което показва устойчива 

положителна тенденция към успешно приключване на бюджетната година в рамките на 

ограничения финансов ресурс, с който разполага Министерство на отбраната и същевременно 

задоволяване на най- належащите потребности на второстепенните разпоредители с бюджетни 

кредити, по отношение на децентрализираната им  издръжка.  

5. Обобщение, изводи и последващи стъпки 

С разработването на Бялата книга за отбраната и въоръжените сили на Република 

България успешно приключи концептуалната фаза на Прегледа на структурата на въоръжените 

сили и той навлeзе в етапа на практическо реализиране на резултатите от тази фаза. 

До средата на декември се предвижда приемането на План за развитие на въоръжените 

сили, а в началото на 2011 г. разработването и на Дългосрочен инвестиционен план. За тази цел 

формираните през първата фаза на Прегледа работни групи се трансформират в проектни екипи, 

като запазват функционалната си специализация. Паралелно с този процес предстои 

разработването на Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика, които да 

зададат рамката за по-нататъшното вътрешноведомствено планиране и развитие също в 

съответствие с параметрите, заложени в Бялата книга за отбраната и въоръжените сили на 

Република България.  

На всички вече е известно, че сме изправени пред ресурсни ограничения поне за 

няколко години напред. Приоритетна задача в тази ситуация е да запазим наличните 

необходими способности на въоръжените сили, да развиваме компоненти на способности, които 

не изискват значителни финансови средства, да гарантираме изпълнението на конституционните 

задължения на армията с използването на единен комплект въоръжени сили и да осигурим 

адекватен принос към съюзническите операции. 

 В заключение трябва да се отбележи, че за политическото ръководство на 

Министерството на отбраната промяната днес поставя акцент върху качеството. Количеството 

беше водещо в една вече отминала епоха, с чието тежко наследство все още се борим. Защото 

само чрез възприемането на качеството, като основно мерило на постиженията, ще можем да 

знаем реално и във всеки един момент кой какво дава за националната сигурност.  


