
1 

 

Д О К Л А Д 

 

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА 

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА 

ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 г. 

 

 

 

 

Съдържание 

 

Увод 

 

1. Развитие на Министерството на отбраната като модерна институция на 

демократична държава 

1.1. Ефективни реформи: прилагане на модерни методи за политическо ръководство, 

мениджмънт, командване и законодателна дейност. 

1.2. Провеждане на политика на прозрачност и отчетност за премахване на условията за 

корупция и неефективно управление в Министерството на отбраната. 

 

2. Оптимално използване на въоръжените сили и систематично изграждане на 

отбранителни способности. 

2.1. Изграждане, развитие и използване на отбранителните способности. 

2.2. Модернизация и инвестиции. 

2.3. Поддръжка и осигуряване. 

2.4. Хората в отбраната. 

2.5. Мениджмънт на финансовите ресурси. 

 

3. Съюзна и международна сигурност. 

3.1. Колективна, регионална и двустранна отбранителна политика. 

3.2. Ангажирано участие в операции. 

 

4. Изводи за отчетния период, тенденции, предизвикателства и направления за 

съсредоточаване на усилията за следващия период. 

***



2 

 

Увод 

 

И през 2011 г. Министерството на отбраната продължава поетия ангажимент за 

прозрачност, отчетност и непрекъснат диалог с народните представители и обществеността и 

публикуване на периодичните си доклади за дейността на ведомството. Първият тримесечен 

доклад за настоящата година обхваща периода 01 януари – 31 март 2011 г. 

През периода настъпи промяна в средата за сигурност в резултат от събитията в 

Северна Африка и земетресението в Япония. Макар и различни по своя характер, двете кризи 

категорично потвърдиха оценките в Бялата книга за отбраната и въоръжените сили, че в 

съвременната среда за сигурност “събитията в една част от света бързо намират отражение в 

друга” и „оказват дестабилизиращо влияние върху развитието на държавите, включително и 

върху сигурността и отбраната им”, както и изискването за развитие на способности за 

реагиране при неочаквани кризисни ситуации.  

Министерството на отбраната участва в подготовката на национални позиции по 

вземането на решения в НАТО и ЕС относно операциите в отговор на обстановката в Либия, 

като бяха осигурени способности от въоръжените сили, предоставящи възможност на 

Правителството за принос към усилията на международната общност. В много кратки срокове 

фрегата “Дръзки” беше подготвена за участие в операцията. 

Продължиха усилията работата по усъвършенстване на правно-нормативната база, 

регламентираща отбраната и въоръжените сили. 

Ключов момент през изтеклия период е финализирането и приемането от 

Народното събрание на Закон за изменение и допълнение за Закона за отбраната и 

Въоръжените сили. С приемането на закона бяха създадени условия за реализиране на 

набелязаните с Бялата книга за отбраната и въоръжените сили цели и за изпълнение на 

задачите, залегнали в Плана за развитие на въоръжените сили. 

В завършващ етап е работата по разработване на проекти за Закон за резерв на 

въоръжените сили на Република България и Закон за военното разузнаване. 

На 25 февруари 2011 г. Народното събрание прие Стратегията за Национална 

сигурност на Република България и като непосредствено следствие беше завършена работата 

по Националната отбранителна стратегия
1
. Разработен беше и „Дългосрочен инвестиционен 

план-програма на министерството на отбраната”. През март 2010 г. от министрите на 

отбраната от НАТО бяха одобрени Политически указания
2
, които са резултат от приемането 

на Стратегическата концепция на НАТО
3
. 

В Министерството на отбраната започна новият цикъл на планиране, програмиране, 

изпълнение и отчет в развитието на отбранителните способности. 

Стриктно се изпълняваха дейностите от Плана за развитие на въоръжените сили, като 

усилията бяха фокусирани върху реализиране на административната реформа. 

Продължи организираната подготовка и плановото участие на българските контигенти 

в операции на НАТО, ЕС и ООН. 

                                                 
1 Приета от Министерски съвет на 13 април 2011 г. 
2 Political Guidance, AC/281-N (2011) 0015 - От март 2011 г. 
3 Приета на Срещата на високо равнище на НАТО в Лисабон , ноември 2010 г. 
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Постъпиха първите отговори на молбата за информация по Проекта за закупуване на 

нов многоцелеви боен самолет. 

 

1 Развитие на Министерството на отбраната като модерна институция на 

демократична държава 

1.1. Ефективни реформи: прилагане на модерни методи за политическо 

ръководство, мениджмънт, командване и законодателна дейност 

С влизането в сила от края на март 2011 г. на Закона за изменение и допълнение на 

Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България (ЗИД на ЗОВСРБ) се 

осигурява по-нататъшно усъвършенстване на правно-нормативната база на отбраната. 

Във връзка с привеждането на дейността и структурата на служба „Военна 

информация” и служба „Военна полиция” в съответствие със заложените в Бялата книга цели, 

се разработват проекти на Закон за военното разузнаване и Закон за военната полиция. 

Последният вече е предоставен за разглеждане в Народното събрание. В изпълнение на 

заложеното в Бялата книга се подготвя и проект на Закон за резерва на Въоръжените сили. 

Изготвен бе проект за изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона 

за отбраната и въоръжените сили на Р България (ЗОВСРБ), с цел привеждането му в 

съответствие със направените изменения и допълнения в него и Закона за развитието на 

академичния състав в Република България. Подготвен беше и проект за Устройствен 

правилник на министерството на отбраната. 

В ход е практическата реализация на Плана за развитие на Въоръжените сили и на 

Бялата книга за отбраната и Въоръжените сили. Проектни екипи разработиха необходимите 

документи за въвеждане в практиката на утвърдената през ноември 2010 г. от Съвета по 

отбрана „Визия за структуриране на интегрираното Министерство на отбраната”. 

Продължи участието и в общия процес на оптимизация на държавната администрация, 

отразено в ежемесечно разработвани отчети за дейностите в Министерство на отбраната. 

Беше изготвен и представен в Министерски съвет и Годишен отчет на „Плана за изпълнение 

на мерките по оптимизация на държавната администрация” за 2010 г. 

 

1.2. 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 са от ключово значение за ръководството на Министерството на отбраната. Беше 

изготвен и приет
4
 от Народното събрание „Годишен доклад за състоянието на отбраната и 

Въоръжените сили през 2010 г.” Докладът е публикуван и на интернет-страницата на 

министерството. 

Постоянният съвет по антикорупция продължи да координира усилията на контролните 

органи. Неговите доклади също се публикуват на интернет-страницата на Министерството на 

отбраната, както и Отчетите за изпълнението на Графика за неотложните мерки и действия на 

                                                 
4
 На 14 април 2011 г. 
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правителството и органите на съдебната власт за изпълнение на показателите за напредък в 

областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност. 

Проверките, извършени от Инспектората на Министерството на отбраната, обхванаха 

процедури по договори с предмет: застраховане на личния състав, доставка на техника и 

материални средства за контингентите от Българската армия, участващи в международни 

учения; модернизиране на финансовата система; доставка на вещево имущество и 

отбранителни продукти за личния състав от Българската армия и др. 

В резултат на направените от Инспектората предложения са предприети действия за 

отстраняване на слабости в работата на организационните структури и административните 

звена, направени са изменения и допълнения и са издадени нови вътрешноведомствени 

нормативни актове и министерски заповеди. 

В рамките на отчетния период в Инспектората бяха регистрирани 2 сигнала, подадени 

на сайта на Министерството на отбраната и на сайта на Комисията за превенция и 

противодействие на корупцията в Министерския съвет. Единият сигнал е изпратен по 

компетентност на главна дирекция „Инфраструктура на отбраната”, а по другия е извършена 

проверка от Инспектората. 

При комплексна проверка в Националния военно-исторически музей беше 

констатирано, че проведените процедури за обществени поръчки и изпълнението на 

сключените договори за охранителна дейност и за текущ ремонт на Военно-историческия 

музей и параклис „Свети Георги Победоносец” пораждат съмнения за корупционни практики. 

В периода 12.01 - 31.01.2011 г. Инспекторатът на МО извърши комплексна проверка на 

служба „Военна информация” за периода от 2008 г. до 2010 г. Досега такава комплексна 

проверка на дейността на Службата не е извършвана, а през изминалите две години не са 

правени и одити от Сметната палата или проверки от Агенцията за държавна финансова 

инспекция, Националния осигурителен институт или други надведомствени контролни 

органи. Основните констатации могат да се обобщят в две насоки: 

 Нарушения по отношение на нормативната база, административната дейност, 

кадровата политика и организационно-щатна структура. Тези забележки ще бъдат 

отстранени и отразени в Закона за военното разузнаване; 

 Нарушения в сферата на финансовото и материално-техническото осигуряване, 

финансово-счетоводната дейност и контрол, обществени поръчки. 

 За отстраняване на слабостите по тези констатации е планирана контролна проверка от 

МО през 2011г. 

 Освен критики Докладът констатира и положителни аспекти от дейността:  

 наличието на опит, строги правила и дисциплина, на традиционни добри практики и 

процедури в професионалната работа на служителите; 

 високо равнище на изпълнението на основните функции по добиването, анализа, 

обработването и предоставянето на информация в интерес на националната сигурност 

и отбраната; 

 в информационно, в професионално отношение служба „Военна информация” е на 

високо ниво и дава своя важен принос в отбранителната политика на МО. 

Беше изготвен и обявен в сайта на Министерството на отбраната План за 

осъществяване на разпоредителни действия с недвижими имоти, които са частна държавна 
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собственост с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната. В изпълнение на 

утвърдените от Началника на отбраната основен и допълнителни графици за сдаване и 

приемане от структурите на Въоръжените сили на войскови райони и имоти са изготвени 12 

заповеди на Министъра на отбраната, с които беше разпоредено предаване/приемане на имоти 

между структурни звена на министерството. За първото тримесечие на 2011 г. Главна 

дирекция „Инфраструктура на отбраната” прие 2 войскови района с отпаднала необходимост 

– един в Баня и един в Казанлък. До края на полугодието ще се приемат още 4 - съответно във 

Варна (кв. Владиславово), Враца, Троян и Поморие. За сравнение, през първото тримесечие на 

миналата година, поради проблеми с остарялата нормативна база (Постановление на 

Министерски съвет №162/1999г.) от поделенията на Въоръжените сили не беше приет нито 

един войскови район с отпаднала необходимост от планираните за периода 4. В последствие 

нормативната база беше изменена и районите бяха приети. За 2011 г. беше изготвен и 

утвърден План-график за провеждане на тръжни процедури за имоти с отпаднала 

необходимост от МО, в който фигурират 155 имота. За отчетния период бяха набавени 

необходимите документи за тръжни процедури (документи за собственост, данъчни оценки, 

скици, тръжни условия и др.) за 63 имота. От тях на практика са продадени 3 имота на обща 

стойност 302 365 лв. За останалите не се явиха кандидати. От началото на годината до 31 март 

от проведени търгове през предходната 2010 г. бяха сключени 9 договора за реализиране на 

имоти с отпаднала необходимост на обща стойност 1 512 000 лв. Започнати са процедури по 

ремонт, преместване и освобождаване от излишни сгради, помещения и имущества от 

военните окръжия. 

В изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” процедурите за 

възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и 

Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) за всички обекти, 

управлявани от нея, се провеждат централизирано. В резултат от това, през отчетния период 

няма постъпили жалби и сигнали срещу нито една от проведените четири броя поръчки по 

реда на Закона за обществените поръчки и три броя поръчки, проведени по реда на Наредбата 

за възлагане на малки обществени поръчки. Проведени бяха само търгове с явно наддаване за 

отдаване под наем на помещения и части от военните клубове. През първото тримесечие на 

2011 г. бяха организирани и 30 тръжни процедури за определяне на наематели на обособени 

части от военни клубове, седем от които приключиха със сключване на договори за наем в 

градовете – Сливен, Хасково, Стара Загора, Пазарджик, Казанлък и ЦВК – София. 

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 провери 

и сигнали за корупция и злоупотреби, публикувани в средствата за масова информация. 

През януари 2011 г. беше изготвен „Отчет за степента на изпълнение на утвърдените 

политики и програми за четвъртото тримесечие на 2010 г.”, представен в Министерството на 

финансите, а през март 2011 г. беше разработен годишен „Отчет за степента изпълнение на 

утвърдените политики и програми в Министерството на отбраната за 2010 г.”, представен в 

Министерството на финансите, Сметната палата и Народното събрание. На интернет-сайта на 

Министерството на отбраната беше публикувана информация за двата отчета. 
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Изготвени бяха справки до Министерския съвет и Министерството на финансите за 

неосигурените с финансови средства договори и за поетите ангажименти за 2011 г. по 

сключени договори от предходни години. Подготвена беше информация до служба „Военна 

полиция”, Националната следствена служба, Държавна агенция ”Национална сигурност” и до 

средствата за масова информация. 

 

2 Оптимално използване на въоръжените сили и систематично изграждане на 

отбранителни способности. 

През отчетния период продължи прилагането на програмния подход при планиране и 

програмиране на ресурсите за отбрана. В тази връзка започна обобщаване на показателите за 

изпълнение на отбранителните програми за периода 2011-2014 г. и разработване на 

финансовата макро-рамка на Министерството на отбраната по основни политики и програми 

за периода 2012-2014 г. 

Започна процесът на планиране, програмиране, бюджетиране и изпълнение. Следва да 

се отбележи, че с приемането на Стратегия за национална сигурност, Национална 

отбранителна стратегия и Бяла книга за отбраната и въоръжените сили, за първи път от много 

години този процес стартира при напълно осигурена стратегическа рамка, дефинирани 

национални интереси и цели и ниво на амбиция в отбраната. Начало на процеса беше 

поставено с подготовката на Указания на министъра на отбраната по отбранителната 

политика. Продължи разработването на “Указанията за програмиране за периода 2012-2017 г. 

Актуализирана бе и “Методиката за управление на програмния риск в Министерството на 

отбраната”. 

 

2.1. Изграждане, развитие и използване на отбранителните способности 

През първото 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. 

Модулните формирования от Видовете въоръжени сили поддържаха готовност за 

оказване на помощ на населението и местните власти при ликвидиране на последствията от 

бедствия. За отчетния период са проведени 16 мероприятия по разузнаване и обезвреждане на 

невзривени бойни припаси, като са унищожени 32 броя. Сили и средства от Военноморските 

сили участваха от 5 до 7 март в операция по почистването на нефтен разлив край Балчик. 

Поставено бе началото на изграждане на система за развитие, поддържане и 

актуализиране на доктрините във Въоръжените сили. Сформирана беше постоянна работна 

група, в която са представени всички дирекции от Министерството на отбраната, структури на 

пряко подчинение на министъра на отбраната, Военна академия и щабовете на оперативно 

ниво. С цел регламентиране на този процес започна разработването на „Ръководство за 

развитие на националните концептуални и доктринални документи в областта на отбраната и 

Въоръжените сили”. Паралелно беше сформирана и работна група за разработване на 

„Доктрина на Въоръжените сили”. Продължи дейността и на работните групи, изготвящи 
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проекти на „Ръководство за оперативно планиране”, „Концепция на силите за специални 

операции” и „Доктрина за бойна подготовка на Сухопътните войски”. 

Министерството на отбраната изготви корекции на отговорите по документа „Преглед 

на отбранителните способности 2010” на НАТО. В тях бяха отразени ангажиментите на 

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

въоръжените ни сили и финансовото им осигуряване. 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. Беше подготвен и сравнителен анализ 

относно разпределението на ресурсите в бюджета на Министертвото на отбраната за периода 

2009 – 2011 г. за конференцията по отбранително планиране в НАТО. Едно от значимите 

мероприятия в Министертвото на отбраната беше подготовката на Многостранните 

консултации между НАТО и Република България, които са част от етапа „Преглед на 

резултатите” от Новия процес на планиране на отбраната в НАТО. 

За изграждане на отбранителните способности за нуждите на Общата политика за 

сигурност и отбрана (ОПСО) усилията бяха насочени към активно участие в работата на 

Европейската агенция по отбрана (ЕАО). Подготвени бяха редица материали за заседанията 

на Подготвителния комитет и на Направляващия борд във формат „директори по 

способности”. На тези заседания бе одобрено създаването на програма категория „А” за 

реализиране на Инициатива за развитие на способности за въздушна мобилност, свързана с 

поредица от проекти категория „B” и други подчинени на програмата направления за работа. 

Инициативата има важно значение за повишаване на мобилността, разширяване на 

възможностите и подобряване на ефективността при осигуряване и използване на 

военновъздушните транспортни средства на европейските държави в подкрепа на Общата 

политика за сигурност и отбрана, както и необходимостта от по-тясна координация и 

сътрудничество между съществуващите и бъдещи структури в областта на военновъздушния 

транспорт. 

За придобиването на нови отбранителни способности в областта на комуникационните 

и информационните системи, през февруари 2011 г. беше извършен годишен отчет за 

наличието на криптографски средства и ключови материали в Българската армия, както и 

подготвен доклад относно резултатите от проведената тренировка на обществените и 

електронните съобщителни мрежи при кризи от военен характер. Беше изготвено 

предложение за оптимизиране на координацията, планиране на развитието и използване на 

Интегрираната комуникационно-информационна система на страната. 

Планираните занятия по усвояване и поддържане на плановете за бойна готовност и 

мобилизация се проведоха съгласно графика и месечното планиране. Бяха проведени 

тренировки по оповестяване на началника на отбраната и на оперативните групи на 

командващия на Съвместното оперативно командване, които потвърдиха надеждността на 

автоматизираната система за управление на оповестяването, както и мобилизационни 

тренировки за осигуряване на гарантирано преминаване на Въоръжените сили от 

мирновременна към военновременна организация и дейност. 

В изпълнение на „Споразумението между правителството на Република България и 

правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната“ беше извършена 

подготовка на личен състав, както и на щатни подразделения по програмата за развитие и 



8 

 

партньорство, в международния център за съвместна подготовка на Силите на САЩ в 

Германия и при използване на съоръжения на Силите на САЩ в трети страни. 

Координирано с Офиса за отбранително сътрудничество към посолството на САЩ, 

през тримесечието бяха проведени серия от учения. През периода 04.02. - 04.03.2011 г. рота от 

Сухопътните войски на БА участва в Съвместна подготовка с подразделения от Сухопътните 

войски на САЩ в Европа и от трети страни в тренировъчния център Хохенфелс – Германия. 

Проведено беше обучение и подготовка за инструктори, по противодействие и откриване на 

импровизирани взривни устройства в Съвместния тренировъчен център по въоръженията - 

Графенсвьорф – Германия, както и финалната планираща конференция на учението „BLACK 

SEA ROTATIONAL FORCE 11” в Щутгарт, Германия. 

В Пловдив (08.02. и 09.02.2011 г.) и Карлово (10.02. и 11.02.2011 г.), съвместно с Офиса 

за отбранително сътрудничество, бяха проведени семинари относно спазване на човешките 

права „Human rights training”. Също така беше организирана и проведена Началната 

планираща конференция на съвместната подготовка „Тракийска пролет 2011” и 

рекогносцировка в районите на провеждане - летища Крумово, Чешнигирово и Черногорово. 

От страна на Съвместното оперативно командване беше организирано снабдяването на 

контингентите ни в Афганистан с достатъчно количество преносими средства за заглушаване 

на Импровизирани взривни устройства, както и за осигуряване на личния състав от 

контингентите ни зад граница с необходимите технически средства за ядрена химична и 

биологична защита. 

В Сухопътни войски акцентът при развитие на отбранителни способности беше върху 

ефективната подготовка на подразделенията участващи в мисии, осигуряване на тяхната 

ротация и развръщане в зоните на операции, както и в процеса на изграждане на 

приоритетните за Сухопътните войски способности, касаещи формирането и подготовката на 

батальонни тактически групи. 

Основните усилия на Военноморските сили (ВМС) през отчетния период бяха 

насочени към изпълнение на Плана за развитие на Въоръжените сили, в частта му касаеща 

ВМС. Разработени бяха длъжностните разписания за реорганизиращите се и формиращите се 

през 2011 г. структури от ВМС, както и проект за правно-административно осигуряване на 

организационно-щатните промени, предислокацията и преподчиняването на военни 

формирования. 

Във Военновъздушните сили (ВВС) през отчетния период бяха проведени планиращи 

конференции и подготовка за съвместна българо-американска летателна подготовка 

„Тракийска пролет – 2011”; съвместна българо-румънска летателна тренировка „BLUE 

BRIDGE 2011”; многонационално съвместното учение на силите за специални операции 

"JACKAL STONE 11; тактическо учение с бойни стрелби с представители на Въоръжените 

сили на Република Сърбия; съвместна летателна подготовка с ВВС на Израел. Проведе се 

планираното компютърно-подпомагано командно щабно учение с вертолетна авиационна 

ескадрила от 24 вертолетна авио база. Ежемесечно се планираха и провеждаха полети за 

проверка на дежурните сили и средства на ВВС за контрол и охрана на въздушното 

пространство (Air Policing). 

През тримесечието бяха сертифицирани формирования от Българската армия за 

участие в мисии зад граница. Беше сертифицирана рота за участие в състава на 
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Международните сили за поддържане на сигурността (ISAF) в Афганистан, за действие в 

зоната на летище Кабул. За участие в операцията на международните сили в Косово – KFOR – 

беше сертифицирана разузнавателна група (HUMINT TEAM). Беше сертифициран и 

контингент от Въоръжените сили за участие в операция ALTHEA на Европейския съюз в 

Босна и Херцеговина, както и сухопътен компонент на българския контингент за дежурство в 

Многонационалната бойна група на Европейския съюз HELBROC BG. 

 

2.2. Модернизация и инвестиции 

През отчетния период беше завършена подготовката на Инвестиционен план-

програма на Министерството на отбраната до 2020 г. 
5
 

Продължи работа по някои предоговорени и подлежащите на предоговаряне 

международни договори в тази област. Изпълнението на предвидените проекти е 

приоритизирано в съответствие с установените минимални рамки. 

С официалното приемане във Военновъздушните сили на 31.03.2011 г. на 

транспортния самолет С-27J „Спартан” успешно беше реализиран Проект „Придобиване на 

нови транспортни самолети“. Продължават планираните дейности по подготовка на проект 

“Придобиване на нов модел основен боен самолет”. 

През януари 2011 г. в изпълнение на двустранното споразумение между 

Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на 

САЩ по изпълнение на проекта „Поддръжка на способности за товаро-разтоварни дейности 

при стратегически въздушен транспорт”, бяха получени първите доставки материали и 

елементи по изграждане на този вид способностите на въоръжените сили на Република 

България. 

 

2.3. Поддръжка и осигуряване. 

През периода в областта на логистиката основните усилия бяха съсредоточени за: 

- актуализиране на нормативната база, регламентираща логистичното осигуряване на 

въоръжените сили, организиране и координиране на осигуряването на въоръжените сили с 

необходимите материални средства и услуги; 

- осъществяване на контрол по изпълнение на договорите за утилизация на излишни 

бойни припаси; 

- дейности по организиране и координиране освобождаването на структурите от 

Министерството на отбраната и Българската армия от излишни материални средства; 

- извършване на анализ на здравното състояние на военнослужещите и цивилните 

служители от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко 

подчинение на министъра на отбраната през 2010 г.; 

Основната цел в работата на Военномедицинска академия през периода януари-март 

2011 г. беше реализирането на секторна политика „Отбранителни способности” в изпълнение 

на основна задача „Медицинско осигуряване” на личния състав от структурите на 

                                                 
5 Представен на пресконференция на МО на 21.04.2011 г. 
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Министерството на отбраната чрез усъвършенстване на профилактиката, здравното 

осигуряване и рационалното възстановяване.  

Обобщените данни за диагностично-лечебната, балнеоложката, рехабилитационната и 

профилактичната дейност във Военномедицинска академия през периода от 01.01.2011г. до 

31.03.2011г. са, както следва: общо във ВМА бяха разкрити 1898 легла; преминаха 16627 

болни; бяха проведени 95394 леглодни; бяха извършени 66042 амбулаторни прегледа и 15289 

прегледа по спешност. 

Средната стойност на разходите за един преминал болен в стационарите на ВМА за 

периода от 01.01 до 31.03.2011г. е 1 381,76 лева: 1 613,64 лв. за многопрофилните болници за 

активно лечение и 428,05 лева за болниците за долекуване, продължително лечение и 

рехабилитация. 

Военномедицинска академия участва активно във формирането, окомплектоването и 

подготовката на медицинските екипи, заминаващи на мисии зад граница. През първото 

тримесечие на 2011г. са окомплектовани, подготвени и изпратени четири екипа за полеви 

лечебни заведения, от които три хирургични екипа в състав: трима хирурзи, трима 

анестезиолози, шест медицински сестри и един екип медицински специалисти, с обща 

численост от 18 човека за работа в Испанската полева болница в Херат, Многонационалната 

полева болница в Кабул и Многонационалната полева болница в Кандахар – Афганистан. 

Беше изготвен анализ на способностите на българските въоръжени сили в областта на 

ЯХБЗ и разпореждане на началника на отбраната относно оказване помощ на населението от 

военните формирования при бедствия. След възникналите радиационни аварии на 

територията на Япония, Началника на отбраната отдаде указания до формирования от 

Българската армия за вземане на превантивни мерки. 

Република България е определена за водеща страна съгласно подписания Меморандум 

за разбирателство
6
, за участие в Многонационално интегрирано логистично формирование за 

контрол на придвижването през 2011 г. На 22 и 23.02.2011 г. в София беше проведена 

Координираща конференция за подготовката на международното формирование с 

представители от страните участнички, от страни, заявили намерение за присъединяване и от 

структурите на НАТО. На конференцията беше извършен анализ на дейността на 

формированието, обсъдени бяха процедурите за активирането му и беше утвърден Плана за 

подготовката му през 2011 г. Предвидено е учение на формированието на територията на 

България в периода 07 - 16.06.2011 г. Получаването на водещата роля в националното 

логистично подразделение е показателно за успешните стъпки в интегрирането на български 

логистични подразделения в НАТО и е в посока на модерния подход за организиране на 

логистичното осигуряване в експедиционни операции на Алианса. 

2.4. Хората в отбраната. 

През отчетния период бяха разработени редица нормативни актове, подпомагащи 

усъвършенстването на модела за кариерно развитие на военнослужещите. Беше изготвен 

проект за изменения и допълнения на реда и организацията на работата на комисиите за 

кариерно развитие на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на 

пряко подчинение на министъра на отбраната и БА. 

                                                 
6 Решение на Министерски съвет № 135/18.03.2010 г. 
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На Съвет по отбрана на 28.03.2010 г., бяха определени административните звена на 

Министерството на отбраната, предвидени да залегнат в новия Устройствен правилник и 

организационните структури в командванията на оперативно ниво. 

Със заповед е утвърдена национална класификация на професиите и длъжностите, 

2011 г. (НКПД - 2011), въведена в сила от 01.01.2011 г. и проекти на класификатори на 

длъжностите за цивилни служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко 

подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. 

Продължи окомплектоването на вакантни длъжности за старши офицери по 

мотивирани предложения от командирите. Бяха определени условията и реда за назначаване 

на военнослужещи по Регистър на вакантните длъжности за сержанти /старшини/ и войници 

/матроси/ към 30.04.2011 г. 

Дейностите, свързани със социалната политика на Министерството на отбраната, през 

отчетния период бяха провеждането на заседания на Отрасловия съвет за социално 

сътрудничество и на Съвета по условия на труд, както и семинар по здравословните и 

безопасни условия на труд. С еднократни помощи за посрещане на разходи при болест, смърт, 

злополука и др. са подпомогнати: 281 военноинвалиди; 9 пенсионирани военнослужещи; 11 

кадрови военнослужещи; 18 цивилни служители и 13 военнопострадали и други, като общият 

размер на отпуснатите помощи е 117 433.37 лв. Комисията по установяване военноинвалиди и 

пострадали проведе три заседания, на които са разгледани 355 заявления. Издадени са 125 

книжки на военноинвалиди и пострадали, а 139 книжки за презаверени, а четири са получили 

отказ. 

 

2.5. Мениджмънт на финансовите ресурси. 

На основание на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. и 

Постановление № 334 / 29.12.2010 г. на Министерския съвет за изпълнението на държавния 

бюджет на Република България за 2011 г. на Министерството на отбраната беше утвърден 

бюджет в размер на 1 012 240,4 хил.лв. Това представлява 1,31 % от БВП. Разпределението на 

бюджета е както следва: а) 990 630 хил.лв. по чл. 6, ал. 1, т. 6 от Закона за държавния бюджет 

за 2011 г. и б) 21 640,4 хил.лв. - трансфер за функция “Образование”. В бюджетната рамка са 

включени целеви средства за участието на Въоръжените сили в операции зад граница. 

Към 31.03.2011 г. бяха извършени корекции по бюджета на Министерството на 

отбраната, като от Министерството на финансите бяха предоставени допълнителни средства 

по отделните функции и дейности в размер на 7 676.3 хил.лв. 

В следствие на извършените промени, уточнения план за разход по бюджета на 

Министерството на отбраната е в размер на 1 019 916,7 хил. лв. С включени приходи и 

преходен остатък на държавните висши военни училища в размер на 3 218,8 хил.лв., в 

т.ч. собствени приходи – 2 900 хил. лв. и преходен остатък от бюджета за 2010 г. – 318,8 

хил.лв., уточнения бюджет към 31 март 2011 г. възлиза на 1 023 135,5 хил.лв. 

По отношение на изпълнението на бюджета към 31.03.2011 г., в приходната част, в 

бюджета на Министерството на отбраната са разпределени разходи за сметка на утвърдени за 

реализиране собствени приходи в размер на 64 908.7 хил. лв. (заедно със собствените приходи 

на ВВУ - 2 900 хил.лв.). Реализираните собствени приходи са в размер на 11 200.6 хил.лв. или 
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17.26% от годишния план. Изпълнението на плана за собствени приходи на ВВУ е в размер на 

46.86%, а за останалите второстепенни разпоредители е 15.87%. 

По отношение на разходите, предоставените средства от Министерството на финансите 

като лимит за разход са в размер на 260 679.4 хил.лв. 

В това число усвоените средства по основните функции и дейности са в размер на 258 

146.1 хил.лв., като относителния им дял спрямо общия разход за първото тримесечие на 2011 

г. е 25.23%, разпредени по функции, както следва: 

a) По функция “Отбрана” - 223 501.9 хил.лв. (86.580 %); 

б) По функция “Образование” (детски градини) - 281.2 хил.лв. (0.109 %); 

в) По функция “Здравеопазване” - 25 045.4 хил. лв. (9.702 %); 

г) По функция ”Социално осигуряване, подпомагане и грижи” - 156.1 хил.лв. (0.060%); 

д) По функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности” - 2 527.5 хил.лв. 

(0.979%); 

е) По функция „Икономически дейности и услуги” - 75.5 хил.лв. (0.029 %) и 

ж) За Висшите военни училища - 6 558.5 хил.лв. (2.54%). 

Наличният остатък в края на отчетния период по банкови сметки и каса е в размер на 1 

939.6 хил.лв., а остатъкът в Система за електронно бюджетно разплащане (СЕБРА) е 593.7 

хил.лв. 

Изпълнението на бюджета на Министерството на отбраната по основните направления 

на разходите за децентрализирана издръжка в отделните раздели е както следва: 

а) Персонал: Утвърдени средства - 697 306.5 хил.лв. Отчет към 31.03.2011 г. - 186 

535.5 хил.лв. Процент на изпълнение - 26.75 %. Изплатените заплати и осигурителни 

плащания върху тях са в рамките на полагаемите се за тримесечието, но общият процент на 

усвояване на разпределените средства за персонал е над полагаемия лимит. Основна причина 

за това е, че през периода бяха изплатени всички средства за облекло на цивилните 

служители, както и част от средствата за вещево доволствие на военнослужещите, които не са 

осигурени за предоставяне към възнаграждението и на по-късен етап ще бъдат отразени по 

съответните програми след корекция от Министерство на финансите. Друг важен фактор е 

изплащането на обезщетенията на персонала с характер на възнаграждение, където процента 

на изпълнение е 71.45%. 

б) Текуща издръжка: Утвърдени средства - 155 868.0 хил.лв. Отчет към 31.03.2011 г. - 

42 349.3 хил.лв. Процент на изпълнение - 27.17 %. По някои направления на разходите за 

децентрализирана издръжка са усвоени средства в по-голям размер от полагаемите, като 

медикаменти, вода, горива и енергия, разходи за охрана, други финансови услуги. Основна 

причина за това са изплащането на по-големи разходи през есенно-зимния сезон, а от друга 

страна неизвършената в рамките на тримесечието корекция в бюджета чрез преструктуриране 

на капиталовите разходи. Трябва да се отбележи, че всички стари задължения от 2010 г. за 

които са представени платежни нареждания са изплатени от бюджета в рамките на 

тримесечието. 

в) Капиталови разходи: Общият размер на усвоените средства за децентрализирана 

издръжка е в размер на 9 144.6 хил.лв. или 30.43 % и е по-голям от полагаемия се за периода. 
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Основен дял в тези разходи заемат изплатените 5 508.7 хил.лв. като задължения на МО по 

договори за покупко-продажба на недвижими имоти (апартаменти). 

Усвояването на бюджета на ВВУ, заедно с преходните остатъци от 2010 г. и 

собствените приходи за 2011 г. е в размер на 26.21%. Може да се направи извода, че 

финансирането на ВВУ през 2011 г. се извършва планомерно в рамките на утвърдения 

трансфер, като са преодолени проблемите по финансовото осигуряване на същите, 

констатирани през 2010 г. 

На 25.01.2011 г. беше утвърден Преходен единен финансов план за материално-

техническо осигуряване на МО за 2011 г.  Той съдържаше 185 позиции, от които 121 са по 

действащи договори, а останалите са за доставка на стоки и услуги. Във връзка с неговото 

изпълнение, дирекция „Инвестиции в отбраната” инициира процеса по възлагане на 

обществени поръчки, като в резултат на това стартираха 57 процедури и до 31.03.2011 година 

бяха сключени 13 договора (2 договора по НВСОП) и 5 рамкови споразумения. С този план се 

създадоха условия за плавен преход към Единния финансов план за материално-техническо 

осигуряване на Министерството на отбраната за 2011 г. (ЕФП-2011), утвърден на 29.03.2011 г. 

ЕФП-2011 е на обща стойност 186 641 хил. лв., от които 137 911.9 хил. лв. за текуща 

издръжка и 48 729.5 хил. лв. са за капиталови разходи. Общата стойност на извършените 

плащания през първото тримесечие по позиции от ЕФП-2011 възлиза на 39 893 хил. лв., от 

които: а) за текуща издръжка – 30 541.4 хил. лв. (76,6 %) и б) за капиталови разходи – 9 351.6 

хил. лв. (23,4 %). Организираните, изпълнените и прекратените процедури по ЕФП-2011 за 

отчетния период от дирекция „Инвестиции в отбраната” са както следва: 

 В различен стадий на подготовка по организирането са 3 процедури за: 

предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Министерство 

на отбраната и Българската армия; транспортиране на личния състав на 

поделения от БА от местоживеене до месторабота и обратно; за сключване на 

рамково споразумение за осигуряване на летателната годност и експлоатацията 

на самолети МиГ-29 

 Изпълнени (приключили с договори) са 5 процедури – основно по Застраховане 

със застраховки "Злополука" и "Медицински разходи вследствие на злополука и/ 

или акутно заболяване" на кадровите военнослужещи и гражданските лица от 

Министерство на отбраната и по Застраховане със застраховка "Злополука", 

настъпила при или по повод изпълнение на служебните задължения, на 

военнослужещите от Българската армия, Министерство на отбраната и 

подчинените му структури 

 Няма прекратени процедури 

За сравнение, през същия период на 2010 г. приключилите с договори процедури са 6, 

изцяло прекратените процедури са 2, а 1 процедура е прекратена само за отделни позиции в 

офертата. 

Като цяло изпълнението на бюджета на Министерството на отбраната за първото 

тримесечие на 2011 г. е в размер 25.23 %. Това съответства на полагаемите се месечни лимити 

и разпределението на средствата по програмната структура на бюджета. Усвоените с 0.23% 
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повече средства спрямо полагащите се разходи са вследствие на изплатени разходи за лични 

възнаграждения, в т.ч. обезщетения и облекло на личния състав. 

Изпълнението на плана за собствените приходи (в т.ч. ВВУ) е 17.26 %, а без ВВУ е 

15.87%. Спрямо утвърдения план график, изпълнението представлява 85.51%, или налице е 

неизпълнение в размер на 1 667.5 хил.лв. (14.49%). През периода е реализирана икономия от 

средства за заплати, която с влизането в сила на новия Устройствен правилник на 

Министерството на отбраната от 01 юли т.г. се очаква да нарасне допълнително.  

В рамките на тримесечието бяха изплатени старите задължения от предишни години 

към второстепенните разпоредители с бюджетни кредити. Анализът на отчета за касовото 

изпълнение на бюджета показа, че за отчетния период старите задължения са намалели с 15 

млн. лева - от 136,5 млн. лева в началото на 2011 г. на 121,5 млн. лева към 31 март 2011 г. 

Това създава условия за по-ефективно управление на бюджета и своевременно изплащане на 

разходите към доставчиците на стоки и услуги, което от своя страна позволи да се преодолее 

„напрежението” между Министерството на отбраната и фирмите контрагенти. 

Междувременно, на 11 март 2011 г. беше публикуван ежегодният Доклад на НАТО, 

предоставящ финансови и икономически данни, свързани с разходите на страните членки за 

отбрана на Северноатлантическия съюз. В него детайлно са описани средствата, които 

страните членки са отделили за отбрана и за изпълнение на своите ангажименти към НАТО 

през 2010 г. Тези разходи са определени въз основа на дефиницията на НАТО по отношение 

на разходите за отбрана. Докладът съдържа и данни, които показват как страните разпределят 

своите средства за различните области на отбраната. Този документ помага да се съпостави 

България с останалите страни членки и показва мястото на нашата страна сред тях. 

Показателите, които са взети в предвид, за да се изготвят статистическите данни , са: а) 

цялостни разходи за отбрана; б) разходи за отбрана като процент от БВП на държавите-

членки; в) разходи за отбрана на глава от населението в щатски долари; г) разпределение на 

цялостните разходи за отбрана по категории в проценти и д) въоръжени сили на държавите-

членки на НАТО. Докладът не разглежда съотношението между БВП на отделните страни 

членки. 

Основните изводи от този доклад са следните: а) в категорията “Цялостни разходи за 

отбрана” Република България се намира на 22 място; б) разходите на България за отбрана като 

процент от БВП” представляват 1.7%; в) по показателят „Разходи за отбрана на глава от 

населението в щатски долари”, България се намира на 25 място.  

По отношение на разпределението на цялостните разходи за отбрана по категории в 

проценти, за “Разходи за личен състав” Република България отделя 64.3%, което я нарежда на 

8 място. За “Разходи за въоръжение и бойна техника”, България се намира на 14 място с 

15.4%. За “Разходи за инфрастуктура” България отделя 2.4% от общите си разходи за отбрана, 

което я нарежда на 16 място сред останалите държави-членки. По отношение на “Процент 

други разходи”, България се нарежда на 19 място със 17.9%, докато по численост на своите 

Въоръжени сили България се нарежда на 15 място. 

От предоставените в Доклада данни е видно, че според използваните критерии нашата 

страна се намира на едно средно ниво, в сравнение с останалите държави-членки на НАТО. 

Република България се доближава до Словения, Португалия и Литва по размера на средства за 

отбрана и по тяхното разпределение. Средствата за отбрана за 2010 г. на България 
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представляват такъв процент от БВП на страната (1,7%), който покрива предвижданият в 

новата Бяла книга за отбраната и Въоръжени сили на Република България, а разпределението 

на разходите за отбрана по отделните категории е 64.3% за личен състав, ≈18% за текущи 

разходи и ≈18% за капиталови разходи, което сочи тенденция на доближаване до 

съотношението, което трябва да се постигне съгласно заложеното в Бялата книга за отбраната 

и Въоръжените сили - 60% за личен състав, 25% за текущи разходи и 15% за капиталови 

разходи. 

 

3. Съюзна и международна сигурност 

 

3.1. Колективна, регионална и двустранна отбранителна политика 

През периода усилията на Министерство на отбраната по реализиране на 

отбранителната политика в контекста на членството в НАТО бяха фокусирани върху 

осигуряване на адекватен принос на страната ни към изпълнение на амбициозния дневен ред, 

зададен от Срещата на високо равнище на Алианса в Лисабон. Текущият дебат се фокусира 

върху вземането на конкретни решения с дълготрайно отражение върху съответните 

функционални области и развитието на отбранителните способности. 

Важно събитие в пътната карта за изпълнение на Стратегическата концепция на НАТО 

беше проведената на 10 -11 март 2011 г. неформална среща на министрите на отбраната в 

Брюксел. Предвид настъпилите развития в международната обстановка, централна тема в 

дискусиите беше и ситуацията в Либия и евентуалните мерки от страна на НАТО. 

Ключов момент за срещата беше утвърждаването от министрите на Политически 

указания за трансформация на отбранителните сили и способности и изпълнение на 

отбранителните аспекти на Стратегическата концепция на НАТО. Засилен фокус беше 

поставен и върху реформата на агенциите на НАТО и новата Командна структура на Алианса. 

Наред с това бяха приети Концепция за защита от кибернетични заплахи и Правила за работа 

за провеждане на Прегледа на възпиращия и отбранителния потенциал на Алианса. 

Необходимостта от изграждане на отбранителни способности, адекватни на съвременните 

предизвикателства и провежданите от НАТО операции в условия на финансови ограничения, 

открои като централна тема в дневния ред на Алианса и т. нар. "интелигентна отбрана", или 

как да доставяме повече сигурност с ограничени ресурси. Важно направление в бъдещата 

работа е сътрудничеството и търсенето на възможности за изграждане на отбранителни 

способности чрез многонационални и новаторски подходи.  

Въз основа на извършения преглед на напредъка през последната година на операцията 

в Афганистан, беше изразена подкрепа за изводите на Съвместния борд на НАТО и 

Афганистан по прехода и предложенията за първите провинции, в които той да стартира, за 

принципите на осъществяването му и за рамката за дългосрочно партньорство с Афганистан. 

По отношение на Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) на ЕС, през 

първото тримесечие на 2011 г. Министерството на отбраната фокусира усилията си за 

пълноценно и ефективно участие в работата на органите и структурите на ОПСО, 

включително тези в Европейската агенция по отбраната (ЕАО).  
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През февруари 2011 г. министърът на отбраната взе участие в неформална среща на 

министрите на отбраната на държавите-членки на ЕС в рамките на унгарското 

председателство. На срещата министрите продължиха дискусиите относно необходимостта от 

засилване на сътрудничеството в сферата на развитие на отбранителните способности. 

В Министерството на отбраната беше извършен анализ на националните военни 

способности и техните осигуряващи структури с оглед определяне на онези от тях, които имат 

потенциал да бъдат съвместно развивани чрез механизма за обединяване и споделяне (Pooling 

& Sharing). Целта е да се определят възможностите за засилване на сътрудничеството с други 

страни членки на ЕС и НАТО при съвместно развиване на отбранителни способности за 

постигане на оперативна ефективност, икономическа ефикасност и гарантиране на 

националния суверенитет. 

Усилията в двустранното и регионалното сътрудничество във военната област през 

първото тримесечие на 2011 г. бяха насочени към приоритетно развитие на контактите с 

водещи съюзници и партньори, към по-нататъшното укрепване на мира и стабилността в 

Югоизточна Европа, към задълбочаването на интеграционните процеси, доверието и 

прозрачността в отношенията между страните от региона. Основен акцент беше поставен 

върху планирането, организирането и домакинството на мероприятията съгласно поетите 

ангажименти на България по линия на стратегическото сътрудничество със САЩ и водещите 

западноевропейски страни и като страна-председател на „Процеса на срещи на министрите на 

отбраната от Югоизточна Европа“ (SEDM) до средата на 2011 г.  

Осъществени бяха срещи и военнополитически консултации на високо равнище с 

ръководители и представители на Министерствата на отбраната и Щабовете на отбраната на 

САЩ, Германия, Италия, Швеция, Великобритания, Полша, Румъния, Турция, Черна гора, 

Грузия, Сърбия. Представители на Щаба на отбраната взеха участие в подготовката на 5-та 

годишна конференция на началниците на отбраната на балканските държави, Скопие. 

Взаимодействието със САЩ продължи в изпълнение и прилагане на Споразумението 

между правителствата на Република България и САЩ за сътрудничество в областта на 

отбраната. С представители на Германия бяха обсъдени възможностите за оказване на 

експертна помощ от германските ВМС при унищожаването на ракети ММ38. Обсъдени бяха 

възможностите за двустранно военнотехническо сътрудничество по линия на ВВС с Швеция. 

Развитието на военното сътрудничество с Турция включи подготовката на двустранно 

споразумение за презгранични операции по Air Policing, военноморско сътрудничество и 

контакти по линия на военно промишления комплекс. 

Една от основните насоки за разширяване на двустранното сътрудничество е в духа на 

инициативите за обединяване на способности и споделяне на разходите за тях (Pooling & 

Sharing). България беше домакин на среща между български и румънски експерти по тези 

въпроси. Подготвя се и създаването на съвместна работна група (Defence Advisory Group), 

която да определи и специфичните области на сътрудничеството. 

Същевременно продължава работата и участието на страната ни в проекта за 

установяване на Функционален блок въздушно пространство (DANUBE FAB) между 

България и Румъния, което на практика отстоява интересите на военните ползватели на тази 

част от европейското въздушно пространство. 
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С изпълнението на редица дейности с партньори от Югоизточна Европа, Близкия изток, 

Южен Кавказ и Азия, България продължава да допринася за укрепването на регионалната и 

международната сигурност. Осъществени бяха консултации, подготовка на двустранни 

договорености и експертни срещи с представители на военни и дипломатически ведомства на 

Израел, Афганистан, Пакистан, Ирак и Египет. 

В рамките на отделните инициативи за сътрудничество във военната област в София 

бяха проведени 25-та среща на Политико-военния направляващ комитет на 

Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа (ММСЮИЕ) и 24-та среща на 

Координационния комитет на Процеса на срещи на министрите на отбраната от Югоизточна 

Европа“ (SEDM), завършили с подписването на протоколи за извършената работа. България 

разработи комплект документи за постоянна дислокация на щаба на бригадата „Югоизточна 

Европа“ (БрЮИЕ). Също така страната ни стартира процедурата по реализиране на нов 

проект в рамките на SEDM по борбата с корупцията (“Building Integrity Initiative”). 

Продължи работата по линия на Оперативната група за черноморско сътрудничество 

(BLACKSEAFOR) и участието в многостранни срещи и консултации като Срещата на 

министрите на отбраната на страните-участнички в Процеса за сътрудничество в Югоизточна 

Европа в Будва, Черна гора. 

 През посочения период бяха проведени редица мероприятия от Плана за работа с 

Асоциацията на чуждестранните военни аташета за 2011 г., като Среща с началника на 

отбраната; предоставяне на информация по актуални теми за сигурността и отбраната и 

редица посещения в поделения на БА и предприятия от отбранителната промишленост. 

В областта на контрола на въоръженията през първото тримесечие на 2011 г. основно 

внимание в практическата дейност беше отделено на изпълнението на задълженията и 

реализиране на правата на Република България по мерките за укрепване на доверието и 

сигурността в Европа, осъществяването на глобалния обмен на информация и контрола по 

линия на НАТО, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и ООН и 

учебно-методическата дейност за повишаване квалификацията на военнослужещите и 

цивилните служители по практическото прилагане на дейности по контрол на въоръженията. 

В изпълнение на задълженията по Виенския документ – 1999 г. беше подготвена и 

представена информация по “Планиране на отбраната” за военните разходи за 2010 г. и 

бюджета за отбрана за 2011 г. В тази връзка бяха подготвени и представени на 

Министерството на външните работи подробни информации за разходите и бюджета за 

отбрана съгласно „Документ за стандартизирана международна отчетност на военните 

разходи” на ООН. Изготвен и разпространен по линия на ОССЕ е документа “Глобален обмен 

на военна информация”. 

Съвместно с Министерството на външните работи бяха съгласувани необходимите 

документи, свързани с ратификацията на Конвенцията за забрана на касетъчните боеприпаси, 

която ще влезе в сила за нашата страна на 1 октомври 2011 г. Беше представена информация 

от компетентността на Министерството на отбраната за годишния национален доклад по 

Допълнения протокол II за мините-капани и по Протокол V за взривните военни остатъци към 

Конвенцията за конвенционалните оръжия. 

Бяха проведени учебно-методически сборове с нещатния състав, определен за 

изпълнение на дейности по Договора за обикновените въоръжените сили в Европа, Виенски 
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документ’99 и Договора за установяване на режима „Открито небе” и подготвена за 

провеждане национална учебна инспекция. В изпълнение на Виенския документ’99 беше 

организирано и проведено посещение за оценка на обменената военна информация от Руската 

Федерация в периода от 15 до 17 февруари 2011 г. от квотата на Република България за 2010 г. 

 

3.2. Ангажирано участие в операции  

 

Операции и мисии на НАТО 

- Операция на Международните сили за поддържане на сигурността в Афганистан 

Стартира Стратегията за изтегляне от Афганистан, която предвижда постепенно 

прехвърляне на отговорността за сигурността на Афганистанските национални сили за 

сигурност до края на 2014 г. Основните усилия бяха насочени към повишаване на техните 

способности и роля. Процесът на преход към поемане на пълните отговорности по 

сигурността от афганистанската страна е планиран да започне през пролетта на 2011 г. в 

определени области/райони. 

Към края на първото тримесечие Република България участва в операцията 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, 

Кандахар и Кабул, група за разузнаване и четири Оперативни групи за обучение и връзка в 

Кабул и Кандахар. 

Общо в операцията на Международните сили за поддържане на сигурността в 

Афганистан участваха 605 военнослужещи. 

- Тренировъчна мисия на НАТО в Ирак  

За достигането на желания краен резултат от Алианса и на базата на текущата 

обстановка в Ирак, Международният военен секретариат е стартирал Извънреден преглед на 

мисията. В прегледа се разглежда необходимостта от продължаване на изпълнението на 

задачите до края на 2014 г. и разработването на цялостна стратегия за изход, в синхрон със 

Структурната рамка за сътрудничество на НАТО с правителството на Ирак за изграждане на 

пълноценно функциониращи и самостоятелно поддържащи се иракски структури за 

сигурност.  

Република България участва в мисията с двама офицера за обучение на Иракската 

армия и сили за сигурност в база „Ал Рустамия”, Багдад. 

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

Операцията на KFOR се провежда в относително спокойна, но все още сложна среда. 

Обстановката по сигурността, като цяло продължава да е стабилна, което позволява 

осъществяването на преход към втория междинен етап (Gate 2) от фаза 3 „Възпиращо 

присъствие“. През периода приключи процесът по предаване на отговорността за границата с 

Македония на косовската гранична полиция. 

Република България участва в операцията с общо 10 военнослужещи в Щаба на KFOR 

и Тренировъчна група на НАТО в Косово.  

- Операция на НАТО „OCEAN SHELD” за борба с морското пиратство в акваторията 

около Сомалия. 
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В района на операцията се наблюдава нарастване на агресивните действия от страна на 

пиратите, както и бърза смяна на тяхната тактика. Разширява се използването на „кораби-

майки”, като вследствие на това далечината на пиратските набези е значително увеличена 

(до 1700 морски мили). Едновременно с това, използването на по-големи кораби позволява на 

пиратите да извършват атаки и по време на мусонния период. Благодарение на подобрената 

координация в действията на международната групировка и прилаганите от търговските 

кораби мерки за защита, няма увеличение на броя на похитените кораби. 

Република България участва с военнослужещи в Щаба на постоянната военноморска 

група за времето на участието й в операцията на НАТО „OCEAN SHELD”. 

 

Операции и мисии на Европейския съюз 

- Военноморска операция на Европейския съюз (ЕС) за възпрепятстване, 

предотвратяване и възпиране на пиратски действия край бреговете на Сомалия (EU 

NAVFOR Operation „ATALANTA“) 

Военноморската операция на ЕС „ATALANTA“ успешно продължава да гарантира 

морската сигурност на корабите, превозващи храни по световната продоволствена програма 

край бреговете на Сомалия, с което защитава интересите на Европейския съюз в региона. 

Очертава се необходимост от предприемането на практически действия за стабилизирането на 

Сомалия, свързани със създаването на брегова охрана, която да разреши трансграничните 

проблеми с трафика, контрабандата и тероризма. 

Република България има участие в операция „ATALANTA” с един офицер 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, в политическия процес за подкрепа на местните власти в усилията им за 

интеграция в ЕС. Военно-политическата обстановка остава непроменена. 

В момента страната ни участва в операция „ALTHEA” с национален елемент, 

лекопехотна рота за охрана на база „Бутмир”, група за връзка и наблюдение (LOT) в Бугойно, 

национална разузнавателна клетка и военнослужещи в Щаба на силите в Сараево – общо 117 

военнослужещи. 

- Гражданска мисия за наблюдение в Грузия 

Република България участва в мисията с 12 военни наблюдатели. 

- Полицейска мисия на Европейския съюз в Афганистан 

Република България участва в мисията с един военнослужещ. 

 

Операции и мисии на ООН 

- Мисията на ООН в Либерия (UNMIL). 

Към момента Република България участва в мисията на ООН в Либерия (UNMIL) с 

двама военни наблюдатели. 

В отговор на динамиката на средата за сигурност, най-вече кризата в Северна Африка и 

събитията в Либия, през март 2011 г. бе формиран Ведомствен координационен център, 
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ръководен от Направляващ ведомствен борд (Постоянния секретар на отбраната и Началника 

на отбраната). За подпомагането му бе сформирана дежурна експертна група от 

Министерството на отбраната за събиране, анализиране и координиране на информацията и 

своевременна подготовка на национални позиции. 

 

4. Изводи по отношение на отчетния период, тенденции, предизвикателства и 

направления за съсредоточаване на усилията за следващия период 

През отчетния период е създадена организация за изпълнение на планираните задачи за 

2011 г. по набелязаните цели в Бялата книга за отбраната и въоръжените сили и Плана за 

развитие на въоръжените сили. Завърши подготовката за реорганизация на Министерството 

на отбраната и командната структура на оперативно ниво. Създадени са необходимите 

организационни предпоставки за въвеждане от юли 2011 г. на нова организационна структура 

на Министерството на отбраната, Съвместното командване на силите, командванията на СВ, 

ВВС и ВМС и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната. 

Важни направления за съсредоточаване на усилията през следващото тримесечие на 

2011 г. са следните: 

1. Продължаване работата по усъвършенстване на правно-нормативната база, 

регламентираща отбраната и въоръжените сили чрез подготовката за приемане на Закон за 

военната полиция, Закон за резерва на въоръжените сили на Република България и Закон за 

военното разузнаване. 

2. Планово продължаване разработването, съгласуването, одобрението и въвеждането в 

практиката на доктрините на въоръжените сили. 

3. Подготовката на контингент от ВС за участие в дежурството на Бойна група на ЕС 

ХЕЛБРОК през втората половина на 2011 г. 

4. В областта на провежданите операции важни направления на съсредоточаване на 

усилията на Съвместното оперативно командване е изпълнение на задачите по националния 

контрол (административното управление) на контингентите от въоръжените сили на 

Република България зад граница, в това число: (1) Своевременно решаване на въпросите с 

неизправна и необслужена техника в района на мисиите; (2) Планиране, организиране и 

провеждане на ротацията на девета и десета охранителни роти – Кандахар, оперативни групи 

за обучение и свръзка №1 и №2 за Кабул и на №3 и №4 за Кандахар. 

5. Подготовка за преструктурирането на Съвместното оперативно командване в 

Съвместно командване на силите (СКС) и преподчиняване на формирования на Командването 

в съответствие с Плана за развитие на въоръжените сили. За оптимална организация на 

работата да продължи съгласуването и утвърждаването на „Постоянно действащи оперативни 

процедури“ за регламентиране на дейността на СКС и взаимодействието на командирите и 

щабовете на оперативно ниво. 

6. Участие на фрегата “Дръзки” и група за специални операции в операция на НАТО 

„Обединен защитник” в Средиземно море, участие на фрегата „Верни” в оперативната група 

за военноморско сътрудничество „BLACKSEAFOR”7. На следващ етап ще се проведе 

                                                 
7
 От 4-28 април 2011 г. 
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подготовка и приемане на готовността на фрегата “Дръзки” за участие в състава на 

Военноморската оперативна група към Бойната група на ЕС “HELBROC”.  

7. Подготовка и планиращи конференции през април и юни 2011 г. за военноморското 

учение с международно участие „BREEZE/CERTEX 2011”. 

8. Приоритетни за Сухопътните войски са подготовката, окомплектоването и ротацията 

на подразделенията за участие в мисии. За повишаване на полевата подготовка на 

формированията е предвидено КЩУ „Съюзна сила – 2011 г.”. Със съдействието на САЩ се 

провежда целенасочена работа за формиране и подготовка на батальонни тактически групи от 

състава на формированията от Сухопътните войски. 

9. Ще завърши разработването на нови планове и програми за обучение във висшите 

учебни заведения, с които се променят сроковете на обучение и учебните дисциплини. Ще 

залегнат съвременни подходи на подготовка, включително преминаване на част от обучението 

на английски език. 

10. Съществена работа предстои по разработване на инвестиционен проект за 

многоцелеви боен самолет. 


