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1 Увод 

 Министерството на отбраната представя доклад за дейността си през третото 

тримесечие на 2011 г. Външната среда през периода се характеризира с динамични и 

противоречиви промени. Негативно влияние върху формирането й оказваха преди 

всичко изострянето на обстановката в северно Косово и наличието на други 

проблеми на сигурността в Западните Балкани; продължаващите конфликти и кризи 

в Близкия изток и развитието на събитията в Северна Африка; последиците от 

световната финансова и икономическа криза. 

През третото тримесечие на 2011 г. продължи работата по практическото 

изпълнение на целите и приоритетите, заложени в Бялата книга за отбраната и 

Плана за развитие на въоръжените сили до 2014 г. С оглед на извършените 

структурни и функционални промени в Министерството на отбраната, Съвместното 

командване на силите и командванията на Видовете въоръжени сили, влезли в сила 

от 01 юли 2011 г., ключова задача през периода беше създаване на организация за 

успешно стартиране работата на новите структури на стратегическо и оперативно 

ниво и повишаване качеството на управление и администриране в отбраната. 

Важен приоритет през периода беше продължаване на дейността по 

модернизирането на базата от концептуални и доктринални документи на 

въоръжените сили. Разработването на “Ръководство за развитие на националните 

концептуални и доктринални документи на въоръжените сили” и на проект на 

“Доктрина на въоръжените сили на Република  България” са важни практически 

стъпки в процеса по изграждане на стройна йерархична структура от концептуални 

и доктринални документи, необходими за въоръжените сили. Разработена е и 

доктрината за батальонните бойни групи. 

Предсрочното и успешно приключване на Програмата за интеграция на 

Въоръжените сили на Република България в НАТО и подписаната декларация в тази 

връзка от началника на отбраната и командващия на Съвместното командване на 

силите на НАТО в Неапол е признание за положените усилия през изминалите седем 

години от членството в НАТО за постигане на оперативна съвместимост с 

въоръжените сили от Алианса. 

През третото тримесечие се проведоха редица важни учения за въоръжените 

сили, които в по-голямата си част бяха съвместни и с международно участие, а 

някои от тях – и междуведомствени, които допринесоха за повишаване на 

способностите и готовността за изпълнение на възложените мисии.  

Ресурсното осигуряване на отбраната се извършваше планово съгласно 

утвърдените лимити по бюджета за 2011г. 

Започна новата учебна година във висшите военни учебни заведения след 

успешно проведените приемни кампании. 

2 Управленски подходи и приоритети в отбранителната  политика   

Приоритетна цел на тримесечието беше успешното стартиране на работата на 

новите структури на стратегическо и оперативно ниво, влезли в сила от 01 юли 2011 

г., постигането на пълна оперативна готовност на които е предвидено за 2012 г., 



 4 

заедно с повишаване качеството на управление и на административния капацитет. 

Постигането на тази цел фокусира усилията върху повишаване ефективността, 

съвместимостта и синхронизацията в системата за командване и управление, 

реформиране на системата на военното образование и военното разузнаване и 

модернизация на доктриналната база на въоръжените сили. 

Един от основните приоритети за периода беше финализирането на процеса по 

осъвременяването на нормативната база, която създава правната рамка на 

извършваните реформи. Проектите на Закона за Резерва на ВС и Закона за военното 

разузнаване са във фаза на междуведомствено съгласуване. 

2.1 Основни изводи по отношение на отбранителната политика, 

произтичащи от измененията в средата на сигурност  

Като цяло през третото тримесечие на 2011 г. се запази относително 

благоприятната външна среда на сигурност за Република България, която 

позволяваше успешното реализиране на отбранителната й политика. 

Анализът на процесите в стратегически и регионален аспект показва, че те ще 

продължат да протичат динамично и нееднозначно, с възможности за възникване на 

нови усложнения. Това изисква поддържането на съответстваща готовност на 

отбранителните, включително разузнавателни способности, в интерес на 

националната сигурност, съюзните и коалиционните ангажименти на Република 

България, съответстващи на предизвикателствата. 

Стабилизирането на обстановката в кризисните и нестабилните огнища и 

решаването на други важни международни проблеми със значение за националната 

сигурност продължиха да ангажират значителен финансов, граждански и военен 

ресурс на държавите. 

В регионален аспект положително въздействие върху средата на сигурност в 

Западните Балкани оказваше стремежът за европейска и евро-атлантическа 

интеграция и разширяването на двустранното и регионалното сътрудничество. 

Негативно повлия върху сигурността в региона възникналото напрежение в Северно 

Косово във връзка с поемане на контрола на пропускателните пунктове със Сърбия 

от косовските власти. 

Предизвикателства пред сигурността в Черноморието се запазиха. Продължиха 

усилията на държавите в региона, при активното участие на Република България, за 

координиране на действията по въпросите на енергийната сигурност, гарантирането 

на контрола на морските граници и неутрализирането на рисковете по море. 

Кризите в някои от страните в Близкия изток и Северна Африка оказват 

негативно влияние върху регионалната и международната среда на сигурност и 

ангажираха международната общност, включително НАТО и ЕС, с тяхното 

разрешаване. Усложнената обстановка поражда потенциални рискове за сигурността 

и интересите на Република България и нейните граждани. 

Средата на сигурност в Афганистан през периода се характеризираше с висока 

степен на заплахите, породени от засилената терористична активност на 

бунтовническите групи, които целяха дискредитиране на правителството и 

противопоставяне на усилията на ISAF за стабилизиране на държавата (общият брой 

на въоръжените инциденти през тримесечието надхвърли 13 000). Запази се рискът 
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за сигурността и интересите на страните, участващи в ISAF, в т. ч. за Република 

България. Усложнената обстановка затрудняваше успешното предаване от ISAF на 

отговорностите за поддържане на обществения ред на националните сили за 

сигурност и реализирането на програмата за национално помирение и 

реинтегриране на бунтовниците в обществото. Независимо от това, планът на НАТО 

за предаване на отговорността се изпълняваше. 

2.2 Развитие и функциониране на Министерството на отбраната 

като модерна институция на демократична държава  

С оглед повишаване ефективността при вземане на управленски решения в 

отбранителния сектор, бе разработен  проект на „Концепция за прилагане на 

архитектурния подход в отбраната”. С нейното прилагане ще се създадат 

необходимите условия за организационно-архитектурното моделиране в 

Министерството на отбраната. 

По-голяма ефективност на отбранителния мениджмънт се постига и с 

изготвянето на проект на “Система за управление на риска в Министерството на 

отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и 

Българската армия”, както и на проект на “Вътрешни правила за управление на 

риска”. Тези проекти бяха разработени в съответствие с изискванията на Закона за 

финансово управление и контрол в публичния сектор. С тяхното утвърждаване и 

прилагане ще се осигури механизъм за идентифициране, оценка и управление на 

потенциалните рискове, застрашаващи постигането на целите и приоритетите в 

сферата за отбрана и ще се повиши прозрачността при разходване на бюджетните 

средства. 

2.3 Политика на прозрачност и отчетност  

2.3.1 Ефективно управление и премахване на условията за корупция  

През третото тримесечие на годината Постоянният съвет по антикорупция 

продължи да координира усилията и дейността на контролните органи в МО. В края 

на юли 2011 г. беше поставено началото на активен двустранен диалог с 

представители на неправителствения сектор чрез разпространение на редовен 

бюлетин на Постоянния съвет по антикорупция. 

Във Военна академия „Г.С. Раковски” беше проведен пилотен курс по 

антикорупция, в който взеха участие журналисти. 

2.3.2 Информационна политика  

Приоритет в тази политика продължи да бъде осигуряването на прозрачност на 

дейностите, свързани с обществените поръчки за доставка на въоръжение и техника, 

както и с реализирането на имотите с отпаднала необходимост. Чрез интернет 

страницата на министерството гражданите имаха пълен достъп до обявите за 

обществени поръчки и търгове. 

 От 01.07.2011 г. в служба „Военна информация“ беше създаден сектор 

„Информация и връзки с обществеността“, който осигурява откритост на дейността 

на СВИ в информационно-медийната среда. 
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 На интернет страницата на МО ежедневно се получават запитвания от 

граждани на електронния адрес на Пресцентъра на министерството и на личния 

адрес на министъра на отбраната. Забелязва се тенденция на увеличаване на 

запитванията на хора извън системата на отбраната за информация, основно за 

вакантните места за прием на военна служба в Българската армия. 

2.3.3 Контролна и одитна дейност  

В изпълнение на своите контролни функции, през третото тримесечие на 

годината, Инспекторатът извърши 1 комплексна, 4 тематични (от които 3 

извънпланови), 1 проверка по сигнал, подаден в Инспектората за нарушения и 

корупционни действия, 1 проверка по питане на народен представител и 12 

проверки по сигнали и жалби (от които 7 проверки на място и 5 проверки по 

документи). Изготвени са  17 доклада до министъра отбраната за резултатите от 

извършените проверки, в които са направени 49 предложения за отстраняване на 

допуснатите слабости и недостатъци. 

Анализът на една от тематичните проверки, извършена през юли 2011 г. по 

изпълнението на ЕФП за МТО
1
 за 2010 г. показва, че несвоевременното изпращане в 

дирекция „Инвестиции в отбраната” на спецификации (заявки) за доставки на стоки 

и услуги с непълни и неточни особени изисквания към заявените номенклатури, 

липсата на актуални технически спецификации от страна на заявителите и 

необосновано дългият период на съгласуване са причина за наличие на 

несвоевременни доставки. Наличието на преходни договори и неизвършени 

своевременно плащания от минали години са утежнили допълнително изпълнението 

на ЕФП за МТО на МО за 2010 г. Тази тенденция, макар и в много по-малък мащаб, 

главно от задълженията на ВМА, се наблюдава и през 2011 г., което може да 

натовари бюджета на МО за 2012 г. със стари плащания над очакваното. 

През изминалото тримесечие Инспекторатът на МО извърши проверки и 

направи оценка на ефективността на работата на 1 дирекция от общата 

администрация, 3 дирекции от специализираната администрация и на 1 дирекция от 

Щаба на отбраната по критериите, определени във Вътрешни правила за анализ и 

оценка на ефективността на дейността на администрацията
2
. В резултат на 

направените от Инспектората предложения са предприети действия за отстраняване 

на слабостите и са направени редица изменения и допълнения във 

вътрешноведомствени нормативни актове и министерски заповеди и са издадени 

нови. 

Ключова за политиката на отчетност и прозрачност е и ролята на дирекция 

„Вътрешен одит”. През отчетния период бяха изпълнени 7 одитни ангажименти за 

даване на увереност, включени в Годишния план на дирекцията, както  и 1 

извънпланов одитен ангажимент за даване на увереност, възложен от Министъра на 

отбраната във връзка с Постановление на прокурор от ВОП- София.  

В резултат на един от  извършените през периода планови одитни 

ангажименти – проверка относно изпълнението на програма 3.4 „Цели на 

                                                           
1
 Единен финансов план за материално – техническо осигуряване. 

2
 Утвърдени със заповед на министъра на отбраната през февруари 2011 г. 
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въоръжените сили” в щаб на ВМС
3
 през 2010 година и нейната ефикасност, бяха 

установени пропуски по отношение на разходването и отчитането на планираните 

средства за програмата. Въз основа на окончателния одитен доклад във ВМС се 

разработва План за действие за изпълнение на дадените препоръки и отстраняване 

на допуснатите слабости. 

2.4 Ресурсна среда  

 През посочения период са осъществени следните разходи в полза на 

второстепенните разпоредители с бюджетен кредит и в рамките на утвърдените им 

Годишни бюджетни сметки за 2011 г.: 

 Сухопътни войски – 60 107  хил. лв.; 

 Военновъздушни сили – 32 358  хил.лв. 

 Военноморски сили –  17 771 хил.лв. 

 Щаб по осигуряването и поддръжката – 4 352  хил.лв. 

 Военномедицинска академия – 22 614 хил.лв. 

 Служба „Военна информация” – 7 457 хил.лв. 

 Служба „Военна полиция” –  5 259 хил.лв. 

 ИА”Военни клубове и военно-почивно дело” – 4 619 хил.лв.; 

 Дирекция „Финанси” –  27 719 хил.лв. 

 Институт по отбрана –  662 хил.лв. 

 Съвместно командване на силите – 13 848 хил.лв. 

 Национална гвардейска част – 1 836 хил.лв. 

 Национален военноисторически музей – 323 хил.лв. 

 Комендантство - МО –  1 071 хил.лв. 

 Централно военно окръжие – 4 133 хил.лв. 

 Стационарна комуникационно - информационна система – 6 439 хил.лв. 

 Централен артилерийско - технически изпитателен полигон – 550 хил.лв. 

 Военно - географски системи – 894 хил.лв. 

  За Държавните висши военни училища са предоставени съответно :  

 Военна академия – 1 498 хил.лв. 

 Национален военен университет – 3 511 хил.лв. 

 Висше военноморско училище – 1 353 хил.лв. 

 В рамките на посочените разходи, за нуждите на МО и БА за третото 

тримесечие, бяха осъществени фактическите разплащания за централизираните 

доставки в размер на 19 476 хил.лв., в т.ч. разходи за членски внос в размер на 50 

хил.лв. Средствата, свързани с непосредствена издръжка на централната 

администрация, разпределени в рамките на основните направления за разходи са: 

 разходи за персонал - 5 707 хил. лв. (в т.ч. обезщетения – 301 хил. лв.), 

представляващи около 20,6% от утвърдените разходи за персонал; 

                                                           
3
 Военноморски сили 
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 разходи за текуща издръжка - 23 428 хил.лв., представляващи около 36 % от 

утвърдените; 

 капиталови разходи в размер на 3 467 хил.лв. 

 Осъществените разходи от МО, свързани с управлението на човешките 

ресурси са в размер на 23 хил.лв., а разходите за осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд в МО са в размер на 1 227 лв. 

 Изразходваните за третото тримесечие на 2011 г. от МО средства, свързани с 

международната дейност и издръжка на задграничните представителства са  в 

размер на 179  хил. лв. 

 Осъществените разплащания на разходите по участието на въоръжените сили 

в многонационални формирования, коалиционни операции, операции на НАТО, ЕС 

и ООН, съвместна подготовка и международни учения са в размер на 3 958 хил. лв. 

 Разходите за управление на военната инфраструктура, в частта охрана и 

данъци са в размер на 10 415 хил.лв. 

 Извършените разходи са на база утвърдени лимити, в рамките на 

осигурените средства от Министерство на финансите. Те са съобразени с 

възможностите на утвърдения бюджет на МО за 2011 г. 

 Основна част от разхода на структурите на МО и БА е за плащания на 

персонала –79 % и включва заплати, осигуровки, обезщетения и др. За текуща 

издръжка на ежедневната дейност на структурите на МО и БА съответният дял е 

17%, а за капиталови разходи – 4%
4
. 

През периода се проведоха три заседания на разширения състав на Програмния 

съвет към министъра на отбраната. Бяха разгледани механизми за осигуряване на 

разплащането с фирмите-доставчици на стоки и услуги, покриване на задълженията 

към личния състав и преустановяване на поемане на допълнителни задължения. 

За преодоляване ограниченията от рестриктивна финансова макрорамка за 

2011 г., основните усилия и ресурси и през третото тримесечие бяха насочени към 

приоритетите от Плана за развитие на въоръжените сили и плановете за подготовка 

и сертификация на декларираните сили за НАТО и ЕС. 

2.5 Изпълнение на бюджетните програми по политики  

2.5.1 Политика “Отбранителни способности”  

Основната цел на секторната политика „Отбранителни способности” е 

изграждането на Единен комплект оперативно съвместими Въоръжени сили, 

способни да изпълнят целия обем от задачи, с единна система за командване в 

мирно време и при кризи, със съответстваща организация, численост, въоръжение, 

техника и подготовка.  

 През периода усилията бяха насочени към реализацията на заложените цели и 

очакваните крайни резултати от тяхното ресурсно обезпечаване, в съответствие с 

критериите, залегнали в „Указанията на министъра на отбраната по отбранителната 

политика 2011 – 2014 г.” Заделените ресурси бяха насочвани пряко към 

                                                           
4
 Посочените данни обхващат периода до 30 септември 2011 г. и след приключване на 9 м. е възможно да има някои 

разлики. 
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изграждането на способностите на Въоръжените сили, в условия на ограничено 

ресурсно осигуряване, чрез тяхното приоритизиране.  

2.5.2 Политика “Съюзна и международна сигурност”  

Основната цел на секторна политика „Съюзна и международна сигурност” е 

активно участие във формиране на политиките на НАТО и ЕС по сигурността и 

отбраната и адекватен принос към тяхното реализиране.  

 Ефективното участие на МО през периода в процесите на консултации и 

вземане на решения в Алианса допринесе за отстояване на интересите и позициите 

на страната ни в хода на подготовката на разработваните съюзни решения и 

документи, в съпътстващите ги операции, отбранителни инициативи и процесите на 

трансформация и реформи. Значението на участието на страната в операциите на 

НАТО и ЕС ще се увеличи с въвеждане на практика на принципа за изпращане на 

щатни формирования. В тази връзка беше изготвен перспективен план, с който е 

съобразен и учебният план за подготовката на формированията. 

3 Въоръжени сили и отбранителни способности  

От 01.07.2011 г. беше въведена нова командна структура на въоръжените сили 

на стратегическо и оперативно ниво. Същевременно, Съвместното командване на 

силите (СКС) и видовете ВС придобиха статут на юридически лица-второстепенни 

разпоредители с бюджетни кредити. Този статут дава нови възможности на 

командирите по-ефективно и бързо да решават въпроси, свързани с осигуряването 

на ежедневния войскови живот и бойната подготовка. Едновременно с това, на тези 

структури се възлагат и нови отговорности в областта на управлението на имоти, 

осъществяване на доставки и ремонти, поддръжката на наличната техника и 

материалната база, разпореждането с ненужни вещи. В тази връзка, на дневен ред 

излезе необходимостта за повишаване на административния капацитет чрез 

обучение на служителите и подобряване на тяхната квалификация и подготовка. 

Проведени бяха два семинара за старши ръководители от системата за отбрана, 

на които бяха обсъждани ключови въпроси по функционирането на системата за 

командване и управление и от ежедневната дейност на войските и силите. 

Основните усилия на структурите на стратегическо и оперативно ниво се 

съсредоточиха върху дейностите и мероприятията по достигането на пълна 

оперативна готовност в съответствие с планираните срокове. 

 Продължиха плановите мероприятия по трансформацията на въоръжените 

сили и отбранителните способности за постигане утвърденото ниво на политическа 

амбиция в отбраната по възложените мисии. Беше изготвен и разгледан на Съвет по 

отбрана Доклад за резултатите от изпълнение на плана за развитие на въоръжените 

сили на Р България през първото полугодие на 2011 г. 

 През отчетния период плановата подготовка на въоръжените сили и занятията 

по усвояване и поддържане на плановете за бойна готовност се провеждаха съгласно 

месечните планове. Въоръжените сили продължиха да изпълняват своите мисии и 

задачи в контекста на конституционните си задълженията за осигуряване отбраната 

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

морските пространства функционираха нормално. 
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 На 16.08.2011 г. Правилникът за прилагане на закона за Военната полиция 

беше обнародван в Държавен вестник, с което процесът на полагане на законовата 

рамка за дейността на службата приключи. 

 Започна работата на център за “Обучение при извънредни ситуации” във 

Военна академия “Г. С. Раковски”
5
. Центърът е изграден в сътрудничество с Главна 

дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” към Министерството на 

вътрешните работи и предназначен за обучение на специалисти в областта на 

управлението при извънредни ситуации. В случай на необходимост би могъл да се 

използва от държавното ръководство на страната като резервен оперативен център 

за управление при извънредни ситуации. 

В напреднал етап на подготовка е и Концепция за изграждане на Център за 

изследване, изграждане и развитие на способности на НАТО за управление на кризи 

и оказване на помощ при бедствия (NATO CM&DR CoE). 

3.1 Сухопътни войски  

Ключова задача пред СВ, изискваща съвместни усилия и на други звена от МО 

и СКС беше изпълнението на пътната карта за създаване на батальонни бойни 

групи. Основните цели и задачи за изминалия период бяха свързани с организиране 

на процеса на изграждане на приоритетните способности за формирането и 

подготовката на батальонните бойни групи. Продължи работата по разработването 

на проект на Доктрина за батальонна бойна група от Сухопътни войски. От края на 

септември 2011 г., първият вариант на проекта е разпространен за 

вътрешноведомствено съгласуване. Разработват се основни ръководни и 

доктринални документи за използването на формированията от Сухопътните войски 

и процеса на оперативно планиране в щабовете на оперативно ниво. 

 Подготовката на Сухопътните войски беше насочена към усъвършенстване на 

боеспособността и оперативната съвместимост със съюзниците от НАТО и ЕС. В 

тази насока беше проведеното с военно формирование 34750 – Карлово командно-

щабно учение „СТРЯМА 2011”, по време на което беше сертифициран щабът на 

поделението. 

3.2 Военновъздушни сили  

 През третото тримесечие на 2011 г. ВВС продължиха провеждането на 

регулярна летателна дейност, съобразно наличната изправна авиационна техника и 

доставеното авиационно гориво. Проведоха се планираните контролни полети за 

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

пространство (Air Policing). 

 Усилията бяха съсредоточени върху изготвянето на доктриналната база на 

ВВС и на нови програми за подготовка на летателния и технически състав, както и 

изпълнението на мероприятията за постигане на пълна оперативна готовност след 

влезлите в сила от 01 юли изменения. 

 В началото на м. септември 2011 г. командирът на ВВС взе участие в 

юбилейна научно-приложна конференция „Минало, настояще и бъдеще” по  случай 

                                                           
5
 Официалното откриване от Европейският комисар по “Международно сътрудничество, хуманитарна помощ и 

реакция при кризи” госпожа Кристалина Георгиева на 15 октомври 2011 г. 
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100-годишнината на Българската авиация. Сили и средства от ВВС участваха по 

същия повод в авиационния фестивал BIAF „Небе за всички 2011” на летище 

Крумово. Бяха проведени въздушни демонстрации със самолети и вертолети по 

сценарий за изпълнение на реална мисия и беше осигурен статичен показ на 

авиационната техника, намираща се на въоръжение у нас. 

3.3 Военноморски сили  

 Командването на ВМС и 6 военни формирования се реорганизираха по нови 

длъжностни разписания за мирно и военно време от 01 юли 2011 г. 

 Подготовката на съединенията, частите и подразделенията във ВМС през 

отчетния период се провеждаше в съответствие с утвърдените планове, осигурените 

ресурси и достигнато ниво на подготовка. Корабите проведоха планираните 

тактически учения и бойни упражнения към тях. Бреговите части и подразделения 

изпълниха планираните тактически учения и тактико-строеви занятия. 

 През изтеклия период декларираните сили за НАТО и ЕС се поддържат в 

готовност за изпълнение на специфичните им задачи в условията на ресурсни 

ограничения. 

Осигуряването с предимство на потребностите за подготовката на корабите от 

декларираните сили и определените за участие в международни учения, операции и 

мисии даде положителни резултати, като независимо от финансовия и ресурсен 

недостиг бяха изпълнени поетите коалиционни и международни ангажименти. 

Ежедневната дейност и бойна подготовка на ВМС се проведе в съответствие с 

утвърдените планове, ограничените ресурси и достигнатото ниво на подготовка, при 

спазване на строг режим на икономии и финансови ограничения във всички 

направления. Независимо от това е затруднено поддържането на въоръжението и 

техниката и нормалното функциониране на поделенията поради недостатъчни 

средства за материали, услуги, текущ ремонт, резервни части и т.н. 

3.4 Изпълнение на мисиите на въоръжените сили
6
 

 През отчетния период планираните занятия по усвояване и поддържане на 

плановете за бойна готовност и мобилизация се проведоха съгласно месечното 

планиране. Провеждането на тренировките по оповестяването потвърдиха 

надеждността на автоматизираната система за управление на оповестяването и 

допринесоха за повишаване на способностите на дежурните екипи при извършване 

на оповестяването.  

 Проведоха се планираните мобилизационни тренировки с организационни 

ядра за осигуряване на гарантирано преминаване на въоръжените сили от 

мирновременна към военновременна организация и дейност. Продължава 

поддържането на плановете за бойна готовност на видовете ВС. 

3.5 Участие на въоръжените сили в операции и мисии  

3.5.1 Операции и мисии на НАТО  

                                                           
6
 В Бялата книга за отбраната и Въоръжените сили са дефинирани три мисии на Въоръжените сили: „Отбрана”, 

„Подкрепа на международния мир и сигурност” и „Принос към националната сигурност в мирно време”. 
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 Операцията на Международните сили за поддържане на сигурността в 

Афганистан /ISAF/. 

Общо в операцията на Международните сили за поддържане на сигурността в 

Афганистан (ISAF) Въоръжените сили към настоящия момент участват с 611 

военнослужещи. 

 Тренировъчната мисия на НАТО (NTM-I) за обучение на Иракската армия и 

силите за сигурност в Багдад, Ирак. Участваме с 2 офицера. 

Отчитайки всички политически и военни аспекти и отправената от иракското 

правителство молба за продължаване на NTM-I, Северноатлантическият съвет е 

утвърдил със свое решение удължаването на срока на мисията до декември 2013 г.  

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

Българското участие в операцията е с десет военнослужещи в Щаба на KFOR и 

Тренировъчна група KFOR – 10 военнослужещи. 

 Операция „OCEAN SHIELD” за борба с морско пиратство в акваторията около 

Сомалия. 

Участваме с 1 военнослужещ от ВМС на борда на флагманския кораб за срок 

от 4 месеца. 

 Операцията на НАТО в Либия „Обединен защитник” 

В изпълнение на Решение № 475 на Министерския съвет бяха командировани 

5 военнослужещи. Те изпълняват задачи в щаба на операцията в Съвместното 

командване на силите на НАТО в Неапол, в щаба на Морското командване на НАТО 

в Неапол и в обединения център за въздушни операции на НАТО в Поджио 

Ренатико. През месец септември бе взето решение срокът на операцията (27.09.2011 

г.) да бъде удължен с още 3 месеца. 

3.5.2 Операции и мисии на Европейския съюз  

 Операция „ALTHEA” в Босна и Херцеговина 

 През отчетния период, имайки предвид развитието на операцията и 

измененията във формата на участие на другите страни, Р България промени нивото 

на участие, като изтегли в края на август 2011 г. Групата за връзка и наблюдение 

(LOT) в Бугойно. Така в момента страната ни участва в операцията с 109 

военнослужещи. 

 Гражданска мисия на ЕС за наблюдение в Грузия 

 Участваме с 12 военни наблюдатели в 3 полеви офиса.  

 Операция на ЕС в крайбрежните води на Сомалия “АТАЛАНТА” 

 В тази операция участваме с 1 офицер в състава на Оперативния щаб в 

Нордууд, Великобритания. 

 

3.5.3 Операции и мисии на ООН  

 Операцията на ООН по поддържане на мира в Либерия - участваме с 2 военни 

наблюдатели. 

3.5.4 Операции и мисии в подкрепа на населението  
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 Създадена е организация за определяне на ново ниво на амбиция за 

използване на формированията от БА за оказване помощ на населението при 

овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия. Министерство на 

отбраната участва в изготвянето на Национален план за защита при бедствия през 

2012 г. Утвърдена и публикувана беше Съвместна инструкция за взаимодействие 

между МО и МВР. 

През периода формирования от видовете въоръжени сили провеждаха 

подготовка и поддържаха постоянна готовност на съответните модулни 

формирования за ликвидиране на последствията от бедствия, аварии и катастрофи. 

 Личен състав и техника от в.ф. 42600 – Мусачево участваха в гасене на пожар 

в землището на село Горни Лозен през юли 2011 г., а модул от в.ф. 52740 – Хасково 

участва в гасене на пожар в района на община Ивайловград през септември 2011 г. 

 През отчетния период, модулите за разузнаване, транспортиране и 

унищожаване на невзривени боеприпаси и взривни вещества от състава на 

Сухопътни войски унищожиха общо 26 боеприпаса. 

 От състава на Сухопътни войски в операции и мисии в подкрепа на 

населението бяха ангажирани общо 120 военнослужещи от 11 модулни групи. 

 На 28 юли 2011 г. с военно-транспортен самолет С-27J „Спартан” беше 

изпълнена санитарна задача за превоз на болен от летище Варна до летище София в 

интерес на Министерството на здравеопазването. На 12 септември 2011 г. вертолет 

на ВВС изпълни специална задача за наблюдение на пожар в района на гр. Карлово, 

а на 13 и 14 септември 2011 г. вертолет участва в гасене на пожари от въздуха в 

района на с. Вакарел и с. Момково. 

 Личен състав и противопожарен автомобил от военно формирование 32890 

участваха в борбата за потушаване на пожари в района на залива “Вромос” на 31 

август 2011 г., в землищата на с. Росен на 12 септември 2011 г. и с. Атия – на 15 

септември 2011 г. 

 Личен състав и противопожарен автомобил военно формирование 34960 

участваха в борбата за потушаване на пожари в землището на с. Страшимирово на 

11 септември 2011 г. 

 Група за обезвреждане на невзривени бойни припаси от военно формирование 

32890 извърши действия по разузнаване и унищожаване 4 противотанкови мини, 3  

взривателя, 10 учебни противотанкови мини и разузнаване на 2 предмета, 

наподобяващи боеприпас.  През същия период, група за обезвреждане на невзривени 

бойни припаси от военно формирование 32140 извърши действия по разузнаване и 

унищожаване на 1 бр. 160 мм минохвъргачен изстрел и разузнаване на предмет 

наподобяващ боеприпас. 

 В съвместната многонационална операция по дълбочинното прочистване от 

невзривени боеприпаси в района на кв. Челопечене участваха военнослужещи от 

формирования на Българската армия (Съвместното командване на силите, 

Сухопътни войски), Военномедицинска академия, Военна полиция (общо 57 

военнослужещи) и представители на Международния фонд за разминиране и 

оказване на помощ на засегнатите от мини (екипи на американската фирма „Sterling” 
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– 25 специалисти и екип от Регионален център за подводно разминиране,  базиран в 

Черна гора - 16 специалисти. 

3.6 Съвместна подготовка  

 През отчетния период успешно се проведоха редица ключови учения на 

въоръжените сили. 

Сили и средства от МО, военни формирования от СВ и ВВС, ВМС и Служба 

„Военна полиция”, НВУ “Васил Левски” участваха в планирането и провеждането 

на съвместната българо-американска подготовка „BLACK SEA ROTATION 

FORCES-11“. Тя се проведе в районите на полигон “Ново село”, летище Крумово, 

летище Безмер и НВУ “Васил Левски” в периода юни - юли 2011 г. В подготовката 

взе участие и подразделение от Сухопътните войски на Република Сърбия. 

Съвместната подготовка допринесе за повишаване оперативността на офицерите 

при работа в многонационален щаб и полевата натренираност на обучаваните 

подразделения. 

От 15 до 24 юли 2011 г. се проведе съвместното военноморско учение с 

международно участие “BREEZE/CERTEX 2011”. В него, освен сили и средства от 

ВМС, взеха участие личен състав и авиационна техника от ВВС и от различни 

национални ведомства. Целите на учението бяха да се отработят щабните процедури 

и да се подобри оперативната съвместимост и взаимодействието между участващите 

сили на НАТО, Втора постоянна Военноморска група на НАТО и 

междуведомствените партньори в учението, чрез отработване на участието в 

операция в отговор на криза в условия на асиметрични и нетрадиционни заплахи. В 

учението взеха участие 27 кораба и катера, 3 самолета, 4 хеликоптера и 1711 

военнослужещи от 6 държави, като от тях 911 представители на други страни – 

членки на НАТО. 

 Беше създадена организация съвместно с Офиса за отбранително 

сътрудничество към посолството на САЩ в България, за изпращане на щатно 

формирование от СВ за участие в съвместна подготовка в Германия за времето от 18 

до 22 юли. 

От 22 до 26 август 2011 г. на зенитен полигон „Шабла” се проведе съвместното 

тактическо учение с бойни стрелби на БА „Есен 2011”. В него участваха както 

формирования за ПВО от всички видове ВС, така и подразделения за ПВО на 

Република Сърбия. По време на учението бяха проведени тренировки на щабовете 

за управление на средствата за ПВО. Изпълнени бяха бойни стрелби и пускове с 

ПЗРК на разчети от ВВС, СВ и ВМС. Сили и средства от ВМС осигуряваха 

безопасността на акваторията на зенитен полигон „Шабла”. 

През периода 06 до 30 септември 2011 г. в районите на полигон „Ново село”, 

летище – Бършен, летище Тенево и военно формирование 26030 – Безмер се състоя 

многонационалното учение на Силите за Специални операции „JACKAL STONE 

11”. Учението се проведе паралелно и в Румъния и Украйна. "Jackal Stone" е 

съвместно многонационално учение на силите за специални операции, ежегодно 

провеждано в Европа. В учението тази година участваха повече от 1500 

военнослужещи от силите за специални операции на 9 страни – България, Хърватия, 

Унгария, Литва, Норвегия, Полша, Румъния, САЩ и Украйна. Неговата цел беше да 
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даде възможност на силите за специални операции да се готвят заедно и да споделят 

доктриналните и тренировъчни концепции и разнообразните тактики, техники и 

процедури. 

През отчетния период рота „Военна полиция”, съвместно с американски 

военни полицаи проведоха съвместно учение „Бдителен страж – 2011”. Целта на 

учението беше да се отработи охраната на висши военни – участници в 

международен форум и да се организира взаимодействие със силите на МВР. Запази 

се практиката за съвместна подготовка на служители от служба „Военна полиция” и 

Държавна агенция „Национална сигурност” за участие в мисии зад граница, което 

допринася за активното взаимодействие между двете структури. 

3.7 Развитие на националните концептуални и доктринални  

документи на отбраната и въоръжените сили  

 Един от заложените в Плана за развитие на ВС приоритети за периода беше 

работата по изпълнението на Плана за развитие на националните концептуални и 

доктринални документи в областта на отбраната и въоръжените сили. 

Подготвено е и предстои на Съвет по отбрана да се приеме „Ръководство за 

развитие на националните доктринални и концептуални документи на въоръжените 

сили”. Ръководството регламентира дейността по управлението на развитието и реда 

за публикуване и прилагане на националните доктриналните документи в сферата на 

отбраната. 

В напреднал етап е подготовката на проекта на Доктрина на Въоръжените 

сили, явяваща се базовата доктрина, отчитаща най-съвременните схващания за 

тяхното използване, съобразено с Бялата книга, Стратегията за национална 

сигурност и Националната отбранителна стратегия. 

Беше констатирано известно забавяне в работата по изготвянето на проект на 

„Ръководство за планиране на отбраната”, един ключов и комплексен документ, 

разглеждащ най-модерните принципи и методи на стратегически отбранителен 

мениджмънт. Именно сложността на материята и желанието на работната група по 

изготвянето на документа да приложи най-новите практики в тази област доведоха 

до изоставане от графика. Вече се прилагат мерки за ускоряване на дейността на 

екипа и финализиране на проекта в кратък срок. 

На първо вътрешноведомствено обсъждане премина проектът на Доктрина за 

батальонна бойна група от състава на механизирана бригада. Това е решителна 

крачка към постигането на един от основните приоритети на ВС, какъвто е 

създаването, окомплектоването и постигането на оперативна готовност от 

батальонната бойна група в съответствие с приетите за това срокове. 

Паралелно се разработват и другите доктринални и концептуални документи. 

Предстои внасянето на промени в Устава на въоръжените сили и в бойните устави. 

3.8 Въоръжение и техника  

3.8.1 Политики и подходи по въоръжението и техниката  

 Сериозно предизвикателство към ВС се явява превъоръжаването със 

съвременни образци въоръжение и бойна техника. Приоритет е поддържането на 

въоръжението и бойната техника на силите, декларирани за участие в системата на 



 16 

колективна отбрана на НАТО и ЕС. Усилията са насочени към ефективно 

разходване на финансовия ресурс за постигане на баланс между необходими 

способности и наличните ресурси. Важно условие се явява реализацията или 

освобождаването от излишна бойна техника и бойни припаси, с което се намаляват 

разходите за поддръжка на ненужна, морално остаряла техника. 

3.8.2 Инвестиционен план-програма на Министерството на отбраната  

 Предизвикателство и през този период продължи да бъде изпълнението на 

проектите за модернизацията на въоръжените сили в условията на икономическа 

криза и бюджет на МО под 1,5% от брутния вътрешен продукт. В тази насока 

успешното изпълнение на Инвестиционния план-програма на МО до 2020 г. и на 

предвидените в него инвестиционни проекти е разчетено за реализиране от гледна 

точка на разполагаеми ресурси при условие, че за бюджета за отбрана се заделят 

средногодишно 1,5% от БВП, както е прието от НС в Бялата книга. 

 В частта на плана, отнасяща се до Сухопътни войски, един от приоритетните 

инвестиционни проекти е Проект № 1 „Изграждане на батальонна бойна група (ББГ) 

от състава на механизирана бригада”, за който са заделени лимитирани финансови 

средства.  

 В частта за ВВС приоритетните инвестиционни проекти са: 

 Проект № 3 „Придобиване на нов тип основен боен самолет и осигуряване на 

интегрирана логистична поддръжка” 

 Проектът се намира на етап подготовка, съгласно утвърдена от министъра на 

отбраната Пътна карта за реализация на проекта. През отчетния период се проведе 

предварителен анализ на необходимостта от инфраструктура и подготовка на 

състава в авиобаза Граф Игнатиево. Предстои представянето на доклади от 

проведения анализ и разработване на инвестиционен  проект. 

 Проект № 4 „Осигуряване на летателната годност на самолети МиГ-29” 

 Сключено е  рамково споразумение. В отчетния период е изготвен план за 

реализация на проекта.  

 Проект № 5 „Интегрирана логистична поддръжка на вертолети „Кугар” и 

„Пантер” 

 Пред финализиране е процесът по сключване на рамково споразумение за 

поддръжката на вертолети „Кугар”. В отчетния период е изготвен план за 

реализация на проекта. 

 В заключителна фаза се намира и процесът по сключване на рамково 

споразумение за поддръжката на  самолет С-27J „Спартан”. 

 През периода юли – септември 2011 г., ВМС работи по коригиране на 

изготвените планове за реализация на приоритетните инвестиционни проекти. 

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

“Придобиване на нови вертолети за ВМС”,  е в етап на завършване, като 3 броя 

вертолети „Panther” трябва да бъдат получени до края на годината
7
. 

 

                                                           
7
 На 09 октомври, с официална церемония, състояла се във военноморска авиобаза „Чайка”, първия вертолет „Panther” 

беше приет на въоръжение. 
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3.8.3 Развиване на способности в сътрудничество със съюзници и 

партньори  

3.8.3.1 Програма за Европейски флот за въздушен транспорт  

(EATF) 

С Решение № 324 на Министерския съвет, България се присъедини към 

Програмното споразумение по Програмата EATF. На настоящия етап се разработват 

“План за управление на програмата” (Programme Management Plan-PMP) и Пътна 

карта за нейната реализация под ръководството на Европейската агенция за отбрана 

(EDA). Предстои да се идентифицират различни работни проекти (Category B 

Projects), които да се предложат на страните за одобрение, предложения и заявка за 

участие в тях. 

3.8.3.2 Многонационалната програма за стратегически  въздушни 

превози (SAC Program)  

 Република България участва в Програмата за придобиване на способности за 

стратегически въздушен транспорт (SAC – С-17) и на основание меморандума за 

разбирателство през 2011 г. са осигурени 65 летателни часа за нашата страна, от 

които 10 % (6,5 летателни часа) се отделиха за обучение и подготовка на екипажите 

на самолетите С-17. До настоящия момент нашата страна е използвала около 14 

летателни часа за ротацията на ротата за действие в земната зона за отбрана на 

летище Кабул, Афганистан през месец юли 2011 г. Останалите летателни часове са 

планирани за изпълнение на ротацията на контингента в Кандахар и Оперативните 

групи за обучение и връзка през месец октомври. 

3.8.3.3 Програма на НАТО за съюзно земно наблюдение  

Делът на участието на Р България в програмата на НАТО за съюзно земно 

наблюдение беше леко завишен, след като страните-участнички бяха редуцирани до 

13. През тримесечието работата по програмата беше насочена основно върху анализ 

на проекта на договора за доставка, изпратен за преглед и одобрение до участниците 

на 26 септември. Спрямо проекта на договор ще бъде приложена процедура на 

национално съгласуване и упълномощаване на генералния мениджър да го подпише. 

Крайният срок за подписване на контракта е удължен до края на 2011 г. 

3.8.3.4 Проекти по програмата на НАТО за инвестиции в  

сигурността  

 За осъществяване на основните задачи по изпълнението на дейностите по 

Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността за третото тримесечие на 2011 г., 

беше извършено следното: 

 изготвени и предоставени са материали за подготовката на Доклад за 

състоянието на отбраната и въоръжените сили за 2010 г. по въпросите на 

участието на Р България в „Програма на НАТО за инвестиции в сигурността” 

и извършени строителство и строителни услуги; 
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 изготвен и изпратен в Офиса по ресурсите на НАТО е втори полугодишен 

финансов доклад (2nd SAFR) за 2011 г. за финансови ресурси за проектите по 

NSIP; 

 инсталирано е доставеното от Агенцията на НАТО за снабдяване и поддръжка 

(NAMSA) комуникационно и офис-оборудване по проекти в подразделения на 

ВВС. 

3.8.3.5 Проекти по програмата на САЩ за подпомагане в  областта 

на сигурността  

  По програма FMF
8
 приоритетно през отчетния период се работи по подпроект 

”Окомплектоване на ББГ с материални ресурси за логистично осигуряване” от 

Проект №1 - „Изграждане на Батальонна бойна група от състава на  механизирана 

бригада”. Другият проект, върху който се съсредоточиха усилията е Проект №10 

„Доизграждане на Силите за специални операции”, като дейностите бяха насочени 

към доизграждане на комуникационната и информационната система на Силите за 

специални операции и тяхното доокомплектоване със снаряжение, техника и 

парашутно-десантно имущество. 

Приоритет за ВМС е изграждането на „Брегова система за контрол на 

корабоплаването и охрана на морската граница - ЕКРАН”, с която да се постигне 

получаването на единна картина на морската обстановка в Оперативен център за 

морски суверенитет. Системата „Екран” има техническа възможност за свързване 

със сродни системи за контрол на корабоплаването на други национални 

институции в единната система за национална сигурност, както и с такива в рамките 

на НАТО. Реализирането беше осъществено чрез разделянето на проекта на три 

подпроекта. Два от тях бяха финансирани от САЩ и към днешна дата са завършени. 

За реализирането им са вложени близо 10 млн. долара. Дейността по изграждане на 

подпроект „Проектиране и изграждане на интегрирана система за командване и 

управление на ВМС” беше временно преустановена, поради липса на финансиране. 

 Във връзка с изпълнение на проекта „Поддръжка на способности за товаро-

разтоварни дейности при стратегически въздушен транспорт” са доставени 208 броя 

палета и 20 бр. кантари. 

 Дейността по изграждането на проект за интегрирана система “Логистика на 

Българската армия” през изтеклия период продължи с изпълнението на 

задълженията, поети от българска страна по договора за изграждане на логистична 

информационна система. Предстои системата да бъде акредитирана за обработване 

и съхранение на класифицирана информация. В ход е процедура за изграждане на 

работни места в определените военни формирования, с цел разширяване на 

организационно-структурния обхват на системата.  

3.8.4 Утилизация на излишни бойни припаси  

 През отчетния период беше изготвен и утвърден от министъра на отбраната 

план-график за изпълнение на дейностите по утилизацията на излишните 

боеприпаси през 2011 г. С решение на министъра на отбраната от 29 юли 2011 г. 

                                                           
8
 Foreign Military Financing – FMF: програмата на САЩ за подпомагане в областта на сигурността. 
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беше открита процедура за утилизация/унищожаване на боеприпаси. Процедурата е 

на етап изготвяне на заповед на министъра на отбраната за назначаване на комисия 

за разглеждане на документите за утилизация и/или унищожаване на боеприпаси. 

 Забавено беше изпълнението на един от договорите за утилизация от 2008 г. В 

тази връзка със заповеди на министъра на отбраната (20.09.2011 г.) и на 

командващия на Съвместното командване на силите (21.09.2011 г.) е създадена 

организация за съвместни действия по подготовката и транспортирането на 

определените изделия, предмет на договора, до местата за утилизация. 

3.8.5 Политика по прилагане на компенсаторни практики (офсет)  

 Съгласно Договор УД 03-3/28.01.2005 г., между Министерство на отбраната 

на Р България и Фирма „Еврокоптер” – Р Франция, българските ВМС следва да 

получат вертолети “Panther”. 

 Офсетна компенсация D11 - „Инфраструктура за ВВС и ВМС” към договора, в 

частта за ВМС, включва под формата на директен офсет изграждане на сграда за 

техническо обслужване на авиационна техника в авиобаза “Чайка” със срок на 

изпълнение 39 месеца от датата на влизане в сила на договора – 28.03.2005 г. На 21 

юни 2011 г. беше подписано Споразумение между МО и фирма „Еврокоптер” за 

уреждане на задълженията към Договор УД 03-3/ 28.01.2005г. Към момента 

изпълнението на договорираното офсетно споразумение не е започнало. На работна 

среща ще се уточнят параметрите на предвидения за изграждане обект “Хангар за 

три вертолета “Пантер”. 

3.9 Технологични, изследователски и развойни проекти  

 През изтеклия период бяха проведени 3 заседания на Съвета по въоръженията, 

на които са приети и утвърдени от министъра на отбраната 196 броя Технически 

спецификации, свързани с технологични, изследователски и развойни проекти. 

Издадени са три заповеди на министъра на отбраната относно приемане на 

въоръжение, снемане от въоръжение, удължаване срока на експлоатация на 

отбранителни продукти и назначаване на интегрирани програмни екипи. 

4 Хората в отбраната  

4.1 Състояние на окомплектоването на Министерството на 

отбраната и Въоръжените сили  

В резултат на извършените организационно - щатни и структурни промени към 

01.07.2011 г. окомплектоваността на Министерството на отбраната, структурите на 

пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия е 90,64%, от 

които 89,2% военнослужещи и 95,97% цивилни служители. Окомплектоването по 

структури е както следва: 

 министерство на отбраната - 97,74%, от които 97,48% военнослужещи и  

97,91% цивилни служители; 

 структури на пряко подчинение на министъра на отбраната - 90,12%, от които 

84,7% военнослужещи и 94,87% цивилни служители; 

 Българската армия 90,64 %, от които 89,88 % военнослужещи и 97,7 % 

цивилни служители. 



 20 

Основна причина за по-ниския процент на окомплектоване на някои от 

длъжностите, обявени в Регистрите, е недостигът на кандидати. Основно това са 

длъжности във ВМА, които изискват медицинско образование, както и длъжности в 

поделенията, които съгласно Плана за развитие на въоръжените сили ще се 

реорганизират до 2014 г.  

Като цяло, окомплектоваността на БА и въоръжените сили с военнослужещи и 

цивилни служители позволява изпълнението на задачите, поставени пред военните 

формирования. 

4.2 Длъжности в щабове и органи на НАТО, ЕС и други 

международни организации  

През отчетния период продължи поетапното попълване на длъжностите от 

командната структура на НАТО и на овакантяващите се длъжности по други 

инициативи. През периода бяха проведени два конкурса и бяха командировани 

военнослужещи и цивилни служители на общо 20 длъжности. Полученото през 2010 

г. забавяне на ротациите е наваксано към септември 2011 г. Очаква се процентът на 

попълване на длъжностите в командната структура на НАТО в годишния отчет на 

Алианса за 2011 г. да достигне ниво, съизмеримо с това на останалите страни-

членки. 

Попълването на длъжностите е както следва: 

 

Длъжности зад граница 

(по списък) 

генерали, 

офицери и 

офицерски 

кандидати 

сержанти войници 
цивилни 

служители 
ОБЩО 

Национални длъжности 23 1 0 2 26 

Длъжности в командната структура на 

НАТО (вкл.МВС) 
26 10 1 0 37 

Длъжности по други международни 

инициативи 
25 3 0 0 28 

Всичко заети длъжности 74 14 1 2 91 

Вакантни длъжности  9 16 2 - 27 

 

Заета беше длъжността „Заместник-директор” на дирекция „Сътрудничество и 

регионална сигурност” в Международния военен секретариат на НАТО. Това е 

първата заемана генералска позиция от България в Международния военен 

секретариат, спечелена в конкурс при съревнование с представител на друга страна. 

Попълнена беше и длъжност за командирован национален експерт в Европейската 

агенция по отбрана, което на практика е първото ни участие с представител в 

агенцията. 

В началото на 2012 г. ще стартират преговорите за разпределение на 

длъжностите в новата командна структура на НАТО. Назначена е работна група за 
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предоговаряне и преразпределение на българските длъжности. Групата ще изготви 

пакет от длъжности в новата командна структура на НАТО, базиран на наличния 

кадрови потенциал, които да съответстват на интересите на отбранителната 

политика. 

4.3 Набиране и кариерно развитие  

През отчетния период дейностите по набирането и подбора на личния състав 

за окомплектоването на въоръжените сили бяха насочени към осигуряване на прием 

на военна служба на лица, отговарящи на изискванията за заемане на дефицитни 

длъжности във ВС. Предвид затрудненията при окомплектоването на длъжностите 

във ВМА беше обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, притежаващи 

квалификация за длъжности за лекари и медицински сестри. 

Бяха обявени Регистър на вакантните длъжности за офицери и офицерски 

кандидати и Регистър на вакантните длъжности за сержанти (старшини) и войници 

(матроси). Обявени бяха общо 1990 вакантни длъжности за военнослужещи. 

Класирани за назначаване са 293 военнослужещи. Вакантните длъжности към 30 

септември 2011 г. са обявени в допълнителен Регистър на вакантните длъжности за 

офицери и офицерски кандидати и Регистър на вакантните длъжности за сержанти 

(старшини) и войници (матроси). За окомплектоване на длъжности след 01 юли 2011 

г. са постъпили мотивирани предложения от командирите за назначаване на 

офицери на 142 вакантни длъжности и са взети решения за назначаване на 123 от 

тях. 

През отчетния период редовна форма на обучение във ВА „Г. С. Раковски” 

завършиха 47 випускници от факултет "Командно-щабен" и 6 випускници от 

факултет "Национална сигурност и отбрана". 

На 88 випускници на НВУ „В.Левски”, ВВМУ „Никола Й. Вапцаров” и 

чуждестранни военни училища беше присвоено военно звание „лейтенант”. 

От военна служба за тримесечието са освободени 236 военнослужещи, като 

181 от тях са напуснали по собствено желание или поради навършване на пределна 

възраст, а 150 са без право на пенсия. 

4.4 Военно–образователна система  

Изготвени бяха и са в процес на съгласуване редица нормативни документи, 

оптимизиращи учебните планове и програми. Прилага се нова Наредба за условията 

и реда за приемане на обучаеми във висшите военни училища, с която е осигурена 

възможност на военнослужещите да придобиват висше образование на ОКС 

„Бакалавър”  и „Професионален бакалавър” по специалности от професионално 

направление „Военно дело” и да им бъдат присвоявани младши офицерски звания. 

Бяха оптимизирани сроковете на обучение на слушателите във ВА. 

В изпълнение на Плана за придобиване и повишаване  на квалификацията във 

военните училища на военнослужещите и цивилните служители, през третото 

тримесечие на 2011 г. в квалификационни курсове в чужбина се обучиха 40 

военнослужещи и цивилни служители, а в страната - 309. 

 

4.5 Социален статус и мотивация  
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През периода бяха обсъдени и консултирани с Министерството на финансите 

варианти за еднократно парично стимулиране на личния състав със средства от 

икономии на разходи за личен състав. Критерий ще са постигнатите резултати. 

Предстои да се вземе конкретно решение. 

В изпълнение на сключеното Споразумение между Министерството на 

отбраната и Агенция по заетостта към министъра на труда и социалната политика, 

на 26 август 2011 г. бяха разработени и подписани Съвместни указания. 

Разработена беше програма за регистриране на военнослужещи, освободени от 

военна служба, желаещи да участват в дейностите по адаптация. Тя беше 

предоставена на структурите на Централното военно окръжие. 

В жилищната политика на МО, приоритетна задача беше реализирането чрез 

продажба на жилищни имоти в населени места, в които няма гарнизони. 

През м. юли беше организирано и проведено заседание на Отрасловия съвет за 

социално сътрудничество в Министерството на отбраната. Бяха обсъдени въпроси 

по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, състоянието на 

търговските дружества, в които министърът на отбраната е принципал, възникнали 

проблеми с изплащането на допълнителни възнаграждения във ВМА, 

организационно-щатните и структурните промени през 2011 г. и 2012 г. и 

свързаните с тях съкращения на цивилните служители във ВМА и др. 

През септември 2011 г. Федерацията на независимите синдикати от отбраната 

„Българска армия” към КНСБ и Националният синдикат „Отбрана” към КТ 

„Подкрепа” внесоха общ проект на Колективен трудов договор в МО за периода 

2012 г. – 2013 г. 

5 Национална и евроатлантическа сигурност и отбрана,  

международен мир и стабилност  

5.1 Европейски съюз – обща политика за сигурност и отбрана  

В рамките на стартиралото полско председателство на ЕС, усилията на МО 

бяха насочени към формиране на активен подход по представените в доклада на ВП 

Катрин Аштън предложения за издигане на ролята на ОПСО. В хода на 

подготовката и провеждането на редовната неформална среща на министрите на 

отбраната (22 - 23 септември), усилията бяха съсредоточени към търсене на решения 

за ресурсно и финансово ефективен подход за изграждане на постоянни способности 

на Съюза за планиране и провеждане на гражданско-военни операции. Като отчита и 

подкрепя развитието на Ваймарската инициатива, МО постави необходимостта от 

анализ на допълнителните ресурси за нейното реализиране, като се сравни 

ефективността на подобно решение с вече съществуващи възможности за планиране 

на операции на стратегическо ниво, в това число и споразумението „Берлин +” 

между ЕС и НАТО. 

 След преминалата успешна подготовка и сертификация, от 1 юли 2011 г. 

започна 6-месечен период на дежурство на българския контингент и щабни офицери 

от състава на многонационалната Бойна Група „ХЕЛБРОК” на ЕС. В концептуален 

план важно измерение бе търсенето на възможности за повишаване на гъвкавостта и 

разширяване на обхвата и използването на БГ в операции в отговор на кризи или в 

хуманитарни операции. Основни направления за бъдещо развитие на БГ на ЕС са 
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интегрирането на гражданско-военната експертиза, споделянето на стратегически 

ресурси (стратегически транспорт, сателитни комуникации и др.) и синергия със 

Силите за отговор на НАТО. 

5.2 НАТО –  колективна отбрана и съюзна политика за сигурност  

Фокусът тук беше съсредоточен върху развитията в оперативните 

ангажименти на Алианса и предприетите, в изпълнение на решенията от Лисабон и 

срещата на министрите на отбраната от м.юни, инициативи и реформи. Акцент бе 

поставен върху практическото изпълнение на поставените задачи, с оглед 

подготовката на неформалната министерската среща през м.октомври като важна 

стъпка към Срещата на върха в Чикаго през май 2012 г. 

През отчетния период сред ключовите направления в работата на МО се 

откроиха усилията в подкрепа на концепцията на НАТО за интелигентна отбрана
9
. 

Отчитайки Плана за развитие на ВС и Инвестиционния план-програма на МО до 

2020 г. бяха анализирани възможностите ни за включване в предложените 

конкретни проекти за изграждане на отбранителни способности чрез 

многонационални и новаторски подходи. По общо 15 проекта е заявен интерес от 

българска страна, като окончателното решение за участие ще се взема след 

уточняване на параметрите на многонационално ниво и допълнителна оценка на 

възможностите. 

Знаково събитие за интеграционните усилия на България бе състоялата се на 

27 септември т.г. тържествена церемония с участието на командващия Съвместното 

командване на силите на НАТО в Неапол по подписване на Декларация  за 

изпълнение на Плана за интеграция на българските ВС в НАТО. 

5.3 Използваемост на въоръжените сили  

 Към момента показателят „използваемост на въоръжените сили”, в частта му 

за Сухопътни войски,  приведен към дефиницията и математическия апарат на 

НАТО, се определя на 7,5%, а постоянно развърнатите в мисии са 4.7%. 

 Нивото на амбиция е компонентът „постоянно развърнати или намиращи се в 

непосредствена подготовка за участие в мисии”, като елемент на показателя 

„използваемост на ВС”, да достигне 10 % от личния състав на Сухопътни войски. 

Работи се интензивно за постигане на нивото на амбиция, което се измерва в 

достигане на „използваемост” на 50% от личния състав на Сухопътни войски. С 

други думи, това означава 50% от СВ да бъдат подготвени, сертифицирани и да 

притежават способност за развръщане извън зоната за отговорност на НАТО и 

територията на Европейския съюз. Към момента е достигнато ниво от 34%. 

5.4 Международно сътрудничество  

През третото тримесечие водещи насоки на дейността по линия на  

двустранното и регионалното сътрудничество във военната област бяха развитие на 

контактите с ключови партньори, по-нататъшното укрепване на мира и стабилността 
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в Югоизточна Европа, задълбочаване на интеграционните процеси и 

взаимодействието с водещи съюзници. 

Усилията бяха насочени и към реализирането на произтичащите за страната ни 

задачи от участието й в „Процеса на срещи на министрите на отбраната от 

Югоизточна Европа“ (SEDM). България разработи обосновка за целесъобразността 

от постоянно разполагане на щаба на Бригада Югоизточна Европа, като заяви 

готовност да бъде водеща нация в проектите „Building Integrity Initiative” и “Female 

Leadership in the Armed Forces”. По време на срещата на SEDM-CC/PMSC в Италия, 

страните участнички подкрепиха реализирането на проектите с водеща нация 

България. 

 Продължи българското участие в работата на Оперативната група за 

военноморско сътрудничество в Черно море (BLACKSEAFOR). ВМС участва в 18-

та активация на BLACKSEAFOR през м.август т.г. 

Продължи развитието на сътрудничеството в областта на отбраната чрез 

подготовка на двустранни споразумения със страни-партньори. Във финална фаза на 

съгласуване са Меморандум за разбирателство между Министерствата на отбраната 

на Република България и на Република Ирак за сътрудничество в областта на 

отбраната и Споразумение за безвъзмездно предоставяне на учебни пособия за 

обучение на иракските сили за сигурност. Продължи работата по съгласуване на 

Споразумение за сътрудничество с Пакистан. Споразумението между България и 

Израел за военно сътрудничество във връзка с провеждане на тренировъчни 

дейности вече е съгласувано и предстои да бъде подписано. Финализирано е 

споразумение между България и Румъния относно презгранични операции за Air 

Policing
10

. 

В изпълнението на ангажиментите на страната по Виенския документ от 

1999 г., през юли 2011 г. бе осигурена инспекция от Грузия, а през септември 2011 

г.- от Сърбия в нашата страна. 

Към момента МО е представено чрез 23 служби на военните аташета в 40 

страни, като 15 от тях са с акредитация в една страна, а 8 са с по 2 или повече 

акредитации в общо 25 страни. 

6 Поддръжка и осигуряване на отбраната  

6.1 Логистично осигуряване  

Поддръжката и логистичното осигуряване на ВС и през третото тримесечие на 

2011 г. се изпълняваше в условията на ограничени финансови и материални 

средства, което налагаше приоритизиране на дейностите. Основните усилия бяха 

насочени към окомплектоването и подготовката на контингентите ни за участие в 

мисии извън територията на страната и за поддържането на въоръжението и 

техниката в техническа изправност и готовност за бойно използване. Изпълнението 

на ключовите мероприятията от плановете за подготовка беше логистично 

осигурено. 
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Организирани бяха 83 процедури за изпълнение на 371 позиции от ЕФП за 

МТО на МО за 2011 г. Сключени бяха 38 договора за доставка на материални 

средства и услуги. 

Все още има забавяне при изпълнението на процедурите за доставки, свързани 

с окомплектоването на контингентите с материални средства, дължащи се на 

поднормативната база, регламентираща взаимоотношенията между структурите при 

предоставяне на материални средства и услуги. В тази връзка през третото 

тримесечие продължи актуализирането на нормативната база, регламентираща 

логистичното осигуряване на ВС. 

Поради забавяне на някои процедури по избор на изпълнител и сключване на 

договори, отнасящи се до централизираните доставки, съществува вероятност част 

от позициите от Материалния план да не се реализират. Над тях се извършва 

постоянен мониторинг и анализ, като финансовите средства за обезпечаването на 

застрашените позиции своевременно се пренасочат към други приоритетни области. 

През изминалия период ВМА участва в медицинското осигуряване при 

провеждането от Министерството на отбраната и Щаба на отбраната на 29 

мероприятия за 405 дни със 125 медицински екипи, общо 261 лица от 

многопрофилните болници за активно лечение и Военномедицинския отряд за бързо 

реагиране. Продължи медицинското осигуряване на българските подразделения, 

участващи в мироопазващи операции в Босна и Херцеговина и Афганистан. 

Увеличи се броят военнослужещи от различни медицински специалности в 

състава на екипите от мисията на НАТО в Афганистан. Медицинските специалисти 

изпратени на мисия за периода са 31 души. 

По график беше извършено годишното снабдяване с медицински имущества 

на военните формирования за 2011 г.  

6.2 Инфраструктура на отбраната  

Началните действия за организиране на процедурата по преобразуване и 

разпореждане с имоти, отпаднала необходимост за МО, бяха възложени на 

новосъздаденото военно формирование „Централно военно окръжие”. С 

измененията на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост от 09 

август т.г., търговете за продажба на недвижими имоти се провеждат и финализират 

от Министерството на отбраната. През третото тримесечие бяха проведени 12 търга, 

като успешно са приключили 3 процедури за 488 700 лв. 

Все още свитият пазар на недвижимите имоти в страната е фактор, който 

значително влияе върху забавяне процеса по освобождаване на МО от ненужни 

недвижими имоти. Това наложи приоритетно насочване на усилията към 

предоставянето на имотите на ведомства и общини. Приети са Решения на 

Министерски съвет за безвъзмездно предоставяне на 7 имота на общини и на 5 

имота на ведомства. На основание разпоредбата на чл. 17 от ЗДС е предоставен един  

имот. 

С цел придобиване на финансови средства, до извършване на необходимите 

действия по подготовка на имотите за разпоредителни действия, се осъществяват 
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процедури за отдаване под наем или предоставяне право на ползване, като 

правоотношенията в тези случаи са с временен характер.  

Към 30 септември освободените войскови имоти са 971, от които с охрана са 

482 имота. Към момента са сключени 255 договора със 17 охранителни дружества. 

Периодичните анализи на състоянието на охраната показва, че определени 

охранителни фирми не изпълняват поетите задължения към МО. Допускат се 

посегателства над охраняваното имущество. През посочения период от 

охранителните дружества са изплатени дължими суми по констативни и оценителни 

протоколи за нанесени вреди на имуществото от 2010 и 2011 г. 

 Приоритетни задачи през тримесечието по провеждане на инвестиционната 

политика в областта на строителството бяха двата процеса „планиране и отчитане” 

на финансовия ресурс. Предвид динамиката на процесите, бяха направени частични 

корекции на Единен поименен списък на обектите за строителство и строителни 

услуги на Министерството на отбраната за 2011 г. 

Финализирани бяха по-значими инфраструктурни обекти като „Национален 

армейски комплекс - вертикална планировка, подземни паркинги, киноконферентна 

зала и преустройство на хотелската част в административна”, „Възстановяване на 

енергийната експлоатационна годност на блок Е, ВР 1013/Полигона” и „1013/О-

Доизграждане на сграда 22-С”.  

В почти всички войскови райони има нужда от преустройство и реконструкция 

на сградния фонд за нуждите на личния състав, управлението и ръководството, 

както и от ремонт на складове и хранилища – основно на покривните конструкции. 

С отпуснатите средства, макар и недостатъчни, се извършиха някои неотложни и 

приоритетни текущи ремонти. В тази сфера като цяло са  необходими спешни и 

ефективни мерки. Проблемът идва от това, че всички те са свързани с обемни 

ремонтно-възстановителни работи, изискващи сериозни инвестиции и значителен 

финансов ресурс, което в условията на икономическа криза и намалени бюджетни 

средства е сериозно предизвикателство и предполага известно забавяне, както и 

задължително приоритизиране на инфраструктурните обекти, на които с предимство 

да се извършат тези ремонти. 

През периода отдел „Заснемане и кадастър” от Централното военно окръжие 

извършваше геодезическо заснемане на военни имоти. Разработиха се 

специализирани карти, които бяха представени в дирекция „Инфраструктура на 

отбраната”. Организирано беше приемането на освободените военни имоти, както и 

обследването на освобождаващите се недвижими имоти. Изготвени бяха документи 

за провеждане на търгове за отдаване под наем на недвижими имоти – държавна 

собственост и участие в процедури по принудително изземване от физически и 

юридически лица, владеещи недвижими имоти без основание или с отпаднало 

правно основание. Извършени бяха проверки по изпълнението на договорените 

задължения от охранителните фирми на недвижимите имоти. 

6.3 Комуникационно и информационно осигуряване  

Във връзка с влизането в сила от 01.07.2011 г. на новата оптимизирана 

структура на органите за комуникационно-информационно осигуряване (КИО) в 
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МО и БА бяха преразпределени функциите и задачите на органите по КИС
11

. От 

модел на структуриране, ориентиран към поддръжка на съществуващите системи, се 

премина към модел ориентиран към функционални компетентности.  

Отговорността по експлоатацията на новоизградената Система за обмен на 

военни съобщения беше поета от Стационарната комуникационно-информационна 

система. Създадени бяха условия за стартиране на планираната миграция на 

основните сървъри в АИС към последните версии на операционни системи. Тези 

мерки, наред с предстоящото внедряване на нови антивирусни средства и 

доставките на оборудване за развитие на АИС и Интернет ще позволят предоставяне 

на по-надеждни услуги за крайните потребители, по-ефективно управление на 

мрежовите ресурси и подобряване на общата мрежова сигурност.  

Продължиха усилията по търсене на пътища за намаляване на себестойността 

на поддръжката информационните технологии в МО/БА; по консолидация на 

основните приложни системи в БА с цел намаляване на стойността на поддръжката 

за използваните бази от данни и по оптимизация на използването на хардуерните 

средства. 

Продължи работата по доставката на IT решения за подпомагане работата на 

ръководните органи от МО/БА. От Агенцията на НАТО за консултации, командване 

и контрол са доставени или са в процес на договаряне системи за съвместно и 

оперативно планиране, симулации и кибер - защита. 

Планираната и изградена комуникационно-информационна система на 

Съвместното командване на силите и контингентите от БА функционира нормално, 

изпълнява изискванията на системата за командване и управление и осигурява 

необходимия непрекъснат информационен обмен. Продължава използването на 

системата ТЕТРА при предаване на предупреждения за ракетни нападения на базата 

в Кандахар. 

6.4 Военна стандартизация, сертификация и кодификация  

През третото тримесечие бяха присвоени 30 Стокови номера по НАТО на 

материални средства и 21 Кода на доставчик на НАТО ( NGAGE код). 

Извършена беше регистрация и пререгистрация на 2 структури от МО в 

специалната част на регистър „БУЛСТАТ”, поддържан от Агенцията по вписванията 

и Националния статистически институт. 

Военно-географската служба (ВГС) беше обособена като юридическо лице - 

второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на отбраната. В 

тази връзка през изтеклото тримесечие бе създадена вътрешна нормативна база,  

необходима за адаптиране на системите за управление и функциониране на 

отделните структурни елементи на службата, без да спира изпълнението на 

основните им задачи. 

7 Изводи  
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Извършени са успешно и без затруднения структурни и организационни 

промени в Министерството на отбраната и командната структура на стратегическо и 

оперативно ниво. 

В резултат на създадената предварителна организация, разработените и 

прилагани стандартни оперативни процедури, комплектоваността с личен състав и 

неговата подготовка е осигурена възможност МО, Щабът на отбраната, 

Съвместното командване на силите и подчинените му военни формирования да 

изпълняват в пълен обем стоящите задачи. 

Реформите в администрацията, структурните и организационните промени на 

стратегическо и оперативно ниво, свързани и със значителни съкращения на личен 

състав, създават условия в дългосрочен план за увеличаване на дела на средствата за 

бойна подготовка и капиталови разходи. 

Осигурена е поддръжката по отношение на оперативната и съвместната бойна 

подготовка в рамките на СКС и е оказано необходимото съдействие на видовете ВС. 

Информационната поддръжка на операциите на българските военни контингенти, 

изпълняващи мисии зад граница, осигурява необходимата информация за 

обстановката в районите за изпълнение на задачите.  

Показателен за ефективността на водената от Министерство на отбраната 

бюджетна политика е фактът, че до момента няма нови за 2011 г. неизплатени 

задължения към доставчици и контрагенти. 

8 Направления за съсредоточаване на усилията  

Четвъртото тримесечие ще е решаващо за редица дейности с ключова роля в 

достигането на желаното крайно състояние, отразено в Бялата книга и Плана за 

развитие на ВС. Постигнатото досега показва, че за 2011 г., като първа година на 

практическо прилагане резултатите от Прегледа на структурата на Въоръжените 

сили, са налице благоприятни условия, планираното за годината да бъде изпълнено. 

Паралелно с усилията за завършване на отчетната година, ще се осъществява 

разработката и на плановете за 2012 г. с фокус върху предстоящите организационно 

– щатни промени в тактическите звена. На ново ниво следва да се издигне 

подготовката на командирите, щабовете и силите през учебната 2012 г. 

Важно е да бъде завършен, обсъден и приет от Съвета по отбранителни 

способности и представен за утвърждаване от министъра на отбраната проектът за 

Доктрина на въоръжените сили на Република България до края на 2012 г. 

Ключова задача ще е и съгласуването на новия пакет цели по способности за 

НАТО 2013 (Цели на въоръжените сили). Важно условие е те да бъдат реалистични 

и да съответстват на ресурсните ни възможности. 

Съществено внимание ще бъде отделено на задачите по националния контрол 

(административното управление) на контингенти от въоръжените сили зад граница, 

сред които решаване на въпросите с неизправната и необслужена техника в района 

на мисиите; планиране, организиране и провеждане на ротация на българските 

военнослужещи в операции и мисии. Ще продължи работата по изготвяне на 

„Стратегия за продължаване на участието на ВС на Р България в операцията на 

НАТО в Афганистан”. 
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Предвидени са редица дейности за осъществяване ефективна подготовка на 

щабовете и войските за достигане на необходимите оперативни способности 

(съвместна българо-американска подготовка „Тракийска есен 2011”- октомври 2011 

г.; международно учение „Iron Guard 2011” – октомври 2011 г.; многонационално 

компютърно-подпомагано КЩУ „Енергиен пламък 2011” – ноември 2011; участие 

на военнослужещи в три ротационни подготовки/учения в Тренировъчния център на 

Силите на САЩ – Хохенфелс, Германия  и др.) 

 Важна задача ще бъде усвояване на новопридобити вертолети “Panther”  за 

ВМС. 

Ще бъдат предприети мерки за своевременно реализиране на позициите от 

Единния финансов план за материално техническо осигуряване и извършване на 

планов преход на доставките от 2011 г. към 2012 г. 


