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1 Увод 

В допълнение на изискванията на чл. 23 от Закона за отбраната и 

Въоръжените сили на Република България, Министерството на отбраната представя 

доклад за резултатите от дейността си през първото тримесечие на 2012 г.  

Стратегическата среда за сигурност през периода запази динамичния си и 

трудно предвидим характер с преобладаващи асиметрични рискове. Негативно 

влияние върху формирането й оказваха конфликтът в Афганистан, продължаващите 

конфликти и кризи в Близкия Изток, развитието на събитията в Северна Африка, 

последиците от световната финансова и икономическа криза и Европейската 

дългова криза.  

През първото тримесечие на 2012 г. продължи работата по практическото 

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

Въоръжените сили и  Плана за развитие на Въоръжените сили до 2014 г. с цел 

„надграждане“ в областта на отбранителните способности.  

В периода Министерството на отбраната активно участва във формиране на 

политиките по сигурността и отбраната в НАТО и ЕС и осигури адекватен принос 

към тяхното реализиране в областта на отбранителните инициативи и процесите на 

трансформация и реформи. В тази връзка реализацията на инициативата се свързва с 

възможностите за по-изгодно и икономично съвместно придобиване на основни 

типове оръжия и бойна техника, набелязани в Инвестиционния план-програма на 

Министерството на отбраната до 2020 г. В интерес на подобряване на военните 

способности беше насочено  и участието ни  в проекти на Европейската агенция по 

отбрана,  която е инструмент на ЕС в ключовите области за развитие на военните 

способности. 

През периода продължи дейността по модернизирането на базата от 

концептуални и доктринални документи на въоръжените сили  с цел разработване и 

въвеждане в практиката на базовите доктрини, работа по поддържащите доктрини и 

по тактическите документи. 

В центъра на вниманието остана и всестранното осигуряване на 

контингентите зад граница, провеждане на ротациите и своевременното решаване на 

възникнали въпроси в районите на мисиите. 

Ресурсното осигуряване на отбраната се извършваше планово, съгласно 

утвърдените лимити по бюджета за 2012 г. 

2 Управленски подходи и приоритети в отбранителната  политика   

2.1 Основни изводи по отношение на отбранителната 

политика, произтичащи от измененията в средата на 

сигурност  

Нестабилните и кризисните региони продължиха да генерират рискове и 

заплахи за международната сигурност и да ангажират политически, военни и 

икономически ресурси на водещите организации и съюзи (ООН, НАТО, ЕС, 

Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Лигата на арабските 

държави и др.) за нормализиране на обстановката в тях. 
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Ядрената програма на Иран засили безпокойството на международната 

общност и предизвика предприемането на допълнителни мерки за недопускане на 

разпространението на оръжия за масово унищожение и на средства за тяхното 

пренасяне. Транснационалният тероризъм продължи да е реална заплаха за 

сигурността, включително за европейските държави. 

Западните Балкани останаха предизвикателство за регионалната сигурност. 

Международното присъствие допринасяше благоприятно за разрешаване на 

проблемите в региона. 

В Близкия Изток и Северна Африка напрежение създаваха нерешените 

конфликти, проблемите по укрепване на държавността и правовия ред, дейността на 

терористични и екстремистки структури, нелегалното разпространение на 

въоръжение и бойна техника, опитите за териториално разделение на някои от 

страните, бежанските вълни. 

В Афганистан се запази висока степента на заплахите, създадени от 

терористичната активност на бунтовническите групи, напрежението във връзка с 

изгарянето на ислямска литература в базата Баграм и от инцидента с убийството на 

17 цивилни афганистански граждани. Всичко това обаче не оказа особен ефект 

върху характера на потенциалните заплахи за сигурността и интересите на страните, 

участващи в Международните стабилизиращи сили в Афганистан (International 

Security Assistance Force - ISAF), включително за Република България. 

2.2 Развитие и функциониране на Министерството на 

отбраната като модерна институция на демократична 

държава  

През първото тримесечие на 2012 г. беше приет Законът за резерва на 

Въоръжените сили на Република България и започна разработване на Правилника за 

прилагането му, на Наредба за военния отчет и на Наредба за мобилизацията. 

2.3 Политика на прозрачност и отчетност  

2.3.1 Ефективно управление и премахване на условията за 

корупция  

През първото тримесечие на 2012 г. не бяха констатирани нарушения 

относно конфликт на интереси и случаи на корупционни практики в 

Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на 

отбраната и Българската армия. 

В съответствие с Методиката за оценка на корупционния риск1, през 

отчетния период Инспекторатът на Министерството на отбраната направи анализ и 

оцени корупционния риск в 6 военни формирования на Българската армия и в две 

структури на пряко подчинение на министъра на отбраната. Във всички проверени 

структури корупционният риск беше оценен като „нисък”. 

2.3.2 Информационна политика  

През февруари 2012 г. усилията бяха насочени върху отразяването на 

операцията по спасяването на жителите на с. Бисер и гр. Свиленград и действията на 

                                                           
1
 Приета през 2011 г. 
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модулните групи, изпълняващи задачи по подпомагане на населението при тежките 

зимни условия. 

Като доказателство за резултатите от успешната информационна политика, в 

началото на месец април 2012 г. Министерството на отбраната получи най-висок 

рейтинг за активна прозрачност сред  всички централни органи на изпълнителната 

власт и бе класирано на второ място при оценяването на прозрачността на органите 

на властта на централно, териториално и местно ниво.  

2.3.3 Контролна и одитна дейност  

В изпълнение на контролните си функции Инспекторатът на 

Министерството на отбраната извърши общо 42 проверки, от които три комплексни, 

една съвместна по сигнал със служба „Военна полиция”, една проверка по 

публикация в пресата и 37 проверки по сигнали и жалби (от тях 17 проверки на 

място и 20 проверки по документи). Изготвени са 39 доклада до министъра на 

отбраната за резултатите от извършените проверки и са направени предложения за 

отстраняване на допуснатите слабости и недостатъци. 

През отчетния период дирекция „Вътрешен одит” изпълни 11 планови 

одитни ангажименти за даване на увереност и 6 извънпланови ангажименти за 

консултиране, в резултат на които бяха направени следните изводи: 

 не са изпълнени в пълен обем планираните през 2011 г. дейности за 

сертификация, осигуряване на качеството на отбранителни продукти и 

изготвяне на програми и методики за специализирани изпитвания на 

въоръжение, техника и имущества; 

 неосигуряването на финансов ресурс за изпълнение на сключените 

договори по модернизацията на Комуникационно-информационната 

система завишава риска от спиране на  поддръжката им и извършване на 

допълнителен разход при  предявяване на неустойки по договорите; 

 редуцирането на финансови средства за изпълнението на 

научноизследователските дейности и проекти може да застраши 

цялостното изпълнение на политиката на Министерството на отбраната в 

сферата на научните изследвания и технологии; 

 през 2011 г. са извършени голям брой частични корекции на Единния 

поименен списък за строителство и строителни услуги (ЕПСОССУ), което 

създава условия за неусвояване на финансови средства и затруднява 

извършването на контрол при усвояването им; 

 препланирането на дейности за изпълнение в следващи отчетни периоди 

нарушава цялостния процес по планиране и е предпоставка за 

натрупването на допълнителни разходи и затруднения при изпълнението на 

отбранителните програми и др. 

По всички констатирани слабости и пропуски са дадени конкретни 

препоръки, а ръководителите на проверените структури следва да изготвят планове 

за тяхното изпълнение. 
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2.4 Ресурсна среда  

През първото тримесечие на 2012 г. бяха осъществени следните разходи в 

полза на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, в рамките на 

утвърдените им Годишни бюджетни сметки (ГБС) за 2012 г2.: 

 Сухопътни войски - 49 129 хил.лв.; 

 Военновъздушни сили - 27 036 хил.лв.; 

 Военноморски сили - 14 082 хил.лв.; 

 Военномедицинска академия - 24 043 хил.лв.; 

 служба „Военна информация” - 6 806 хил.лв.; 

 служба „Военна полиция” - 4 376 хил.лв.; 

 изпълнителна агенция ”Военни клубове и военно-почивно дело” - 4 270 

хил.лв.; 

 дирекция „Финанси” - 56 405  хил.лв.;  

 Институт по отбрана - 547 хил.лв.; 

 Съвместно командване на силите - 13 590 хил.лв.; 

 Национална гвардейска част - 1 836 хил.лв.; 

 Национален военноисторически музей - 323 хил.лв.; 

 Комендантство -Министерство на отбраната - 771 хил.лв.; 

 Централно военно окръжие -5 527 хил.лв.; 

 Стационарна комуникационна-информационна система - 5 980 хил.лв.; 

 Централен артилерийски изпитателен полигон - 536 хил.лв.; 

 Военно-географска служба - 757 хил.лв.; 

За Държавните висши военни училища бяха предоставени съответно: 

 Военна академия - 1 158 хил.лв.; 

 Национален военен университет -2 262 хил.лв.; 

 Висше военноморско училище - 913 хил.лв. 

През периода осигурителните вноски за Министерсвото на отбраната 

възлязоха на 37 76 хил.лв., от тях за висшите военни училища - 1 13 хил.лв., като 

същите не бяха включени в горепосочените суми на второстепенните разпоредители 

с бюджетни кредити. 

В рамките на посочените разходи, за нуждите на Министерството на 

отбраната и Българската армия, бяха осъществени фактически разплащания за 

централизираните доставки (централни плащания) на база сключени договори, 

съгласно Единният финансов план за материално техническо осигуряване (ЕФП за 

МТО) и Единния поименен списък за строителство и строителни услуги в размер на 

34 149 хил.лв., в т.ч. разходи за членски внос и участие в нетърговски организации в 

размер на 3 442 хил.лв. и разходи по международни договорености за 741 хил.лв. 

През периода бяха реализирани децентрализирани разходи за нуждите на 

Министерството на отбраната и Българската армия  в размер на 22 256 хил.лв. от 

които: 

                                                           
2
 Посочените данни обхващат периода до 31.03.2012 г. 
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 средства за работна заплата - 4 567 хил.лв., в т.ч. обезщетения - 557 хил.лв.; 

 средства за текуща издръжка - 17 617 хил.лв., в които бяха отчетени и 

разходите за краткосрочни и дългосрочни командировки в чужбина, 

свързани със съвместната подготовка и операциите на ВС. 

 капиталови разходи в размер на 4 013 хил.лв. 

Осъществените от министерството разплащания на разходите по участието 

на Въоръжените сили в многонационални формирования, коалиционни операции, 

операции на НАТО, ЕС и ООН, съвместна подготовка и международни учения 

възлязоха на 3 958 хил. лв. 

Други специфични  разходи, извършени през периода са: 

 разходи за охрана в размер на 2 404 хил. лв.; 

 разходи за платени данъци, мита, такси и др. в размер на 340 хил.лв. 

Всички разходи бяха извършени на базата на утвърдените лимити и 

приоритети и в рамките на осигурените средства от Министерството на финансите.  

Бюджетът за 2012 г. беше окончателно разпределен по основни програми в 

рамките на секторните политики на Министерството на отбраната. Бяха обобщени 

актуализираните програмни меморандуми на отбранителните програми за 2012 г. и 

бяха изготвени анекси на меморандумите на основните програми за същия период. 

Разработени бяха „Указания за изготвяне на бюджетна процедура 2013 г. в 

Министерството на отбраната”, както и “Указания за програмиране за периода 2013-

2018 г. на министъра на отбраната” и финансовата макрорамка за периода 2013-2018 

г. по програми. 

През периода стартира разработването на Доктрина за финансово 

осигуряване. В процес на актуализация са “Концепция за планиране, програмиране 

и бюджетиране и изпълнение в Министерството на отбраната и Въоръжените сили” 

и “Методика за разработване на програми в Министерството на отбраната и 

Въоръжените сили“. 

Според публикувания на 13 април 2012 г. доклад на НАТО, предоставящ 

финансови и икономически данни, свързани с разходите за отбрана на страните-

членки на Алианса, в категорията “Цялостни разходи за отбрана” Република 

България се намира на 21 място, като разходите ни за отбрана представляват 1.4% от 

Брутния вътрешен продукт. По показателя „Разходи за отбрана на глава от 

населението в щатски долари”, страната ни се намира на 26 място. 

По отношение на разпределението на цялостните разходи за отбрана по 

категории в проценти, за “Разходи за личен състав” са отделени 67.4%, което 

съответства на 11 място. За “Разходи за въоръжение и бойна техника”, Република 

България се намира на 26 място с 6.3%. Разходите за инфраструктура са 1.5% от 

общите разходи за отбрана, което ни нарежда на 15 място сред останалите държави-

членки. По отношение на “Процент други разходи”, България е на 12 място с 24.8%, 

докато по численост на своите Въоръжени сили сме на 15 място. 

Основните изводи, които могат да бъдат направени по отношение на данните 

от Доклада на НАТО са, че България се намира на едно средно ниво в сравнение с 

останалите държави-членки на НАТО. Допълнително анализът на данните показва, 

че по размера на средства за отбрана и по тяхното разпределение страната ни се 
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доближава до Словакия, Хърватска и Словения. Средствата ни за отбрана 

представляват по-малък процент от БВП (1,4%) от този, предвиден в Бяла книга за 

отбраната и Въоръжените сили. Настоящото разпределение на разходите за отбрана 

по отделните категории е 66% за личен състав, 25% за текуща издръжка и 9% за 

капиталови разходи. Съотношението, което трябва да се постигне до 2014 г., е 60% 

за личен състав, 25% за текуща издръжка и 15% за капиталови разходи. 

3 Въоръжени сили и отбранителни способности  

3.1 Сухопътни войски  

През изминалото тримесечие на 2012 г. основните усилия на Сухопътните 

войски бяха насочени към изпълнение на следните приоритети: 

 формиране, подготовка и сертифициране на батальонните бойни групи; 

 дейности по идентифицирането и контрол на професионалния и боен стрес; 

 разработване на основни ръководни и доктринални документи на 

оперативно ниво;  

 усъвършенстване и развитие способностите на декларираните сили за 

НАТО и ЕС за сертифициране и потвърждаване на оперативната им 

съвместимост през 2012 г.; 

 подготовка на формированията извън състава на декларираните сили по 

усвояването на планиращите и стандартизационни документи на НАТО. 

3.2 Военновъздушни сили  

През периода основните усилията на Военновъздушните сили се фокусираха 

върху: 

 провеждането на регулярна летателна дейност; 

 планираните тренировъчни мисии по охрана на въздушното пространство 

(Air Policing); 

 работата по изготвяне на стандартни оперативни процедури (СОП) за 

използване на модулните формирования за овладяване и/или преодоляване 

на последствията от бедствия. 

Междуведомствената работна група изготви проект за прелитане на 

безпилотни летателни апарати „Global Hawk” през въздушното пространство на 

страната, който предстои да бъде утвърден. 

3.3 Военноморски сили  

През периода основните усилия на Военноморските сили се фокусираха 

върху: 

 разработването и утвърждаването на длъжностните разписания на 

реорганизиращите се от 01.07.2012 г. военни формирования във връзка с 

предстоящите организационно-щатни промени през 2012 г.:  

 поддържането на отбранителни способности на ВМС за наблюдение и 

ранно предупреждение на базата на информацията, предоставяна от 

„Брегова система за контрол на корабоплаването и охрана на морската 

граница - ЕКРАН”, с която се постига единна картина на морската 

обстановка в Оперативен център за морски суверенитет. 

http://www.md.government.bg/bg/doc/drugi/20101130_WP_BG.pdf
http://www.md.government.bg/bg/doc/drugi/20101130_WP_BG.pdf
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3.4 Изпълнение на мисиите на въоръжените сили  

По мисия „Отбрана” бяха реализирани мероприятията по усвояване и 

поддържане на плановете за бойна готовност и мобилизация. Тренировките по 

оповестяването на личния състав от Групата за военнотехническа експертиза на 

началника на отбраната, Оперативните групи на командващия на Съвместното 

командване на силите и на командирите на видовете въоръжени сили,  потвърдиха 

надеждността на автоматизираната система. 

По мисия „Подкрепа на международния мир и сигурност” бяха 

сертифицирани оперативните групи за обучение и връзка (Operational Mentor and 

Liaison Teams - OMLT) за участие в операцията на Международните сили за 

поддържане на сигурността в Афганистан (International Security Assistance Force - 

ISAF) и контингент за участие в операцията на ЕС в Босна и Херцеговина 

(ALTHEA). 

По мисия “Принос към националната сигурност в мирно време” експертен 

екип от Министерството на отбраната взе участие в междуведомствена работна 

група за изготвяне на проект на Правилник за устройството и дейността на 

Консултативния съвет за подпомагане на Министерския съвет във формирането на 

държавната политика в областта на защитата при бедствия и проект на Наредба за 

условията и реда за провеждане на евакуация и разсъсредоточаване в Република 

България. 

3.5 Участие на въоръжените сили в операции и мисии  

3.5.1 Операции и мисии на НАТО  

 Операцията на Международните сили за поддържане на сигурността в 

Афганистан / International Security Assistance Force - ISAF/. 

Република България продължи да подкрепя новия подход за водене на 

операцията и нарастването на способностите на Афганистанските национални сили 

за сигурност (Afghan National Security Forces -ANSF). През периода българското 

участие в операцията беше около 620 военнослужещи, разпределени в: 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, екип от старши съветници към Регионален 

тренировъчен център в Кандахар и четири Оперативни групи за обучение и връзка 

(Operational Mentor and Liaison Teams - OMLT) в Кабул и Кандахар. 

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

Българският контингент в състав от 10 военнослужещи в Щаба на KFOR 

изпълняваше задачи по: подобряване на обстановката по сигурността в северната 

част на страната, противодействие на безредици, изграждането на Силите за 

сигурност на Косово (Kosovo Security Force - KSF), охрана на обектите със 

специален статут и постепенното предаване на отговорностите за тях на 

институциите, както и наблюдение на границите и контрол на въздушното 

движение.  

 Операция на НАТО „OCEAN SHIELD” за борба с морско пиратство в 

акваторията около Сомалия. 
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Продължи участието на Република България в операцията „OCEAN 

SHIELD” за борба с морското пиратство в акваторията около Сомалия. От 

01.03.2012 г. Република България е представена в операцията от един военнослужещ 

от Военноморските сили на длъжност „Battle Watch Captain” в плаващия щаб на 

постоянната военноморска група на НАТО № 2 (Standing NATO Maritime Group 2 – 

SNMG2), последователно участваща в операциите на НАТО „ACTIVE 

ENDEAVOR”, „OCEAN SHIELD” и други мероприятия в съответствие с графиците 

за оперативното им използване за срок от шест месеца. 

 Сили за отговор на НАТО *(NATO Response Forces - NRF)  

От месец януари до месец декември 2012 г. Българската армия поддържа в 

готовност за NATO Response Force/Immediate Response Force - NRF/IRF една 

механизирана рота в състав от 120 военнослужещи, съгласно заявеното пред НАТО 

национално участие. 

3.5.2 Операции и мисии на Европейския съюз  

 Операция „ALTHEA” в Босна и Херцеговина 

Операция „ALTHEA“ продължи да бъде важна част от ангажиментите на ЕС в 

Босна и Херцеговина за подкрепа на местните власти в усилията им за поддържане 

на сигурността и интеграция в ЕС. 

В изпълнение на решението за продължаване на изпълнителния мандат на 

операцията и в съответствие с приетата Резолюция на Съвета за сигурност на ООН, 

беше разработена нова Концепция на операцията. В съответствие с извършената 

оценка на оперативните потребности и възможностите на въоръжените сили, 

Република България заяви своите намерения за принос от месец септември 2012 г. 

към новия формат на операцията с щабни офицери и рота към състава на междинния 

регионален резерв. 

През отчетния период страната ни участва с национален елемент, лекопехотна 

рота за охраната на база „Бутмир” и други елементи с обща численост от 109 

военнослужещи. 

 Гражданска мисия на ЕС за наблюдение в Грузия 

Продължи участието на Република България и в гражданската мисия на ЕС за 

наблюдение в Грузия с 12 военни наблюдатели в три полеви офиса. 

 Полицейска мисия на ЕС в Афганистан (EUPOL-A) 

Република България участва в полицейската мисия с двама военнослужещи от 

служба „Военна полиция”. 

 Военноморска операция на ЕС за възпрепятстване, предотвратяване и 

възпиране на пиратски действия край бреговете на Сомалия (EU 

NAVFOR ATALANTA) 

Република България участва в операцията с един офицер в състава на 

Оперативния щаб на операцията в Нордууд, Великобритания.  

3.5.3 Операции и мисии на ООН  

 Мисията на ООН в Либерия (UNMIL). 

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

военни наблюдатели.  
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3.5.4 Операции и мисии в подкрепа на населението  

Във връзка с обявеното бедствено положение в няколко области на страната 

в началото на 2012 г. модулни формирования на Въоръжените сили оказваха помощ 

на населението в областите Хасково, Шумен, Стара Загора, Сливен, Варна и Русе. 

В помощ на населението от с. Бисер два екипажа с хеликоптери „Кугар” от 

Военновъздушните сили спасиха от удавяне трима души. Сили и средства от 

Сухопътни войски изпълняваха задачи по спасяване и евакуиране на пострадали 

хора. 

През  периода продължи и съвместната многонационална операция “Горещо 

лято 2011” за дълбочинно прочистване от невзривени боеприпаси в района на 

Челопечене, в която участваха общо 150 военнослужещи от Българската армия и 

представители на Международния фонд за разминиране. 

Съвместното командване на силите упражняваше оперативен контрол на 

дейностите по ликвидиране на последствията от инцидента в складовия район за 

боеприпаси на фирма „Емко ЕООД”, разположен в близост до с. Ловни дол. 

3.6 Съвместна подготовка  

През отчетния период усилията на Министерството на отбраната бяха 

съсредоточени в организацията, координиране на дейностите и непосредствена 

работа по: 

 среща за координиране участието на формирования от Въоръжените сили в 

Съвместната ротационна подготовка 12-05 „Подготовка за мисии ” (ISAF 

COIN Construct Mission Readiness Exercise); 

 провеждане на координационна среща във връзка с организацията на 

предстоящата съвместната летателна тренировка „Тракийска звезда 2012“; 

 провеждане на рекогносцировка във връзка с предстоящата съвместна 

Българо-американска подготовка „Black Sea Rotational Force 12“; 

 координирано участие на военнослужещи от СВ в подготовка/курсове в 

Тренировъчния център на Силите на САЩ в Графенвьор, Германия;  

 подготовка на Оперативни групи за обучение и връзка (Operational Mentor 

and Liaison Teams - OMLT) номера 2 и 3 в съвместния център за подготовка 

на армията на САЩ в Хохенфелс, а на Оперативни групи за обучение и 

връзка (Operational Mentor and Liaison Teams - OMLT) номера 1 и 4 в 

Бидгошч, Полша;  

 начална планираща конференция за тристепенното Командно-щабно 

учение (КЩУ) „Есен - 2012”; 

 работна среща за изготвяне на спецификация за учението „Шабла - 2012”. 

3.7 Развитие на националните концептуални и доктринални  

документи на отбраната и въоръжените сили  

Стартира процесът по разработване на базовите доктрини.  На база на 

приетите Задания, за тяхното разработване бяха създадени работни групи и 

разработени структурни планове.  Допълнително в Постоянната работна група по 

доктрините бяха разгледани документите за две „поддържащи” доктрини. 
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3.8 Въоръжение и техника  

3.8.1 Инвестиционен план-програма на Министерството на 

отбраната 

През отчетния период се изпълниха дейности по следните проекти,  

включени в Инвестиционния план-програма 

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. В периода продължи получаването 

и обработването на информация от потенциални доставчици.  

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

През тримесечието бяха подготвени:  

 годишен договор за 2012 г. по сключеното Рамково споразумение за 

проекта; 

 Концепция за изграждане на отбранителни способности с реализацията на 

проекта; 

 варианти за адаптация на радиоелектронното оборудване на МиГ-29, които 

ще бъдат внесени за обсъждане на Съвета по отбранителни способности 

през месец април 2012 г. 

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

и „Пантер” 

През отчетния период беше разработена Концепция за изграждане на 

отбранителни способности с реализацията на проекта, внесена за разглеждане на 

Съвет по въоръженията на 03.02.2012 г. 

Проект „Интегрирана логистична поддръжка на самолети Спартан” 

Беше разработена Концепция за изграждане на отбранителни способности с 

реализацията на проекта, внесена за разглеждане на Съвет по въоръженията на 

03.02.2012 г. 

Изготвени и приети бяха планове за реализация, с изключение на тези за 

проект „Придобиване на нов модел основен боен самолет” и проект „Придобиване 

на наземен терминал по програма на НАТО за AGS”, които ще бъдат изработени на 

по-късен етап, когато има повече информация, необходима за тяхната реализация. 

3.8.2 Утилизация на излишни бойни припаси  

Със заповед на министъра на отбраната е създадена организация за 

изпълнение на сключените в края на 2011 г. договори за утилизация по разкритите в 

преходния Единен финансов план за материално-техническо осигуряване на 

Министерството на отбраната за 2012 г. по Програма 1.4, позиции I-156 и I-157 за 

утилизация на боеприпаси. По същите позиции за останалите количества 

боеприпаси също е сключен договор, като за неговото изпълнение е създадена 

организация.  

 

3.9 Технологични, изследователски и развойни проекти  
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В края на тримесечния период с Министерска заповед беше назначен 

Интегриран екип за подготовка на проект и участие в открита процедура за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 

„Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление” 

по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от 

Европейския социален фонд „Инвестиции в хората” на ЕС.  

4 Хората в отбраната  

4.1 Състояние на окомплектоването на Министерството на 

отбраната и Въоръжените сили  

Бяха разработени и утвърдени от министъра на отбраната и началника на 

отбраната нови длъжностни разписания на структури на пряко подчинение на 

министъра на отбраната и на военни формирования от Българската армия, които ще 

влязат в сила от 01.07.2012 г., съгласно Плана за развитие на въоръжените сили. 

Продължи въвеждането на промените в отчета на личния състав и техника, 

собственост на юридически лица в разработения софтуерен модул "Отчет на 

ресурсите от резерва" в Автоматизираната система за управление на човешките 

ресурси. 

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

международни организации  

През отчетния период беше извършено поетапно попълване на длъжностите 

от командната структура на НАТО и овакантяващите се длъжности по други 

инициативи. Проведен беше един конкурс за попълване на вакантни международни 

и национални длъжности, като бяха определени 7 военнослужещи за заемане на 

длъжности в чужбина от средата на 2012 г. Беше попълнена още една длъжност в 

командната структура на НАТО (NATO Command Structure - NCS), в резултат на 

което процентът на попълване на длъжностите ни в NCS ще достигне 78%, 

съизмеримо с това на останалите страни-членки. Процентът на попълване на общия 

брой длъжности, включително националните длъжности в постоянните 

представителства на Република България към международни организации, към 

момента е 87%, като от общо 118 международни длъжности са попълнени 102. 

4.3 Набиране и кариерно развитие  

През тримесечието беше извършена промяна на длъжностите във 

въоръжените сили на Република България, изискващи висши офицерски звания. 

Бяха преназначени на длъжности офицери от висшия команден състав. 

Окомплектоването на вакантните длъжности за военнослужещи основно 

беше реализирано чрез допълнителен Регистър на вакантните длъжности за офицери 

и офицерски кандидати към 31.01.2012 г. и Регистър на вакантните длъжности за 

сержанти (старшини) и войници (матроси) към 31.01.2012 г. Ниската 

окомплектованост на длъжностите за офицери и офицерски кандидати се дължи на 

липсата на интерес за определени длъжности. Обявените 118 длъжности за офицери 

са окомплектовани на 64%. 
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Окомплектоването на вакантните длъжности във военните формирования на 

Сухопътни войски се извършва основно от останалите без длъжност военнослужещи 

от реформиращите се военни формирования през първото и второто полугодие на 

2012 г. 

Стартира процесът по атестирането на военнослужещите и оценяване на 

изпълнението на длъжността от цивилните служители за 2012 г. Определени бяха 

целите и очакванията по време на атестационния период.  

От военна служба през отчетния период бяха освободени 165 

военнослужещи, от които по собствено желание - 113. От освободените от военна 

служба с придобито право на пенсия са 47 военнослужещи. 

Беше проведена активна рекламно - информационна дейност за набиране на 

кандидати за висшите военни училища в съответствие с утвърдения от министъра на 

отбрана „План за подготовка и провеждане на информационно – рекламна кампания 

за набиране на кандидати за курсанти за висшите военни училища през 2012 г.” 

4.4 Военно–образователна система  

Изготвени бяха или са в процес на съгласуване проекти на редица основни 

нормативни документи, като Наредби за държавни изисквания за придобиване на 

висше образование по специалности от професионално направление „Военно дело”; 

Проекти на нови правилници за устройството и дейността на военната академия и 

висшите военни училища, във връзка с приемането на Закона за развитие на 

академичния състав, както и Нови учебни планове и квалификационни 

характеристики за обучение на слушатели и курсанти. 

В изпълнение на Плана за придобиване и повишаване  на квалификацията 

във военните училища на военнослужещите и цивилните служители, през периода 

бяха  изготвени следните нормативни актове и документи: 

 заявки за броя на слушателите, курсантите, студентите и докторантите във 

Военна академия и Националния военен университет през учебната 

2012/2013 г. бяха изпратени в Министерството на образованието, младежта 

и науката (МОМН); 

 предложения за таксите за кандидатстване и обучение във Военна 

академия „Г. С. Раковски” и висшите военни училища до Министерството 

на образованието, младежта и науката;  

 темите за обучение в редовна и задочна докторантура през 2013 г.; 

 съгласуван е проект на Решение на Министерски съвет за допълване на 

Списъка на регулираните професии в Република България, в който са 

включени професиите „офицер за тактическо ниво на управление”, 

„офицер са оперативно ниво на управление” и „офицер за стратегическо 

ръководство на отбраната и въоръжените сили”; 

 заповеди за зачисляване на военнослужещи и цивилни служители в 

езикови курсове по английски език за първото полугодие на 2012 г.; 

 министерска заповед за обявяване на Регистър на курсовете във военните 

академии и висшите военни училища през 2013 г.; 
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 утвърдени от министъра на отбраната са актуализираните 

административно-учебни документации на курсовете за длъжностна и 

допълнителна квалификация, провеждани във ВА „Г. С. Раковски”. 

Като цяло, във военно-образователната система е разработена по-голямата 

част от нормативната база за  реализиране на промените в сектора на военното 

образование и квалификация, произтичащи от Плана за развитие на въоръжените 

сили на Република България до 2014 г. 

4.5 Социален статус и мотивация  

През тримесечието беше проведено редовното заседание на Съвета по 

условия на труд в Министерството на отбраната и бяха обсъдени въпроси по 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Бяха извършени 

контролни проверки по безопасност и здраве във военните формирования в Стара 

Загора, Сливен, Бургас, Варна, Командването на Военноморските сили и др. 

Проведен беше семинар с участието на Службата по трудова медицина, 

Съвета по условия на труд и щатните длъжностни лица по проблемите на оценката 

на риска, осигуряването и използването на лични предпазни средства и комплексна 

оценка на работните места. От планираните средства по подпрограма 2.2.1. 

„Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в Министерството на 

отбраната” са изразходвани 13 145 лв., което представлява 4.6% от бюджета за 

годината. 

Бяха проведени три заседания на Комисията за материално подпомагане при 

Министерството на отбраната, на които бяха разгледани 573 заявления-декларации 

за отпускане на материална помощ, от които 523 са удовлетворени. 

С еднократни помощи за посрещане на разходите при болест, смърт, 

злополука и други са подпомогнати 25 военнослужещи с общо 98 700 лв., 21 

цивилни служители със 7 200 лв., 13 пенсионирани военнослужещи с 6 420 лв., 320 

военноинвалиди с 56 560 лв., 138 военнопострадали, от които 52 с помощи за 10 740 

лв. и 86 с еднократни целеви помощи за погребения в размер на 27 583 лв., 6 

ветерани от войните с 580 лв. Общият размер на отпуснатите помощи възлезе на  

207 783 лв., което представлява 52% от бюджета за годината. 

Продължи попълването на Централния регистър на военноинвалидите и 

военнопострадалите. Комисията по установяване качеството „военноинвалид и 

военнопострадал” проведе две заседания, на които разгледа 321 заявления. 

Издадени са 123 книжки на военноинвалид и военнопострадал, а 8 получиха отказ. 

По отношение подпомагането на освобождаваните от военна служба 

военнослужещи за осигуряване на успешен преход в цивилния живот бяха 

проведени 278 групови и индивидуални информационни беседи. През март 2012 г. 

беше организиран целеви курс „Консултанти по адаптация” във Военна академия 

„Г. С. Раковски” в които взеха участие 15 офицери-координатори и 4 служители-

консултанти по адаптация.  

Основните насоки за работа по отношение на жилищната политика на 

Министерството на отбраната бяха насочени към реализирането чрез продажба на 

жилищни имоти в населени места на областите София, Плевен, Монтана, Шумен, 
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Търговище, Добрич и Варна, в които няма гарнизони, настаняването на нуждаещите 

се военнослужещи и цивилни служители по реда на картотеката в свободните 

жилищни имоти и привеждането на наемно-договорните отношения с 

неправомерните наематели, в съответствие с нормативните документи. Общо в 

свободни жилища бяха настанени 78 бр., а в жилищни помещения на военни 

общежития - 107 бр. 

През първото тримесечие на 2012 г. във функциониращите детски градини 

към Министерството на отбраната се обучават 406 деца на военнослужещи и 

цивилни служители. 

4.6 Политика на социално сътрудничество  

През февруари 2012 г. беше проведено заседание на Отрасловия съвет за 

социално сътрудничество по въпроси, свързани с определяне на размера на 

средствата за облекло на цивилните служители по трудово правоотношение за    

2012 г., промяна на реда за ползване и размера на допълнителния платен годишен 

отпуск за работа при ненормиран работен ден, както и практическото изпълнение на 

чл. 103 от Колективния трудов договор, относно застраховането на цивилните 

служители срещу смърт и неработоспособност в резултат на злополука, настъпила 

при или по повод изпълнение на служебните им задължения. 

Бяха проведени 7 работни срещи между представители на ръководството на 

Министерството на отбраната и синдикални ръководители по актуални въпроси на 

социалното сътрудничество.  

Министерството на отбраната провеждаше активната политика за 

подобряване на взаимодействието с обществените организации, работещи в 

областта на отбраната, като ги привличаше в обсъждането на важните документи, 

свързани с развитието на Въоръжените сили. 

Проведе се първото заседание на Консултативния съвет по въпросите на 

военноинвалидите, военнопострадалите и ветераните от войните. Приети бяха 

Вътрешните правила за работа на Съвета и беше взето решение за формиране на  

междуведомствена работна група за подготовка на проекти за изменение и 

допълнение на Правилника за прилагане на Закона за ветераните от войните и на 

Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.  

5 Национална и евроатлантическа сигурност и отбрана,  

международен мир и стабилност  

5.1 Европейски съюз – обща политика за сигурност и отбрана  

През първото тримесечие на 2012 г. Министерството на отбраната се 

фокусира върху заявените от датското председателство на ЕС приоритети в областта 

на Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО).  

В рамките на Съвет „Външни работи” на ЕС с участието на министрите на 

отбраната на държавите-членки на ЕС и заседанието на Направляващия борд на 

Европейската агенция по отбрана, проведено на 22 март 2012 г., беше отбелязан  

прогресът на инициативата за развитие на отбранителни способности чрез 
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механизма за тяхното обединяване и споделяне3 и беше приета политическа 

декларация, относно развиване на способности за зареждане на гориво във въздуха 

(Air-to-Air Refueling). Подкрепено беше развитието на инициативата за изграждане 

на многонационални модулни медицински формирования в подкрепа на операции 

по Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС или на операции на НАТО. 

5.2 НАТО – колективна отбрана и съюзна политика за 

сигурност  

Централно място в дневния ред през периода зае подготовката за участието 

на страната в Срещата на Върха на Алианса в Чикаго, 20-21 май 2012 г.. На Срещата 

се очаква да бъдат взети ключови решения, свързани с приноса на НАТО в 

Афганистан след 2014 г., противоракетната отбрана, отношенията на Алианса с 

партньорите. Основна тема ще бъде концепцията за „интелигентна отбрана“4.  

На 2-3 февруари 2012 г. министърът на отбраната участва в среща на 

министрите на отбраната на НАТО в Брюксел. На форума беше постигнато 

споразумение по програмата за Съюзно земно наблюдение (Alliance Ground 

Surveillance - AGS), като съюзниците взеха решение за общо осигуряване на 

ресурсите за оперативни разходи и поддръжка на системата. Бяха очертани и 

основните многонационални проекти, произтичащи от концепцията за интелигентна 

отбрана, като особено внимание беше обърнато на критичните способности с 

дългосрочна перспектива. Страната ни е водеща по проекта „Ролята на жените в 

сигурността и отбраната”. Интензивно се работи и за създаването на Център за 

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

и оказване на помощ при бедствия. 

В периода Министерството на отбраната започна непосредствена подготовка 

по участието на страната ни в политико-военното учение на НАТО по управление на 

кризи (Crisis Management Exercise 12 - CMX 12).  

5.3 Използваемост на Въоръжените сили 

През изтеклото тримесечие в Министерството на отбраната беше изготвена 

„Актуализирана информация по измерителите за приноса на страната към 

колективната отбрана, касаеща отбранителните планове, структури, численост и 

програми за модернизация на Въоръжените сили”. 

По отношение използваемостта на военнотранспортната ни авиация през 

периода на първото тримесечие Военновъздушните сили изпълниха специални 

задачи на територията и извън страната със самолет С-27J „Spartan”, самолет РС-12 

„Pilatus” и вертолет AS532AL „Cougar”. Задачите бяха изпълнени в интерес на 

правителствени и съюзни мероприятия. 

5.4 Международно сътрудничество  

През първото тримесечие на 2012 г. са съгласувани и подписани планове за 

двустранно военно сътрудничество с Република Турция, Румъния, Република 

                                                           
3
 Pooling and Sharing – инициатива на ЕС за обединяване на способностите и споделяне на разходите за отбрана. 

4
 Smart Defence – концепция на НАТО за споделяне на разходи и отбранителни способности в условията на финансова 

и икономическа криза и намалени разходи за отбрана в бюджетите на страните-членки. 
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Сърбия, Държавата Израел, Република Полша, Чешката република и Република 

Литва. На 16.02.2012 г. Народното събрание ратифицира „Споразумение между 

правителството на Република България и правителството на Румъния относно 

презгранични операции по охрана на въздушното пространство (Air Policing).  

През януари 2012 г. беше подписано споразумение между Република 

България и Израел за военно сътрудничество във връзка с провеждане на военни 

тренировки и учения, както и „Меморандум за разбирателство за сътрудничество в 

отбранителната промишленост“. 

С цел задълбочаването на двустранното военно сътрудничество е подписан 

Анекс към „Протокол за сътрудничество между министерствата на отбраната на 

Република България и Социалистическа Република Виетнам в областта на 

подготовката на кадри“, който регулира освобождаването от такси за дългосрочно 

пребиваване и продължаването на престоя на обучаемите в приемащата държава. 

Беше подписано и „Споразумение между правителството на Република 

България и правителството на Руската федерация относно организирането на 

ремонта и модернизацията на вертолети Ми - 17 (Ми - 8), Ми - 35 (Ми - 24) и 

техните модификации на територията на Република България“. 

В изпълнение на ратифицираната Конвенция за забрана на касетъчните 

боеприпаси бяха снети и изведени от експлоатация всички налични в Българската 

армия касетъчни боеприпаси. 

6 Поддръжка и осигуряване на отбраната  

6.1 Разузнаване  

С приоритет бяха наблюдавани военнополитическите промени и развитието 

на обстановката в страните от Западните Балкани. По отношение на Близкия Изток и 

Северна Африка главно внимание беше отделено на установяването на резки 

промени в обстановката в страните, свързани с дейността на терористични 

организации и други асиметрични рискове и заплахи. 

През първото тримесечие на 2012 г. в служба „Военна информация” беше 

разработен проект на Закон за военното разузнаване.  

6.2 Логистично осигуряване  

През първото тримесечие бяха изпълнени сключените в края на 2011 г. 

договори за доставка на облекла, спортни имущества и снаряжение за 

контингентите ни в мисии зад граница, което допринесе за тяхното пълно 

окомплектоване. 

Приоритет беше актуализирането на нормативната база за логистично 

осигуряване и поддръжка на въоръжените сили. В тази връзка беше изготвен и 

утвърден от началника на отбраната „План за актуализиране и развитие на 

нормативната база и вътрешноведомствените актове, касаещи логистичното 

осигуряване и поддръжката”. Беше разработен нов „Счетоводен документооборот в 

Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко 

подчинение на министъра на отбраната.  

Основна задача беше освобождаването на военните формирования от 

излишни материални ресурси. Бяха изготвени „Списък на отбранителните продукти 
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за снемане от употреба към 01.01.2012 г.” и „Списък на излишните за Българската 

армия оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, 

подлежащи на снемане от употреба към 31.01.2012 г.” и допълнение към него. Бяха 

предприети действия за освобождаване на Българската армия от излишните 

специални горива. 

Военномедицинска академия участва в медицинското осигуряване на 20 

мероприятия, провеждани от Министерството на отбраната, Щаба на отбраната и в 

интерес на войските със 102 медицински екипи, общо 290 лица, от 

многопрофилните болници за активно лечение и Военномедицинския отряд за бързо 

реагиране. 

6.3 Инфраструктура на отбраната  

Към 31.03.2012 г., от планираните по Графика 30 тръжни процедури  бяха 

стартирани със заповеди на министъра на отбраната 6 процедури. В процес на 

съгласуване е документацията за 20 имота. В напреднала фаза е и подготовката за 

реализация на имоти на стойност над 500 000 лева, като за 6 имота проектът за 

Решение на Министерски съвет е в съгласувателен режим, а за три имота се 

подготвя нов проект на Решение на Министерски съвет. 

Приети бяха две Решения на Министерски съвет за смяна на статута на общо 

6 имота от публична в частна държавна собственост, като със същото решение на 

Министерски съвет тези имоти бяха предоставени на: община Пазарджик - 5 имота 

и на община Търговище - един имот. Беше осъществена процедура за безвъзмездно 

предоставяне на два имота съответно в Разград и Плевен. В процедура на 

съгласуване е проект на Решение на Министерски съвет за безвъзмездно 

предоставяне на Министерството на вътрешните работи на имот в Пампорово и на 

Националната разузнавателна служба на имот в София. 

Изготвен беше „График за геодезическо заснемане през 2012 г.”. Бяха 

изработени и изпратени до секторите „Регионална инфраструктура на отбраната” 

специализирани карти за три войскови района. Извършено беше геодезическо 

заснемане на три действащи войскови района. 

В края на тримесечието освободените войскови имоти на територията на 

цялата страна бяха 976. Възложена беше охрана на 460 имота, като за тази цел 

Министерството на отбраната след провеждане на процедури по Закона за 

обществените поръчки сключи договори със 17 лицензирани охранителни 

дружества. 

В областта на строителството и строителните услуги в изпълнение на 

инвестиционната политика на Министерството на отбраната бяха организирани 12 

процедури за възлагане на обществени поръчки за позиции от Предварителния 

единен поименен списък на обектите за строителство и строителни услуги през  

2012 г. Тези процедури са на различен етап на изпълнение. 

По изпълнението на дейностите по Програмата на НАТО за инвестиции в 

сигурността за първото тримесечие на 2012 г., беше изготвен и изпратен в офиса по 

ресурсите на НАТО (NATO Office of Resources - NOR) Първият полугодишен 

финансов доклад за планираните и изразходвани финансови средства. Изготвен 
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беше и годишен отчет за изпълнението на „Програма на НАТО за инвестиции в 

сигурността”. 

Беше организирана и е проведена продажбата на жилища в населените места, 

в които няма структури на Министерството на отбраната и Българската армия. 

6.4 Комуникационно и информационно осигуряване  

Извършени бяха дейности по консолидацията на основните приложни 

системи в Българската армия с цел намаляване на стойността на поддръжката за 

използваните бази от данни и оптимизация използването на хардуерните средства. 

Основна задачи бяха планирането на миграцията на домейновата структура на 

автоматизираните системи на БА и създаването на организация за инсталиране на 

софтуерна платформа за споделяне на информация (Microsoft Share Point Server) за 

нуждите на Министерството на отбраната и Българската армия.  

За подпомагане работата на ръководните органи от Министерството на 

отбраната и Българската армия продължи дейността по доставката на IT решения. 

От Агенцията на НАТО за консултации, командване и контрол (NATO Consultation, 

Command and Control Agency - NC3A) бяха доставени или са в процес на договаряне  

интегрираната система за командване и управление на Военновъздушните сили и 

системата за брегово базирани комуникации за управление на надводния флот. 

Беше осигурено комуникационното и информационно оборудване, 

необходимо за обучението на военнослужещите, планирани за участие в операцията 

на Международните стабилизиращи сили в Афганистан (International Security 

Assistance Force - ISAF) по време на подготовката им в Центъра за съвместна 

подготовка на американската армия (US Joint Multinational Readiness Center - US 

JMRC) в Хохенфелс, Германия. 

Въведена беше в експлоатация система за виртуализация на информационни 

ресурси, което доведе до повишаване икономическата ефективност и 

отказоустойчивостта на предоставяните услуги и снижи разходите за поддържане на 

сървърните системи, управляващи автоматизираната информационна система на 

служба „Военна информация”. 

Бяха сертифицирани криптографските средства от мрежа за връзка на служба 

„Военна информация” с автоматизираната информационна система на Българската 

армия. В заключителна фаза е процесът по сертифициране от Държавна агенция 

„Национална сигурност” на нова криптографска система за защита на информацията 

в комуникационно-информационната система на службата.  

6.5 Военна стандартизация, сертификация и кодификация  

Базата данни в информационната система „СТАНДАРТ” беше непрекъснато 

актуализирана. Бяха изпратени за ратификация 10 бр. стандартизационни документи 

на НАТО. Организирано беше прилагането на 6 бр. стандартизационни 

споразумения (Standardization Agreements - STANAGs) и потвърждаване на 

прилагането на 14 бр. стандартизационни споразумения. Бяха изготвени и изпратени 

в НАТО национални отговори за ратификация на 5 бр. стандартизационни 

споразумения и национални отговори за потвърждаване прилагането на 14 бр. 

стандартизационни споразумения. 
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Проведено беше заседание на Постоянната работна група по терминология, 

на която бяха приети като одобрена българска военна терминология 88 термина от 

съюзната публикация на НАТО (Allied administrative publication - 06 - ААР-06) 

„Речник на термините и дефинициите в НАТО”. 

Продължи сертификацията на системите за управление на качеството на 

производители на отбранителни продукти. Извършено беше сертифициране и 

надзор на отбранителни продукти - два броя в „ИНСА Ойл” ООД, гр. Раковски и два 

броя в „Аркус” АД, гр. Лясковец. Сертифицирани бяха две системи за управление 

на качеството в съответствие с изискванията на съюзните публикации на НАТО - 

AQAP(s). Извършен беше надзор на 17 броя системи за управление на качеството в 

съответствие с изискванията на съюзните публикации на НАТО - AQAP(s). 

Извършена беше сертификация на летателната годност на 8 броя военни 

въздухоплавателни средства. Бяха направени проверки на военни 

въздухоплавателни средства с издадени сертификати за летателна годност – 4 броя. 

През отчетния период съгласно изискванията на Кодификационната система 

на НАТО на български фирми и организации бяха присвоени 307 нови Стокови 

номера по НАТО (СНH) и 10 нови кодa за производител/търговец/предоставящ 

определена услуга по НАТО (NATO Commercial And Government Entity - NCAGE). 

За сравнение към 31.03.2012 г. в българската база данни със стокови номера 

по НАТО присъстват 33 556 СНН, от които 12 393 български (от общо над 17 млн. в 

цялата база-данни на НАТО), като досега също са присвоени 921 NCAGE кода на 

български фирми производителки или доставчици на стоки за нуждите на отбраната. 

Подписано беше Споразумение между министерствата на отбраната на 

Република България и Република Албания за безвъзмездно предоставяне на правото 

на ползване на национален кодификационен инструмент „БУЛКОД” на албанската 

страна. 

7 Изводи  

Акцентът в работата е поставен върху практическата реализация на целите и 

приоритетите, заложени в Бялата книга за отбраната и Въоръжените сили и Плана за 

развитие на Въоръжените сили до 2014 г., с цел „надграждане“ в областта на 

отбранителните способности. 

Продължи активната работа по усъвършенстването на базовите доктринални 

документи на Въоръжените сили  и по осъвременяването на нормативната база с 

приемането на Закона за резерва на Въоръжените сили.  

Беше идентифициран националният интерес по отношение на проектите по 

реализацията на инициативата на НАТО за „интелигентна отбрана“ при 

подготовката ни за участие в предстоящата Среща на Върха на НАТО в Чикаго. В 

интерес на подобряване на военните способности беше насочено  и участието ни  в 

проекти на Европейската агенция по отбраната, която е инструмент на ЕС в 

ключовите области за развитие на военните способности. 

От съществено значение през първото тримесечие беше и всестранното 

осигуряване на контингентите зад граница, провеждане на ротациите и 

своевременното решаване на възникнали въпроси в районите на мисиите. 
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8 Направления за съсредоточаване на усилията  

За достигането на желаното крайно състояние, отразено в Бялата книга на 

отбраната и Въоръжениете сили и Плана за развитие на Въоръжениете сили 

основните направления за съсредоточаване на усилията следва да бъдат 

ориентирани към: 

 дейности по организацията, координацията и осъществяването на 

процесите на средносрочно и краткосрочно планиране на отбраната в 

Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на 

министъра на отбраната и Българската армия; 

 работа по постигането на пълна оперативна готовност на структурите на 

интегрираното оперативно ниво в паралел с трансформацията на 

формированията на тактическо ниво и осигуряване нивото на амбиция в 

отбраната; 

 активна работа по модернизирането на базата от концептуални и 

доктринални документи на въоръжените сили на ниво базовите доктрини. 

 организацията на конференция по проекта „Ролята на жените на ръководни 

позиции в сигурността и отбраната“ от групата проекти с най-висок 

приоритет по инициативата на НАТО за „интелигентна отбрана“; 

 всестранното осигуряване на контингентите зад граница, провеждането на 

ротациите и своевременното решаване на възникващи въпроси с техниката 

в районите на мисиите, както и подготовка на плана за изпълнение на 

Стратегията за трансформиране на участието на Република България в 

операцията на НАТО в Афганистан.  


