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1 Увод  

Второто тримесечие на 2012 г. има важно място в процеса на изпълнение на 

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

Плана за развитие на въоръжените сили до 2014 г., като завършващ етап от 

подготовката на основните практически дейности за трансформация на тактическите 

звена от 01.07.2012 г.  

Министерството на отбраната осигури адекватен принос в подготовката и 

участието в Срещата на високо равнище на НАТО в Чикаго, 20-21 май 2012 г., на 

която бяха утвърдени стратегията за Афганистан, Декларацията по отбранителни 

способности. Беше обявена междинна способност на противоракетната отбрана на 

НАТО, чрез която се осигурява защита на цялата територия и население на страната 

от заплахи от балистични ракети. 

Създадена беше стройна организация и формирани екипи за определяне 

интереса и планиране участието в проекти по инициативите за „Интелигентна 

отбрана“ на НАТО и „Обединяване на способности и споделяне на разходи“ на 

Европейския съюз. В рамките на тези дейности беше осъществена подготовката на 

конференция в рамките на проекта „Ролята на жените в сигурността и отбраната“ 

(Female Leaders in Security and Defence) по инициативата за „Интелигентна отбрана”, 

по който сме водеща страна.   

Съществени усилия бяха положени в подготовката на батальонните бойни 

групи, носенето на бойно дежурство и повишаване на бойната и оперативна 

подготовка на щабовете и войските. 

Продължи процесът по модернизирането на комплекта от концептуални и 

доктринални документи на въоръжените сили с утвърждаване на заданията и 

разработване на базовите доктрини, работа по поддържащите доктрини и по 

тактическите документи. 

По мисия „Отбрана“ беше приет нов Стратегически план за действие на 

въоръжените сили. Успешно беше проведена основната планираща конференция на 

учението „ЕСЕН 12“, предназначено за проверка на пълната оперативна готовност 

на структурите на стратегическо и оперативно ниво. В ход е подготовката на нова 

Директива за бойната готовност на Въоръжените сили и Наредба за условията и 

реда за провеждане на мобилизация.. 

По мисия „Подкрепа на международния мир и сигурност“ е налице 

значителна трансформация на участието в операциите и мисии. Започна 

прилагането на Стратегията за трансформиране на участието на Въоръжените сили 

на Република България в операцията на Международните сили за поддържане на 

сигурността (International Security Assistance Force - ISAF) в Афганистан. Беше 

прието решение на Министерски съвет, с което оперативните групи за подпомагане 

и връзка (Operational Mentoring and Liaison Teams - OMLT) ще се трансформират в 

екипи от съветници. 

Изпратена беше последната рота за охрана на външния периметър на летище 

Кабул. Прието беше решение за прекратяване от септември 2012 г. на участието на 

контингента в Босна и Херцеговина. 
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По мисия „Принос към националната сигурност в мирно време“ модулните 

формирования и специализираните групи активно се включиха в ликвидирането на 

последствията от инцидентите в складови райони в околностите на Ловни дол и 

Стралджа и преодоляването на последствията от продължителни валежи и 

наводнения и почти непрекъснато бяха ангажирани в дейността за подпомагане на 

населението, специализираните органи и местните власти. Съществена роля за 

подобряване на тази дейност имаше разработването на „План на Министерството на 

отбраната за защита при бедствия“ и създаването на Щаб за защита при бедствия на 

министерството на отбраната.  

2 Управленски подходи и приоритети в отбранителната  политика   

2.1 Основни изводи по отношение на отбранителната 

политика, произтичащи от измененията в средата на 

сигурност  

Стратегическата среда за сигурност през второто тримесечие на 2012 г. 

запази динамичния си и трудно предвидим характер с преобладаващи асиметрични 

рискове. Негативно влияние върху формирането й оказваха терористичната 

активност и високата степен на заплахите в Афганистан, вътрешнополитическата 

нестабилност и кризите в държавите от Близкия изток и Северна Африка. 

Обстановката в Афганистан се характеризираше с висока степен на 

заплахите, породени от терористичната активност на бунтовническите групи. 

Обекти на комплексни нападения бяха главно бази и патрули на Международните 

сили за поддържане на сигурността (International Security Assistance Force - ISAF) и 

на Афганистанските национални сили за сигурност. Започна изпълнението на третия 

етап на предаването на отговорностите по поддържане на сигурността и 

реализирането на Програмата за национално помирение от ISAF на 

Афганистанските национални сили за сигурност. 

В Близкия изток и Северна Африка определящи за средата на сигурност 

бяха: въоръжените стълкновения и нестабилната вътрешнополитическа обстановка; 

дейността на терористични организации и криминални структури; етническите и 

религиозни противоречия; нелегалният трафик на оръжие, както и бежанските 

вълни към съседните държави, което криеше рискове от пренасочването им към 

Югоизточна Европа. Запази се конфликтният потенциал поради племенние 

междуособици и високата престъпност, както и влиянието върху стабилността в 

региона на динамичната вътрешнополитическа обстановка в някои основни 

държави.  

Обстановката в Западните Балкани остана относително стабилна. Активното 

ангажиране на международната общност спомагаше за разрешаване на проблемите, 

произтичащи от функционирането на неукрепналите държавни институции.  

Като цяло, в глобален и регионален контекст, транснационалният тероризъм 

остана най-сериозната и реална заплаха за сигурността. Разшири се влиянието на 

радикалната идеология, разпространявана от екстремистки организации, което 

увеличи рисковете от терористични нападения в различни региони, включително  и 

в Европа. Запази се опасността от кибернетични атаки срещу комуникационно-

информационните системи на стратегически важни обекти на икономиката, 

финансовата система и отбраната. 
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2.2 Развитие и функциониране на Министерството на 

отбраната като модерна институция на демократична 

държава  

През отчетния период процесът на усъвършенстване на управленческите 

механизми в Министерството на отбраната беше подпомогнат от разработените  

нормативни актове и проекти на нормативни актове в сферата на отбраната.  

След обнародването в брой 20 на Държавен вестник от 09.03.2012 г. на 

Закона за резерва на Въоръжените сили бяха разработени следните подзаконови 

актове към него: Правилник за прилагане на Закон за резерва на Въоръжените сили 

на Република България и Наредба за военния отчет. 

Приемането на тези актове, свързани с отчета и функционирането на резерв 

от нов тип, ще даде възможности за комплектуване на единния комплект въоръжени 

сили в мирно време с доброволен резерв и въоръжените сили във време на война със 

запас. 

Разработени бяха проекти на редица нормативни и поднормативни 

документи на Министерски съвет. 

2.3 Политика на прозрачност и отчетност  

2.3.1 Ефективно управление и премахване на условията за 
корупция  

Водещи принципи при провеждане на политиката на прозрачност и 

отчетност бяха: законосъобразност, целесъобразност и прозрачност. За целта в 

Министерството на отбраната продължи изпълнението на приетия от Съвета по 

антикорупция план за действие и прилагането на разработените правила и 

процедури, осигуряващи прозрачност и отчетност, премахване на условията за 

корупция и неефективно управление на финансовите и материални ресурси. 

В съответствие с Методиката за оценка на корупционния риск, през отчетния 

период Инспекторатът на Министерството на отбраната направи анализ и оцени 

корупционния риск в шест 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”. 

В доклад на Министерството на финансите Министерството на отбраната 

беше посочено като едно от министерствата, прилагащи стриктна финансова 

дисциплина и оптимално разпределение на разходите. 

2.3.2 Информационна политика  

За осъществяването на политиката на прозрачност и отчетност беше 

предоставен пълен достъп на обществеността до обявите за обществени поръчки и 

търгове чрез интернет страницата на министерството. Ежедневно се актуализираше 

информацията относно разкриването на процедурите и техния ход. 

Според проучване на Националния център за изучаване на общественото мнение, 

рейтингът на Българската армия е 41 % (в средата на април 2012 г.) и 43 % (май 

2012 г.). Според това представително изследване военната институция е с най-

голяма популярност. В данните от редовното изследване на „ББСС Галъп 

интернешънъл", проведено в края на юни и началото на юли, армията е на челни 
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позиции сред българските институции, както и църквата и президентът. Отчетеният 

от „ББСС Галъп интернешънъл" рейтинг на доверие в армията за месец юни е 45 %. 

2.3.3 Контролна и одитна дейност  

Инспекторатът на Министерството на отбраната извърши общо 29 проверки, 

от които четири комплексни, четири тематични, една контролна, една съвместна по 

сигнал със служба „Военна полиция” и 24 проверки по сигнали и жалби (от тях 11 

проверки на място и 13 проверки по документи). Изготвени са 21 доклада до 

министъра отбраната за резултатите от извършените проверки, в които са направени 

и се прилагат предложения за отстраняване на допуснатите слабости и недостатъци. 

При осъществяването на контролната дейност бяха извършени проверки в 

една дирекция от общата администрация, в три дирекции от специализираната 

администрация, в три структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, 

Щаба на Съвместното командване на силите, Командванията на видовете 

въоръжени сили и осем военни формирования от Българската армия. 

Дирекция „Вътрешен одит” изпълни 15 броя одитни ангажименти за даване 

на увереност, включени в Годишния план и четири броя извънпланови ангажименти 

за  консултиране.  В резултат от проверките са дадени конкретни препоръки за 

подобряване на дейностите и процесите. 

2.4 Ресурсна среда  

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

полза на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и в рамките на 

утвърдените им Годишни бюджетни средства за 2012 г.: 

  Сухопътни войски –  43 599 хил. лв.; 

  Военновъздушни сили – 25 280  хил. лв. 

  Военноморски сили –  13 023 хил. лв. 

  Военномедицинска академия – 26 349 хил. лв. 

  Служба „Военна информация” – 5 940 хил. лв. 

  Служба „Военна полиция” –  3 787 хил. лв. 

  Изпълнителна агенция ”Военни клубове и военно-почивно дело” – 4 733 

хил. лв. 

  Дирекция „Финанси” –  36 659 хил. лв.  

  Институт по отбрана –  524 хил. лв. 

  Съвместно командване на силите – 11 630 хил. лв. 

  Национална гвардейска част – 1 664 хил. лв. 

  Национален военноисторически музей – 288 хил. лв. 

  Комендантство - МО –  789 хил. лв. 

  Централно военно окръжие – 5 112 хил. лв. 

  Стационарна комуникационно-информационна система – 5 094 хил. лв.  

  Централен артилерийски изпитателен полигон – 486 хил. лв. 

  Военно-географска служба – 704 хил. лв. 

За Държавните висши военни училища бяха предоставени съответно:  

 Военна академия  „Г. С. Раковски”– 1 134 хил. лв. 

 Национален военен университет – 2 985 хил. лв. 
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 Висше военноморско училище – 927 хил. лв. 

За второто тримесечие на 2012 г. осигурителните вноски  за Министерството 

на отбраната бяха в размер на 36 349 хил. лв., като от тях за висшите военни 

училища бяха в размер на 1 186 хил. лв. Същите разходи не са 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 извършени разплащанията на 

централизираните доставки (централни плащания) на база сключени договори, 

съгласно Единният финансов план за Материално-техническо осигуряване и 

Единният поименен списък на обектите за строителство и строителни услуги в 

размер на 17 569  хил. лв. В същата сума са включени разходи за членски внос и 

участие в нетърговски организации  в размер на  1 605 хил. лв. и разходи по 

международни договорености за 739 хил. лв. 

През отчетния период бяха извършени децентрализирани разплащания за 

нуждите на Министерството на отбраната и Българската армия  в размер на 19 089 

хил. лв., разпределени както следва: 

 за работна заплата – 3 804 хил. лв. (в т.ч. обезщетения – 162 хил. лв); 

 за  издръжка – 15 269  хил. лв., в които са отчетени и разходи за 

краткосрочни и дългосрочни  командировки в чужбина, свързани със съвместната 

подготовка и операции на въоръжените сили по програма 1.5; 

  разходите по участието на въоръжените сили в многонационални 

формирования , коалиционни операции, операции на НАТО, ЕС и ООН, съвместна 

подготовка и международни учения – 9 925 хил. лв. 

Други извършени специфични  разходи бяха: 

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

 разходи за платени данъци, мита, такси и др. в размер на 305 хил. лв. 

Всички разходи бяха извършени на базата на утвърдените лимити, в рамките 

на осигурените средства от Министерство на финансите и бяха съобразени с 

възможностите на утвърдения бюджет на Министерство на отбраната за 2012 г. 

Разпределението на разходите за отбрана за второто тримесечие на 2012 г. по 

отделните категории е 71% за личен състав, 27% за текуща издръжка и 2% за 

капиталови разходи.  

Разработена беше финансовата макрорамка на Министерството на отбраната 

за периода 2013-2018 г. по политики, основни програми и по параграфи от Единната 

бюджетна класификация. Бяха изготвени и приети от Програмния съвет към 

министъра на отбраната “Указания за програмиране за периода 2013-2018 г.”. 

Проведен беше Програмен преглед на основните програми на 

Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на 

отбраната и Българската армия за периода 2013-2018 г. и беше изготвен Доклад за 

резултатите от програмния преглед на отбранителни програми за периода 2013-2018 

г. Разработен беше „Меморандум на програмните решения за периода 2013-2018 г.”. 
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3 Въоръжени сили и отбранителни способности  

3.1 Сухопътни войски  

Основните задачи, които се изпълняваха приоритетно от Сухопътни войски, 

бяха свързани с изпълнението на Плана за развитието на въоръжените сили и 

Пътната карта за трансформацията на въоръжените сили в частта й за Сухопътни 

войски. В тази връзка, основните усилия бяха съсредоточени върху организирането 

и плановото провеждане на дейностите по реорганизирането на тактическите 

формирования и свързаните с това освобождаване на войскови райони, 

предислоциране и освобождаване на личен състав, техника, имущества и 

материални средства. 

В рамките на общо утвърдените средства за текуща издръжка на Сухопътни 

войски, на формированията ритмично и на 100 % се осигуряваха потребностите от 

средства за заплати и задължителните осигурителни вноски. Закъсняваше обаче, 

изплащането на част от личните парични вземания (обезщетения, билети за отпуск, 

пътни пари и др.) на военнослужещите. 

Акцентът беше поставен върху изграждането и поддържането на 

способности от Сухопътни войски, целящи издигане нивото на общовойсковата и 

специална подготовка на формированията от родовете и специални войски, 

оптимизиране обема от учебно време в рамките на отпуснатия ресурс от материални 

и финансови средства с отчитане на реалното комплектоване на формированията с 

личен състав. 

Сериозни усилията бяха насочени и върху разработването на основни 

ръководни и доктринални документи, касаещи използването на формированията от 

Сухопътни войски и процеса на планиране на операциите в щабовете на оперативно 

ниво. 

Специално внимание беше отделено на усъвършенстването и развитието 

способностите на декларираните сили за НАТО и Европейския съюз с цел 

успешната им подготовка, оценка, сертифициране и потвърждаването на 

оперативната им съвместимост през 2012 г. 

Подготовката на формированията извън състава на декларираните сили се 

извършваше в съответствие с планиращите и стандартизационни документи на 

НАТО и в обхвата на отпуснатата ресурсна рамка. Целта беше провеждане на 

подготовка на батальонните бойни групи и тяхното сертифициране по утвърдени 

критерии за изграждане на способности, които да осигурят възможност за 

изпълнение на задачи и по трите мисии на Въоръжените сили. 

Формированията, планирани за участие в мисии и операции зад граница, 

активно участваха в съвместната ротационна подготовка/учение „Подготовка за 

мисии” в Центъра за съвместна подготовка на Американската армия  в Графенвьор, 

Германия. 

Формирования за противовъздушна отбрана и от Силите за специални 

операции успешно участваха в проведеното през април съвместно многонационално 

учение „Тракийска звезда - 12“. 

Формированията от Сухопътни войски изнесоха основната тежест по 

подпомагане на населението, местните власти и другите държавни ведомства при 

ликвидирането на последствията от наводненията, предизвикани от обилните 
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дъждове през април и май и земетресението в района на град Перник, както и по 

прочистването и обезопасяването на териториите в землищата на селата Ловнидол и 

Лозенец след инцидентите със взривените боеприпаси. 

3.2 Военновъздушни сили  

Военновъздушните сили се фокусираха върху провеждането на редовна и 

безаварийна летателна дейност. Във връзка с инцидента от 26 април 2012 г., при 

който самолет МиГ-29 УБ беше разрушен, а пилотите извършиха катапултиране, 

беше извършена проверка и бяха предписани допълнителни мерки за повишаване 

безопастността на полетите. Планираните тренировъчни мисии по охрана на 

въздушното пространство (Air Policing) се изпълняваха с приоритет.  

През април и май бяха организирани и проведени полети над море с 

летателни екипажи и авиационна техника от състава на военните авиационни 

формирования в Крумово и Безмер. Военновъздушните сили организираха и 

участваха в провеждането на съвместни многонационални подготовки и учения сред 

които българо-американска летателна тренировка „ТРАКИЙСКА ЗВЕЗДА 2012”  за 

периода 19 април до 16 май 2012 г., българо-американски-румънски тренировъчни 

полети на 25 април 2012 г., българо-израелска летателна тренировка 

“COLLECTOR’S ITEM”, съвместното българо-румънско учение „BLUE BRIDGE 

2012” и съвместна летателна тренировка „ТРАКИЙСКА ПРОЛЕТ 2012”.  

3.3 Военноморски сили  

Основните насоки на съсредоточаване на усилията на Военноморските сили 

през второто тримесечие на 2012 г. бяха насочени към мероприятията по 

подготовката на корабите и личния състав за изпълнение на целия спектър от мисии 

и задачи, гарантиращи суверенитета и сигурността на Република  България и защита 

на териториалната й цялост, защита на националните интереси в морските 

пространства, участие в колективната отбрана на НАТО и подкрепа на 

международната и национална сигурност в мирно време. 

Подготовката на Военноморските сили беше насочени към усъвършенстване 

на оперативните им способности, ефективността и съвместимостта им с тези на 

страните членки на НАТО чрез изпълнението на Целите на Въоръжените сили при 

отчитане на ресурсните възможности и достигнатото ниво на подготовка на силите.  

 През отчетния период Военноморските сили изпълниха редица мероприятия 

сред които най-съществените бяха участието в активацията на оперативната група за 

военноморско сътрудничество в Черно море „BLACKSEAFOR” за периода от 5 до 

25 април 2012 г. В рамките на активацията бяха развивани оперативни способности 

за контрол на корабоплаването и за търсене и спасяване на море. 

 Офицери от Военноморските сили взеха участие в  основната планираща 

конференция на Българо-румънското противоминно учение „Посейдон 2012” в гр. 

Констанца. Бяха проведени съвместни щабни тренировки под ръководството на 

командващия на Съвмвстното командване на силите за планиране на операция. 

 От 22 до 30 юни 2012 г. се проведе оперативно-тактическо учение „BREEZE 

2012” на Военноморските сили с международно участие. Учението допринесе за 

подобряване оперативната съвместимост и взаимодействие между участващите сили 

от седем страни и междуведомствените партньори при отработване на участие в 

операция в отговор на криза в условията на асиметрични заплахи.  В учението 
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участваха над 1550 военнослужещи и граждански лица, 23 кораба и катера, пет 

хеликоптера, подводница и самолет,.  

 През отчетния период се проведоха полети  с новопридобитите хеликоптери 

AS565MB  „Panther”, по време на които бяха отработени съвместни мероприятия по 

търсене и спасяване на море и оперативни процедури за стоварване на група за 

специални операции от хеликоптер.  

 Беше разработен и утвърден “План на Военноморските сили за оказване на 

помощ на населението при бедствия”. В рамките на планираните дейности  модулно 

формирование от Военноморските сили  проведе обезвреждане на невзривени бойни 

припаси.  

3.4 Изпълнение на мисиите на въоръжените сили  

По мисия „Отбрана” през отчетния период бяха проведени планираните 

занятия 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 и на оперативните групи на командващия на 

Съвместното командване на силите и на командирите на видовете въоръжение сили 

потвърдиха надеждността на автоматизираната система за управление на 

оповестяването и допринесоха за повишаване на натренираността на дежурните 

екипи при извършване на оповестяването. Бяха проведени и мобилизационни 

тренировки с организационните ядра за осигуряване на гарантирано преминаване на 

въоръжените сили от мирновременна към военновременна организация и дейност. 

През април 2012 г. беше разработен нов Стратегически план за действие на 

въоръжените сили, приет с решение на Министерски съвет на Република България и 

утвърден от Президента на републиката. Новият план замени досега 

съществуващите оперативни планове за използване на въоръжените сили, които не 

съответстваха на стратегическата среда за сигурност, структурата на въоръжените 

сили и системата за командване и управление.  

По мисия „Подкрепа на международния мир и сигурност” бяха проведени  

сертификации на: 

 Контингент от Въоръжените сили на Република България за участие в 

стабилизиращите сили на НАТО в Косово (Kosovo Force - KFOR) – 13-14.06.2012 г.; 

 Контингент от Въоръжените сили на Република България за участие в 

операцията на Международните сили за поддържане на сигурността (International 

Security Assistance Force - ISAF) в Кабул, Афганистан – 05- 07.06.2012 г. 

По мисия “Принос към националната сигурност в мирно време”, беше 

разработен „План на Министерството на отбраната за защита при бедствия”. 

 Представители на министерството на отбраната активно участваха в:  

 проведеното от МВР национално учение  „Защита 2012”; 

 междуведомствена работна група за разработване на План 2013 г. в 

изпълнение на Националната програма за защита при бедствия и актуализиране на 

Националния план за защита при бедствия; 

 междуведомствена работна група за изготвяне на наредба за реда, начина и 

компетентните органи за установяването на критичните инфраструктури и обектите 

и оценката на риска за тях; 
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 междуведомствена работна група за разработване на проект на наредба за 

условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на 

рисковете от бедствия. 

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/. 

Операцията на Международните сили за поддържане на сигурността в 

Афганистан (International Security Assistance Force – ISAF) се запазва като основен 

приоритет за НАТО, което беше потвърдено и на срещата на високо равнище в 

Чикаго. 

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. 

С решение № 481/14.06.2012 г. Министерският съвет разреши, считано от 

септември 2012 г., изпращането на четири екипа от съветници, които да заменят 

закриващите се оперативни групи за обучение и връзка. Общият числен състав на 

четирите екипа е съизмерим с общия числен състав на настоящите четири 

оперативни групи. 

 Операция на Стабилизиращите сили за сигурност в Косово (Kosovo 

Force - KFOR). 

 Основните задачи на Стабилизиращите сили за сигурност в Косово (Kosovo 

Force - KFOR) през периода бяха: 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 последните 

останали обекти със специален статут и постепенното предаване на отговорностите 

за тях на косовските институции; наблюдение на границите и контрол на 

въздушното движение. 

 Българският контингент участва в операцията с военнослужещи в Щаба на 

Стабилизиращите сили за сигурност в Косово (Kosovo Force - KFOR) и 

Тренировъчната група на НАТО в Косово. 

 Министерският съвет на Република България прие Решение №300 от 19 април 

2012 г., с което разреши изпращането през 2013 г. на до 4 военнослужещи в 

операцията на Стабилизиращите сили за сигурност в Косово (Kosovo Force - KFOR), 

в състава на Многонационално интегрирано логистично формирование за контрол 

на придвижването. 

 Операция на НАТО за борба с морското пиратство в акваторията 

около Сомалия „OCEAN SHIELD”. 

 През периода броят на похитените кораби се запази непроменен, благодарение 

на подобрената координация между компонентите в състава на международната 
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групировка и на прилаганите от търговските кораби мерки за защита. Наблюдава се 

нарастване на агресивните действия от страна на пиратите, както и бързата смяна на 

тактиката. Разширява се използването на „кораби-майки”, като вследствие на това 

далечината на пиратските набези е увеличена на 1700 морски мили. 

 Беше изготвена Стратегическа оценка на операцията, като бяха предложени 

варианти за развитие на операцията, които да доведат до постигане на по-добри 

резултати в борбата с пиратството, чрез разширяване на обхвата на действията на 

море и по-добрата координация с останалите международни организации.  

Република България продължи своето участие в операцията с един офицер в 

Щаба на постоянната военноморска група на НАТО. 

 Принос към Силите за отговор на НАТО (NATO Response Forces - NRF).  

 Една механизирана рота поддържаше постоянна готовност за активиране като 

част от Силите за отговор на НАТО. 

3.5.2 Операции и мисии на Европейския съюз  

 Операция „ALTHEA” в Босна и Херцеговина (European Union Force 

Althea). 

 Страната ни продължи участието си в операцията с: национален елемент, 

лекопехотна рота за охраната на база „Бутмир”, национална разузнавателна клетка и 

военнослужещи в Щаба на силите в Сараево в състав до 109 военнослужещи. 

 Беше взето Решение на Министерски съвет № 484 от 14 юни 2012 г., съгласно 

което предстои промяна на формата на участие на Република България в 

операцията, считано от 03 септември 2012 г. В Щаба на операцията и подчинените 

му структури ще участваме с до 10 военнослужещи, а в състава на Междинния 

резерв, който ще поддържа експедиционна готовност на територията на страната – с 

Национален поддържащ елемент и една рота Военна полиция, общо 140 

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 (EU Police Mission in Afghanistan 

EUPOL-A) 

 Република България участва в полицейската мисия с двама инструктори от 

състава на служба „Военна полиция”. 

 Военноморска операция на ЕС за възпрепятстване, предотвратяване и 

възпиране на пиратски действия край бреговете на Сомалия (European 

Union Naval Force (EU NAVFOR) Somalia - Operation ATALANTA) 

 Страната продължи участието си 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 (United Nations Mission in Liberia (UNMIL)). 

Република България участва в мисията на ООН в Либерия с двама военни 

наблюдатели. 
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3.5.4 Операции и мисии в подкрепа на населението  

В резултат на конструктивни повреди, причинени от земетресението в района 

на град Перник и на обилните валежи през април и май 2012 г., активирали 

свлачищни процеси в землището на Владая, на 28 май беше разрушен мост над река 

Владайска. Със силите на пътно-мостови формирования от състава на Сухопътни 

войски, беше изграден временен военен мост, който възстанови комуникацията на 

останалите изолирани десет къщи с основната пътна артерия. 

 През периода продължи съвместната многонационална операция за 

дълбочинно прочистване от невзривени боеприпаси „Горещо лято 2011” в района на 

Челопечене. От Въоръжените сили участваха общо 150 военнослужещи, 

подпомагани от експерти на Международния фонд за разминиране и оказване на 

помощ на засегнатите от мини и екипи на американската фирма „Sterling”. Очаква се 

окончателното прочистване на района да завърши в края на месец август 2012 г. 

 През второто тримесечие на 2012 г. продължиха и дейностите по ликвидиране 

на последствията от инцидента в складовия район за боеприпаси, разположен в 

близост до с. Ловни дол, до окончателното му прочистване в началото на месец юни 

2012 г. 

 След инцидента в складовия район „Стралджа-Мараш“ на фирма „Берета 

трейдинг ООД”, в изключително кратки срокове беше планирана и проведена 

съвместна операция по търсене и спасяване на оцелели и по прочистване на района 

около хранилищата, с цел осигуряване на своевременен достъп на разследващите 

органи. Операцията по прочистване на прилежащите територии продължава и в 

момента. С приоритет се обезопасяват прилежащите населени места и земеделските 

площи, където предстои събиране на реколтата. 

 Извън текущите операции по прочистване през отчетния период бяха 

разузнати и унищожени още две 82 мм. осколъчно-фугасни  мини и една осколъчно-

фугасна авиационна бомба ОФАБ-100. 

3.6  Съвместна подготовка  

Бяха разработени и издадени Указания на началника на отбраната по 

планирането и провеждането на подготовката на Българската армия и структурите 

пряко подчинени на министъра на отбраната за периода 2012 – 2015 г. Утвърдена е 

„Програма за подготовка и учения във въоръжените сили”, влизаща в сила от 

01.07.2012 г. 

В края на юни 2012 г. се проведе основната планираща конференция за 

тристепенното командно-щабно учение „ЕСЕН 12”. 

През второто тримесечие се проведоха следните подготовки, включени в 

„План за съвместна българо-американска подготовка и учения в страната и чужбина 

за 2012 г”:  

 българо-американска летателна тренировка „Тракийска звезда-12”. 

Проведе се от 17 април до 11 май 2012 г. в авиобаза Граф Игнатиево и полигон 

„Елена“. В тренировката участваха екипажи на ВВС на САЩ в Европа със самолети  

F-16 и екипажи от българските ВВС със самолети МиГ-21, МиГ-29 и Су-25, както и 

формирования от зенитно-ракетните войски от състава на българските ВВС и 

Сухопътни войски; 
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 съвместна ротационна подготовка/учение 12-06 - „Подготовка за мисии” в 

Центъра за съвместна подготовка на американската армия  в Графенвьор, Германия; 

 военнополицейско учение „Отвъд хоризонта 2012”. Учението се проведе в 

периода от 07.05.2012 г. до 18.05.2012 г. на  полигон „Ново село”. От българска 

страна взеха участие сили и средства от служба „Военна полиция”, Сухопътни 

войски и от Дирекция „Специализирани полицейски сили” на Главна дирекция 

„Охранителна полиция” – МВР; 

 съвместната българо-американска подготовка „Тракийска пролет - 2012“. 

Съвместната подготовка се проведе на летище Пловдив от 14 юни до 29 юни 2012 г. 

От българска страна взеха участие транспортно-десантен самолет С-27J „Спартан”, 

парашутисти от Силите за специални операции на Сухопътните войски и 

Военноморските сили и от структури на Министерството на отбраната. От 

американска страна взеха участие 2 самолета С-130 „Херкулес“ от ВВС на САЩ в 

Европа и парашутисти от Силите на САЩ в Европа. За първи път българските 

парашутисти изпълниха скокове с най-новата парашутна система МС-6 на 

въоръжение във въздушно-десантните подразделения на САЩ; 

 мероприятия от съвместната българо-американска подготовка „BLACK 

SEA ROTATIONAL FORCES - 12”. Тя стартира на 27.06. и се планира да приключи 

на 05.08.2012 г. Провежда се основно на полигон „Ново село” и база Безмер. Освен 

формирования от въоръжените сили на България и САЩ, в съвместната подготовка 

участват и военнослужещи от Украйна, Сърбия и Македония. 

Освен мероприятията от „План за съвместна българо-американска 

подготовка и учения в страната и в чужбина за 2012 г.” през периода се проведоха 

още: 

 съвместни българо-американски-румънски тренировъчни полети, 

проведени на 25.04.2012 г.; 

 съвместна българо-израелска летателна тренировка “COLLECTOR’S 

ITEM”, проведена през юни 2012 г.; 

 съвместно българо-румънско учение „BLUE BRIDGE 2012”, проведено на 

12.06.2012 г.  

3.7 Развитие на националните концептуални и доктринални  

документи на отбраната и въоръжените сили  

През отчетния период продължи разработването на базовите доктрини. 

Започна подготовката и “Ръководство за развитие на националните 

концептуални и доктринални документи в областта на отбраната и въоръжените 

сили– част II – Концепции” с цел въвеждането на процес за изследване, 

усъвършенстване, оценяване, валидиране и демонстриране на нови концептуални 

идеи. В тази връзка на 15 май 2012 г. във Военна академия „Г.С. Раковски”  се 

проведе „кръгла маса” на тема „Концепциите и трансформацията на въоръжените 

сили”, постигнала консолидирано разбиране относно понятието „концепция”, обема 

и обхвата на областите, касаещи концепциите, националната класификация на 

концепциите и проекта на съдържание на Ръководството. 
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Приета и публикувана беше „Концепция за въздушно наблюдение и 

разузнаване с безпилотни летателни системи от въоръжените сили на Република 

България”. 

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 Инвестиционният план-програма: 

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

осигуряване на интегрирана логистична поддръжка” 

Продължи работата по събирането и анализа на информация, необходима за 

разработване на инвестиционен проект по придобиване на нов боен самолет.  

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

Работи се по изпълнение на годишните договори за осигуряване летателната 

годност на самолети МиГ-29 по сключеното вече Рамково споразумение.  

След решение на Съвет по отбранителни способности от месец април 2012 г.,  

интегрираният проектен екип  започна разработване на документи за стартиране на 

проекта за адаптация на радиоелектронното оборудване на МиГ-29. 

Проект № 5 „Интегрирана логистична поддръжка на вертолети Кугар и 

Пантер” 

Изготвени са технически спецификации за интегрирана логистична 

поддръжка на вертолети Кугар, двигатели Макила и за техническо обслужване на 

вертолети Кугар. 

3.8.2 Утилизация на излишни бойни припаси  

Започна разработването на нов план за утилизация и освобождаване от 

ненужните боеприпаси, в основата на който е идеята за освобождаване чрез 

реализация. Това от една страна ще позволи на Министерството на отбраната да 

реализира приходи, а от друга страна да намали общото количество на боеприпасите 

за унищожаване. 

През отчетния период бяха предадени и беше осъществен контрол по на 

определените боеприпаси на фирмите-изпълнителки по графиците и 

приключвателните протоколи за отделните лотове по договорите. 

3.9 Технологични, изследователски и развойни проекти  

В гр. Пловдив се проведе 10-то международно изложение „Хемус 2012“. В 

рамките на изложението бяха проведени „Индустриален форум”, международна 

научна конференция „Отбрана, антитероризъм и сигурност”, демонстрационни 

стрелби на Централния артилерийско-технически изпитателен полигон Змеево, 

статичен показ за представяне на съвременна техника и въоръжение на Българската 

армия и динамичен показ на способности за съвместни действия между БА и 

формирования на Министерство на вътрешните работи на тема „Демонстрация на 

бойни умения в екстремни условия”. 
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4 Хората в отбраната  

4.1 Състояние на окомплектоването на Министерството на 

отбраната и Въоръжените сили  

През отчетния период в резултат на  извършените организационно-щатни и 

структурни промени беше постигната  89 % окомплектованост  на щатния състав от 

Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на 

отбраната и Българската армия  при следното разпределение по структури: 

 Министерство на отбраната - 94 %; 

 структури на пряко подчинение на министъра на отбраната - 88 %; 

 Българската армия  - 89 % . 

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

международни организации  

През второто тримесечие на 2012 година беше извършено поетапно 

попълване на овакантяващи се национални и международни длъжности зад граница. 

Беше организиран и проведен конкурс за попълване на общо 16 вакантни 

национални и международни длъжности. Беше попълнена и  една нова за страната 

ни длъжност – офицер за връзка в офиса на НАТО в Киев, Украйна. 

Попълването на длъжностите ни в командната структура на НАТО (NATO 

Command  Structure)  достигна 74 %, което е съизмеримо с това на останалите 

страни-членки.  

4.3 Набиране и кариерно развитие  

Беше извършена подготовката за организационно-щатните и структурни 

промени на въоръжените сили на тактическо ниво. 

Бяха обявени Регистър на вакантните длъжности за офицери и офицерски 

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

(матроси).  

В Регистъра на вакантните длъжности за офицери и офицерски кандидати 

бяха обявени 76 длъжности, а в Регистъра на вакантните длъжности за сержанти 

(старшини) и войници (матроси) 252 длъжности за военнослужещи, разпределени по 

категории както следва: за офицери – 57, за офицерски кандидати – 19, за сержанти 

(старшини) – 94 и за войници (матроси) – 158. От обявените в регистрите вакантни 

длъжности са окомплектовани 52 %. 

От военна служба за тримесечието са освободени 284 военнослужещи, от 

които 246 са напуснали по собствено желание или поради навършване на пределна 

възраст, като 218 от освободените са без право на пенсия. 

Беше проведена активна информационна-рекламна дейност за набиране на 

кандидати за военнослужещи – курсанти и войници, която доведе до повишаване на 

интереса на младите хора от страната към обучението във висшите военни 

университети и като цяло към служба в Българската армия. 

4.4 Военно–образователна система  

Приключена беше основната част от подготовката и съгласуването на 

проектите на редица основни нормативни документи като Наредби за държавните 

изисквания за придобиване на висше образование по специалности от 

професионално направление „Военно дело”, Проекти на нови правилници за 
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устройството и дейността на военните академии и висшите военни училища, 

Правилника за  прилагане на Закона за развитие на академичния състав и  

последващите промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 

България, нови учебни планове и квалификационни характеристики за обучение на 

слушатели и курсанти. 

През периода бяха разработени и утвърдени от министъра на отбраната План 

за придобиване и повишаване квалификацията на военнослужещите и цивилните 

служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на 

министъра на отбраната и Българската армия за 2013 г. и План за военна подготовка 

на ръководители от държавната и местна администрация през 2013 г.  

Съвместно с института за перспективни изследвания беше разработена 

анкетна карта и беше извършено анкетно проучване с цел установяване 

приложимостта на придобитите знания и съответствието им с поуките от практиката 

на специализантите в Стратегическия курс във ВА „Г. С. Раковски”,. 

В съответствие с изпълнение на дейностите от първи етап на „Концепция за 

прилагане на архитектурния подход в отбраната” е изготвена административна и 

учебна документация за провеждане на пилотен курс „Организационна 

архитектура”. 

Успешно приключи стратегически курс – дистанционно обучение, на 

факултет „Национална сигурност и отбрана” с участието на офицери и граждански 

лица, заемащи ръководни длъжности в структурите на Министерството на 

отбраната, други министерства, ведомства и органи на централната и 

териториалната администрация, ангажирани със сигурността и отбраната на 

страната. 

4.5 Социален статус и мотивация  

С цел подобряване адаптацията на освобождаваните в резултат на 

реорганизацията военнослужещи и осигуряването на трудова заетост във военните 

формирования са проведени общо 171 групови и индивидуални информационни 

беседи с личния състав. Във връзка с осигуряването на трудовата заетост през юни 

2012 г. съвместно със структурите на Агенция по заетостта, бяха проведени целеви 

информационно-трудови борси за военнослужещи в Плевен, Враца и Пловдив. 

Провеждат се и конкретни дейности за запазването на мотивацията на тези, които се 

предислоцират. 

Бяха осъществени контролни проверки по безопасност и здраве във военните 

формирования в Стара Загора и Пловдив. Беше организирано и проведено обучение 

за придобиване на квалификационна група по електробезопасност на 475 

военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. 

Бяха удовлетворени 471 заявления-декларации за отпускане на материална 

помощ от общо  502, които бяха  разгледани  на пет заседания на Комисията по 

материално подпомагане.  

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

злополука и други са подпомогнати 293 военноинвалиди с общо 36 600,00 лв., 12 

пенсионирани военнослужещи  с 1200,00 лв.,  13 кадрови  военнослужещи с 

9150,00 лв., 13 цивилни служители с 7200,00 лв., 130 военнопострадали с 39449,00 
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лв., 10 ветерани с 810,00 лв. Допълнително с еднократни помощи са подпомогнати 

78 деца на загинали военнослужещи в размер на 15800,00 лв. Общият размер на 

отпуснатите помощи е 110 009,00 лв. 

Комисията по установяване качеството „военноинвалид и военнопострадал“ 

проведе две заседания, на които бяха разгледани 224 заявления. Издадени са 75 

книжки на военноинвалид и военнопострадал.   

Основните насоки за работа по отношение на жилищната политика на 

Министерството на отбраната бяха насочени към организиране настаняването на 

нуждаещите се военнослужещи и цивилни служители по реда на картотеката в 

свободните жилища и жилищни помещения във военни общежития от фонда на 

Министерството на отбраната;  реализиране на продажба на жилища от фонда на 

Министерството на отбраната, разположени в населените места в областите Шумен, 

Търговище, Добрич, Силистра, Сливен, Ямбол, Пловдив, Смолян, Пазарджик и 

София, в които няма структури на МО и БА, и организиране настаняването на 

наематели по реда на картотеката в имотите от жилищния фонд на Министерството 

на отбраната. Общо в свободни жилища бяха настанени 35 бр., а в жилищни 

помещения на военни общежития - 44 бр. 

4.6 Политика на социално 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. 

На проведените през периода заседания на Отрасловия съвет за социално 

сътрудничество в Министерството на отбраната бяха обсъдени въпроси, свързани с: 

 организационно-щатните и структурните промени през 2012 г. и 

свързаните с тях съкращения на цивилните служители в Министерството на 

отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на 

отбраната;  

 професионалното развитие на цивилните служители - включване на 

цивилните служители в курсовете за квалификация и преквалификация;  

 политиката на Министерството на отбраната в областта на осигуряването 

на здравословни и безопасни условия на труд през 2012 г. – цели, програми, задачи, 

финансиране на дейността. 

Бяха проведени две заседания на Междуведомствена работна група, на които 

беше изготвен, обсъден и приет Правилник за изменение и допълнение на 

Правилника за прилагане на Закона за ветераните от войните, предвид 

обстоятелството, че от 01.07.2012 г. влизат в сила промените на Закона за 

ветераните от войните.  

5 Национална и евроатлантическа сигурност и отбрана, 
международен мир и стабилност  

5.1 Европейски съюз (ЕС) –  Обща политика за сигурност и 

отбрана 

През второто тримесечие на 2012 г. усилията на Министерството на 

отбраната в областта на Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) на ЕС 
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бяха насочени към ефективен принос при реализиране на приетите в края на март 

2012 г. Заключения на Съвета на ЕС, както и решенията на Управителния съвет на 

Европейската агенция по отбраната (ЕАО) в областта на отбранителните 

способности.  

Съгласувани бяха препоръки за формиране на по-систематичен подход при 

попълване на графика за дежурство на Бойните групи (БГ) на ЕС, с цел повишаване 

на тяхната роля и използваемост, а именно чрез активна роля на „водещите” 

държави, повтаряща се периодичност на дежурствата, използване на 

„специализирани” модули и допълване на БГ с граждански способности, 

справедливо разпределение на тежестите на дежурствата и отчитане на 

предимствата на регионалния подход. В тази връзка съгласно предварителния 

график, на предстоящата генерираща конференция за Бойните групи на ЕС през 

септември 2012 г., предстои страната ни да потвърди участието си в следващата 

ротация на дежурство на БГ “HELBROC”, планирана за първата половина на 2014 г. 

Продължава работата и по установяването на Функционален блок въздушно 

пространство (DANUBE FAB) между България и Румъния, което е етап от 

създаването на Единно европейско въздушно пространство. 

5.2 НАТО –  колективна отбрана и съюзна политика за 

сигурност  

Централно място в дейността през отчетния период заемаше подготовката и 

участието на Република България в Срещата на високо равнище на НАТО в Чикаго, 

20-21 май 2012 г. 

По време на срещата, НАТО потвърди дългосрочния си ангажимент към 

сигурността и стабилността на Афганистан след 2014 г. Беше декларирана и 

междинна способност по противоракетна отбрана – израз на решимостта на Алианса 

за колективна отбрана на териториите, населението и силите на членовете му. Друг 

от основните резултати на Срещата беше приемането на единен Пакет по въпросите 

на отбраната, Декларация по способностите с цел конкретизирането на 

ангажиментите и способностите, които да гарантират изпълнението на 

Стратегическата концепция на Алианса през периода до 2020 г. и Декларация за 

резултатите от прегледа на възпиращия и отбранителен потенциал на НАТО. 

В тази връзка Република България е заявила участието си  в пет проекта от 

първа група проекти на инициативата на НАТО за „Интелигентна отбрана“ сред 

които се открояват  проекта „Ролята на жените в сигурността и отбраната“ (Female 

Leaders in Security and Defence), по който сме водеща нация, и създаването на 

Център за усъвършенстване в областта на управлението на кризи и оказване на 

помощ при бедствия (NATO Crisis Management for Disaster Response Centre of 

Excellence  – CMDR COE).  

Като водеща страна по проекта „Ролята на жените в сигурността и 

отбраната“, Република България организира в периода 10-11 юли 2012 г. първата 

конференция с участието на високопоставени представители на страни-членки и 

страни-партньори на НАТО, както и на представители на структурите и 

командванията на Алианса. 

Основен акцент в посланията на Срещата на високо равнище на НАТО в 

Чикаго беше ясно изразената политическа воля и решителност за осигуряване на 
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необходимите отбранителни способности. Те ще бъдат развивани чрез тясно 

сътрудничество в рамките на НАТО, чрез използване на механизмите за 

обединяване на способности и споделяне на ресурси, развивани от ЕС, и чрез 

използване на възможностите и добрите практики на регионално сътрудничество.  

5.3 Международно сътрудничество  

През отчетния период в контекста на провежданата активна политика по 

утвърждаването на водещата роля на страната ни в региона, в рамките на състоялата 

в Белград се среща от Процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа, бяха 

проведени срещи на министъра на отбраната на Република България с министрите 

на отбраната на Черна гора,  на Република Сърбия и  на Република Турция.  

С цел подобряването на правно-нормативната база на сътрудничеството  

беше одобрен текста на „Меморандум за разбирателство между правителството на 

Република България и правителството на Република Румъния за взаимно 

осигуряване на поддръжката на страната домакин“. Предстои одобрение и от 

румънската страна.  

Беше подписана Стандартна оперативна процедура за безпилотната 

летателна система на Военновъздушните сили на САЩ RQ-4 GLOBAL HAWK. 

В рамките на посещението на сръбската делегация по време на  

Международното изложение на отбранителна техника „Хемус 2012“ (30 май - 02 

юни, 2012 г., гр. Пловдив) беше подписано Споразумение за военно-техническо 

сътрудничество между двете страни. 

Беше подписан Меморандум за разбирателство между министерствата на 

отбраната на Република България и Република Ирак.  

Акцент в дейността на Министерство на отбраната през изминалия период 

беше проведената Шеста конференция на началниците на отбраната на Балканските 

страни, състояла се на 13 юни 2012 г., на която Република България беше домакин.  

На 27 юни 2012 г. в София се проведе Годишната среща на заместник-

началниците на отбраната на страните-членки от Процеса на срещи на министрите 

на отбраната от Югоизточна Европа. По време на срещата беше представена 

кандидатурата на Република България за постоянно разполагане на щаба на 

Многонационалната бригада Югоизточна Европа след 2015 г. в гр. Пловдив.. 

6 Поддръжка и осигуряване на отбраната  

6.1 Разузнаване  

Основните усилия на служба „Военна информация” бяха насочени към:  

 осигуряването на информация за развитието, регулирането и управлението 

на военнополитически, политически и икономически кризи и конфликти в локален и 

регионален мащаб;  

 своевременното и надеждно информационно осигуряване на държавното и 

военното ръководство с цел ефективно участие в процесите на формиране на 

отбранителните политики на НАТО и на ЕС и управление на националните военни 

контингенти, участващи в операции и мисии на НАТО, ЕС и ООН;  

 ръководството на разузнавателните органи на Службата в състава на 

контингентите, участващи в операции зад граница;  
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 координирането на разузнавателния процес в Българската армия; 

осъществяването на сътрудничество и обмен на информация с разузнавателните 

органи на НАТО и ЕС и с партньорските служби;  

 подпомагането на ръководството на Министерството на отбраната при 

провеждането на военнодипломатическата дейност и военното сътрудничество; 

усъвършенстването на мениджърските практики в условията на дефицит от ресурси.  

Главно внимание беше отделено на установяването на резки промени в 

обстановката в страните, в които са разположени български контингенти, както и 

дейността на терористични организации и други асиметрични рискове и заплахи.  

Служба „Военна информация” изпълняваше успешно задачите си в операции 

и мисии на НАТО, ЕС и ООН със собствени органи, чрез участие в национални 

контингенти и в други формати. Бяха заделени значителни кадрови, материални и 

финансови ресурси за разузнавателно осигуряване на българските военни 

контингенти. Спрямо предходния период се повиши обемът и се подобри качеството 

на докладите, информационните документи и справките за обстановката в районите 

на действие и извънредните донесения за заплахи срещу сигурността на 

съюзническите и собствените сили, участващи в операциите.  

6.2 Логистично осигуряване  

В рамките на процеса за актуализирането на нормативната база и 

вътрешноведомствените актове в отделните функционални области на логистиката, 

продължи разработването на проекти на „Ръководство за ешелониране на 

военновременни запаси” и „Програма за създаване/попълване на военновременните 

запаси за Въоръжените сили”. Започна работа по актуализиране на  Правилник П-

1/10.07.2002 г. за техническия надзор на съоръженията с повишена опасност в 

Министерството на отбраната и Българската армия. 

За освобождаване на въоръжените сили от излишни материални ресурси, 

дирекция „Логистика” изготви „Списък на отбранителните продукти за снемане от 

употреба към 01.01.2012 г.” и График за предаването им за съхранение в регионални 

логистични сектори на „Снабдяване и търговия -МО” ЕООД. 

Структурите на Военномедицинска академия изпълняваха основните цели и 

задачи в модернизирането на медицинската служба в Министерството на отбраната, 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в 

условията на недостатъчно финансово осигуряване. През второто тримесечие на 

2012 г. бяха изпълнени задачите по медицинското осигуряване на военните 

формирования в страната и участващите в мисии извън територията на страната. 

Разходите за диагностично-лечебната дейност са се увеличили спрямо същия период 

на 2011 г. Запазва се броят военнослужещи, от различни медицински    

специалности, участвали в екипите за мисиите на НАТО в Афганистан спрямо 

същия период на 2011 г. 

6.3 Инфраструктура на отбраната  

Към 30.06.2012 г.освободените войскови имоти са 990. От планираните по 

Графика за осъществяване на разпоредителни действия със 111 имота, са стартирали 

със заповед на министъра на отбраната 68 процедури, от които пет повторни 

процедури. Приключили са 50 процедури, от които само за един имот е определен 

купувач. Неблагоприятният пазар на недвижими имоти повлия сериозно на процеса 
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на освобождаване от ненужна инфраструктура. Бяха приети четири броя Решения на 

Министерски съвет за продажба на 43 имота с данъчна оценка над 500 000 лв. От 

тях 13 имота вече са предложени на пазара, но не е проявен интерес.  

През второто тримесечие беше прието Решение на Министерския съвет за 

смяна на статута на общо 12 имота от публична в частна държавна собственост. С 

Решение на Министерския съвет безвъзмездно бяха предоставени два имота на 

Министерството на вътрешните работи и един имот на Министерството на 

образованието, младежта и науката. На общини бяха предоставени осем имота, от 

които пет имота на община Пазарджик. Безвъзмездно бяха предоставени девет 

имота - частна държавна собственост на областни управители. 

В информационната система бяха импортирани „кадастрално заснемане” 

и/или „попълване” за девет войскови района, бяха въведени данни от 

инвентаризация за един войскови район. Специализирани карти на шест войскови 

района бяха изчертани и предадени в архива на дирекцията и на военните 

формирования-ползватели. Отразен беше бракуван сграден фонд за три войскови 

района. Изработени бяха скици за визи за проектиране на три района.  

Бяха изготвени Отчет за изпълнението на Единния поименен списък на 

обектите за строителство и строителни услуги на МО за първо тримесечие на 2012 г. 

и  проект на Актуализация на списъка за 2012 г., одобрени от Програмния съвет към 

министъра на отбраната и утвърдени от министъра на отбраната.  

През отчетния период бяха изготвени и съгласувани шест броя Задания за 

проектиране на обекти. Изготвени  бяха два броя проекти на визи за проектиране на 

обекти  и бяха издадени четири броя Разрешения за строеж на обекти с одобрени 

инвестиционни проекти за 2012 г.  

По строителството, финансирано по Програмата на НАТО за инвестиции в 

сигурността, беше стартирано изпълнението на проект 3AF31010 „Осигуряване на 

склад за ГСМ за изтребителна авиация” в Авиобаза Граф Игнатиево. 

Подписано беше Техническо споразумение за водоснабдяване на полигон 

„Ново село“ между Европейското командване на Въоръжените сили на САЩ,  

Министерството на отбраната на Република България и Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството на  Република България. 

В рамките на Жилищния фонд на министерството на отбраната от 

Централното военно окръжие се администрират 3077 бр. имота на територията на 26 

области, от които под наем са отдадени 1833 бр. имота, а останалите са обявени за 

продажба или са неатрактивни и се нуждаят от ремонт. Управляват се и се използват 

за нуждите на личния състав и 13 бр. общежития от Жилищния фонд на МО, 

разположени в София, Пловдив, Стара Загора, Казанлък и Плевен, разполагащи 

общо с 1180 жилищни помещения. 

Бяха реализирани приходи в размер на 351 804 лева от продажбата на 

жилищните имоти, разположени в населените места, в които няма структури на 

Министерство на отбраната и Българската армия (в областите Шумен, Търговище, 

Добрич, Силистра, Сливен, Ямбол, Пловдив, Смолян, Пазарджик и Софийска 

област). Към жилищните имоти, находящи се в с. Габровница, с. Каменец и с. Телиш 

не беше проявен интерес. 
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6.4 Комуникационно и информационно осигуряване  

Продължи работата по консолидация 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.  

Ключова задача беше доставката на IT решения за подобряване работата на 

ръководните органи от Министерство на отбраната и Българската армия. От 

Агенцията на НАТО за консултации, командване и контрол бяха доставени или са в 

процес на договаряне интегрираната система за командване и управление на ВВС 

(ICC) и на системата за брегово базирани комуникации за управление на надводния 

флот (BRASS). 

Беше проведена тренировка по изпълнение на част от „Плана за използване 

на пощенските и електронните съобщителни мрежи при кризи от военен характер” с 

участието на министерства и ведомства, свързани с националната сигурност. 

Във връзка с развитието на Стационарната комуникационно-информационна 

система на Българската армия бяха изготвени доклади по възможността за 

разширяване на радиочестотната лента, използвана за “TETRA Emergency” и 

проблемите, свързани с освобождаване на радиочестотен спектър, предназначен за 

DVB-T, GSM-R и „Цифров дивидент”, ползван от Министерството на отбраната. 

Бяха придобити работни станции за осигуряване на резервираност на 

елементи от Комуникационно-информационната система на Сухопътните войски и 

IP/ISDN централи за разширяване на функционалността на полевата 

Комуникационно-информационната система на Българската армия. 

Завърши доизграждането на част от ТЕТРА мрежата на Българската армия. 

Предстои сключването на рамково споразумение за следгаранционна техническа 

поддръжка и първи едногодишен договор, което ще осигури надеждността на 

системата. 

Извършени бяха необходимите дейности по осигуряване ежедневната 

работоспособност на Комплексната автоматизирана система за управление на 

страната при кризи. 

 

6.5 Военна стандартизация, сертификация и кодификация  

За отчетния период бяха присвоени 43 нови български Стокови номера по 

НАТО (НСН) и 24 NCAGE кода (NATO Commercial And Government Entity – 

NCAGE) на български фирми и организации. Към 30.06.2012 г. в българската база 

данни със стокови номера по НАТО присъстват 33802 НСН, от които 12436 

български и 944 NCAGE кода на български фирми производителки или доставчици 

на отбранителни продукти. 

7 Изводи  

През второто тримесечие на 2012 г. дейностите се извършваха в синхрон със 

залегналото в плановете. Практическата реализация на целите и приоритетите, 

заложени в Бялата книга за отбраната и Въоръжените сили и Плана за развитие на 

Въоръжените сили, допринесе за „надграждане“ в областта на отбранителните 

способности. 
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Срещата на високо равнище на НАТО ще има отражение върху процесите на 

трансформация и развитие на способностите. Несъмнено най-яркото послание от  

Чикаго е за нуждата от нови подходи на сътрудничество при изграждане на 

способностите по проектите от инициативата за „Интелигентна отбрана“.  

Резултатите през второто тримесечие показват значението на възприетия 

подход на развитие та способностите по трите мисии на въоръжените сили. От 

съществено значение през второто тримесечие беше участието ни в операции и 

дейности, както по мисия „Подкрепа на международния мир и сигурност“, така и по 

мисия „Принос към националната сигурност в мирно време“.  Операцията на 

Международните сили за поддържане на сигурността (International Security 

Assistance Force – ISAF) в Афганистан остава тази, към която българските 

въоръжени сили имат най-съществен принос, а нашето участие в охраната на 

ключови обекти е високо оценено.   

Планирането и организацията на бойната подготовка по стандартите на 

НАТО залегнаха в Указания на началника на отбраната по планирането и 

провеждането на подготовката на Българската армия и структурите пряко 

подчинени на министъра на отбраната за периода 2012 – 2015 г. и „Програма за 

подготовка и учения във Въоръжените сили”, която влиза в сила от 01.07.2012 г. 

8 Направления за съсредоточаване на усилията  

Основните направления за съсредоточаване на усилията през третото 

тримесечие на 2012 г. ще бъдат: 

• работа по постигането на пълна готовност на новоизградените 

структури на стратегическо и оперативно ниво и трансформацията на 

формированията на тактическо ниво; 

• усилена подготовка за сертифициране на батальонните бойни групи от 

състава на Сухопътни войски като основен елемент и носител на бойните 

способности в преструктурираните бригади; 

• подготовка за подбор и приемане на първите резервисти по новия Закон 

за резерва на Въоръжените сили;  

• завършване подготовката на базовите доктрини на Въоръжените сили; 

• по-нататъшно реализиране на концептуалните подходи и дейности, 

набелязани на Срещата на високо равнище на НАТО в Чикаго в областта на 

способностите и подготовка за цикъла на отбранително планиране;  

• реализиране 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“, както и 

подготовка за акредитация на Център за изследване, изграждане и развитие на 

способности на НАТО за управление на кризи при бедствия (NATO Crisis 

Management for Disaster Response Center of Excellence - CMDR COE); 

• всестранното осигуряване на контингентите зад граница, провеждането 

на ротациите и своевременното решаване на възникващи въпроси с техниката в 

районите на мисиите. 


