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МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

София 1092, ул. „Дякон Игнатий” №3, тел: 92 20922, факс: 9879693 

 

 
Рег. № ...........................         

София, .........................г. 

Екз.№……… 

ДО 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ГОСПОДИН БОЙКО БОРИСОВ 

 

 

Д О К Л А Д  

 

от Красимир Каракачанов, 

заместник-министър председател по обществен ред и сигурност и 

министър на отбраната 

 

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за предложение до 

Народното събрание за приемане на Проект за инвестиционен разход 

„Придобиване и поддръжка на основна бойна техника за изграждане 

на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада”, 

изменение и допълнение на проект за инвестиционен разход 

„Придобиване на нов тип боен самолет“, приет с решение на 43-то 

Народно събрание на 02.06.2016 г., обн., ДВ, бр. 43 от 07.06.2016 г. и 

на проект за инвестиционен разход „Придобиване на 

многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС“, приет с 

решение на 43-то Народно събрание на 02.06.2016 г., обн., ДВ, бр. 43 

от 07.06.2016 г. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

 На основание чл. 31, ал. 1 и 2 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация и чл. 27, т. 8а от Закона за 

отбраната и въоръжените сили на Република България, внасям за разглеждане в 

Министерския съвет и предложение до Народното събрание за приемане на: 

1.  Проект за инвестиционен разход „Придобиване и поддръжка на основна 

бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на 

механизирана бригада”; 

2. Изменение и допълнение на Проект за инвестиционен разход 

„Придобиване на нов тип боен самолет“, приет с решение на 43-то 

Народно събрание на 02.06.2016 г., обн., ДВ, бр. 43 от 07.06.2016 г.; 

3. Изменение и допълнение на Проект за инвестиционен разход 

„Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС“, 
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приет с решение на 43-то Народно събрание на 02.06.2016 г., обн., ДВ, бр. 

43 от 07.06.2016 г. 

Във връзка с постигнатия политически консенсус от заседанието на  

Консултативния съвет по национална сигурност (КСНС) на 30 май 2017 г. за 

ускорена реализация на проектите за модернизация, включително основния 

проект за модернизация на Сухопътни войски, Министерството на отбраната 

(МО) изготви разчет за разпределение на ресурсите, необходими за 

реализацията на трите приоритетни проекта за превъоръжаване на 

Въоръжените сили. С оглед осигуряване на тяхното едновременно изпълнение, 

МО предвижда преразглеждане на финансовите параметри на вече приетите 

проекти за инвестиционни разходи за Военновъздушните (ВВС) и 

Военноморските сили (ВМС), както и разработване и приемане на проект за 

инвестиционен разход за модернизация на Сухопътните войски (СВ) така, че да 

не се допусне допълнително натоварване на разходите на държавния бюджет, 

съобразено с  финансовите възможности на страната в средносрочен период.   

За превъоръжаването на Сухопътните войски и развитието на техните 

способности е необходимо създаването на условия за стартиране на 

инвестиционен проект „Придобиване и поддръжка на основна бойна техника за 

изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада”. 

Реализирането на този проект ще позволи превъоръжаването им с нова бойна 

машина на пехотата и ще даде възможност за действия в пълния спектър от 

сухопътни операции, включително нощем и в екстремни климатични условия. 

Едновременно с това ще се подобрят маневреността, огневата мощ и 

мобилността на формированията в зоната на операциите. 

С реализацията на проекта ще бъде преодолян съществуващия дефицит 

от способности в механизираните формирования от състава на Сухопътните 

войски, окомплектовани с наличното въоръжение и техника, ще бъде 

постигната оперативна съвместимост със страните-членки на НАТО и ЕС при 

участие в съвместни операции, ще се повиши военнотехническото ниво на 

бойните бронирани машини съгласно съвременните изисквания за бойна 

ефективност.  

Отчитайки текущото икономическо състояние на страната, цялостното 

изпълнение на проекта в кратък срок ще има значителна финансова тежест, 

поради което е предвидена възможност процесът на придобиване да се 

осъществи за по-дълъг период от време. 

Инвестиционният проект е разработен за времеви интервал от 12 години, 

като в рамките на 1220 млн. лв. е предвидено придобиването на 198 единици 

бойна и специална техника, както и допълнително оборудване за 

комплектуване на три батальонни бойни групи. В проекта са включени  

прогнозни разходи за интегрираната логистична поддръжка през целия жизнен 

цикъл на отбранителните продукти. 
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Финансирането на проекта е препоръчително да се извърши по варианта 

посочен в таблицата. 

По години  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Финансиране 

за 

придобиване и 

поддръжка  

млн.лв. 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 110 110 

 

Необходимите единици техника и оборудване следва да бъдат доставени 

за по-кратък период от време /до 7 години/, а изплащането им да се извърши 

съгласно прогнозните финансови разчети, посочени в таблицата. Реализация на 

проекта може да се извърши чрез придобиване на нови бойни и специални 

машини, произведени от международни производители с участие на български 

фирми от отбранителната промишленост в доставката на отделни елементи и 

поддръжката на машините. 

За синхронизиране и своевременно реализиране на другите два 

инвестиционни проекта на Министерството на отбраната – „Придобиване на 

нов тип боен самолет“ и „Придобиване на многофункционален модулен 

патрулен кораб за ВМС“ се налага промяна на финансовите и времевите им 

рамки, а от тук и необходимост от промяна на приетите от Народното събрание 

проекти за инвестиционни разходи.  

С приемането на предлаганите предложения за трите основни проекта за 

модернизация на ВС на  РБ, общата финансова рамка по години е както следва: 
 

№ 

Необходимо 

финансиране 

(млн. лв.) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Общо 

1 
Нов тип боен 

самолет  200 100 100 200 260 240 100 100 200 - - - - 1500 

2 
Придобиване на 

ММПК  171 171 171 187 90 30 - - -   - - - 820 

3 
Основна бойна  

техника на СВ  - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 110 110 1220 

  ОБЩО 371 371 371 487 450 370 200 200 300 100 100 110 110 3540 

 

В изпълнение на разработената Програма за реализация на проект 

„Придобиване на нов тип боен самолет“, която е част от одобрения на 

02.06.2016 г. от Народното събрание Проект за инвестиционен разход, със 

заповед № Р-53/10.03.2017 г. на министър-председателя на служебното 

правителство, назначено с указ №58/24.01.2017 г. на президента на Република 

България, беше назначена междуведомствена работна група за обобщаване, 

анализиране и оценка на отговорите на Искането за предоставяне на 

предложения от Италия, Португалия с логистичен пакет от САЩ и Швеция. 
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Работата на междуведомствената  работна  група  приключи  на  05.04.2017 год. 

с  „Протокол от работата на междуведомствената работната група за 

обобщаване, анализиране и оценка на отговорите на искане за предоставяне 

на предложения (RFP), по проект придобиване на нов тип боен самолет, 

назначена със заповед № Р-53/10.03.2017 г. на министър-председателя на 

Република България“, съгласно който предложението на Швеция е класирано 

на първо място с резултат 0,90, а предложението на Италия е класирано на 

второ място с резултат 0,61. Предложението на Португалия с логистичен пакет 

САЩ не е било класирано, поради несъответствие на ценовото му предложение 

с изискванията, заложени в RFP. Протоколът беше утвърден от министрите на 

отбраната и на икономиката на служебното правителство и внесен за 

разглеждане в Министерския съвет.  

На заседание на Министерския съвет, проведено на 26.04.2017 г. е взето 

решение министрите на отбраната и на икономиката от следващото редовно 

правителство да подготвят пакет от документи, които да бъдат представени за 

разглеждане в Министерския съвет. Предложенията в настоящия доклад са в 

изпълнение на т.1 и т.2 от решенията, приети с Протокол № 19 на същото 

заседание. 

Предвид времевата фаза от изпълнението на проекта на ВВС и 

променената финансова рамка ще се наложи да се проведат допълнителни 

преговори с класираните страни, съгласно Протокола от работата на 

междуведомствената работна група, назначена със заповед № Р-53/10.03. 2017 

г. на министър-председателя на Република България (за служебно ползване). В 

тази връзка предлагам да бъдат проведени преговори с тези страни, 

произтичащи от променените финансови и времеви параметри на проекта. 

С проекта на акт на Министерския съвет не се транспонират актове на 

ЕС, поради което не се налага изготвяне на справка за съответствие с 

европейското право. 
 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 
 

Извършеният анализ на средата за сигурност, на съществуващите рискове 

и заплахи показа, че превъоръжаването на Въоръжените сили на Република 

България с нова бойна техника ще осигури по-ефективно командване и 

управление, повишаване на мобилността и маневреността, бойната ефективност 

и защитеността на силите. Това ще  спомогне за изпълнението на поставените 

им задачи по сигурността и стабилността в трите основни мисии на 

Въоръжените сили на Република България. Реализирането на трите проекта ще 

допринесе в голяма степен за преодоляване на съществуващия дефицит от 

способности във Въоръжените сили на Република България. Така ще бъде 
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постигната и необходимата оперативна съвместимост на Въоръжените ни сили 

със страните-членки на НАТО и ЕС при участие в съвместни операции. 

В тази връзка и на основание чл. 22, ал. 2, т. 11б от Закона за отбраната и 

Въоръжените сили на Република България предлагам Министерският съвет да 

разгледа и предложи за приемане от Народното събрание на Проект за 

инвестиционен разход „Придобиване и поддръжка на основна бойна техника за 

изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада”, 

на изменение и допълнение на проект за инвестиционен разход „Придобиване 

на нов тип боен самолет“, приет с решение на 43-то Народно събрание на 

02.06.2016 г., обн., ДВ, бр. 43 от 07.06.2016 г. и на проект за инвестиционен 

разход „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за 

ВМС“, приет с решение на 43-то Народно събрание на 02.06.2016 г., обн., ДВ, 

бр. 43 от 07.06.2016 г. 

 

 

 

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО 

ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ И МИНИСТЪР 

НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ                                         

                                                          

       

 

     КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


