
Отговор на министъра на отбраната Аню Ангелов на въпрос на 

народния представител Волен Сидеров относно намеренията на 

Министерството на отбраната да закупят употребявани многоцелеви 

изтребители F-16 

 

1 февруари 2013 г. 

 

 

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми дами и господа народни представители,  

Уважаеми господин Сидеров,  

 

 

Вие ми задавате не един, а шест актуални въпроса. Трудно ще се вместя в 

рамките на трите минути, ще направя всичко възможно това да стане.   

 

Първо: Процедура за конкурс се обявява, когато се закупува ново 

въоръжение, което е собственост на участваща в конкурса фирма-

производител.  В нашия случай, с оглед на повечето предложени цени за 

нови самолети, далеч надхвърлящи покупателните възможности на 

българската държава, такъв подход би изключил възможността да се 

закупят използвани самолети – собственост на определена държава, имащи 

достатъчен ресурс от часове, за да се експлоатират в продължение на не 

по-малко от 25 години. Това е едно от основните изисквания, които сме 

поставили. 

 

Второ: Няма все още решение за закупуване на определен тип многоцелеви 

изтребител. След като няма решение, няма и как да Ви информирам кой и 

как ще извършва ремонти и ще доставя резервни части. Колкото до 

цитираната от Вас дискусия, участвалите членове на проектния екип – това 

са военни, а не Министерството на отбраната, са представили 

организацията на работа по проекта, военнотехническите изисквания към 

бъдещия нов тип боен самолет, както и методиката и математическия 

модел за анализ на предложенията. В резултат на продължилите близо две 

години анализи на постъпилите 15 пакети от предложения за нови и 

използвани самолети, както и на прогнозните възможности на бюджета за 

отбрана за периода 2014-2020 г. в моя доклад до Министерския съвет съм 



поискал и ми е даден мандат за преговори с четири държави – Италия, 

Португалия, САЩ и Швеция. В този смисъл, цитираните от Вас типове 

„Грипен“ и „Юрофайтер“ са включени в тези преговори 

 

Трето: Цитираната от Вас цена от 700 млн. лева не е цената на която и да е 

бъдеща доставка на бойни самолети. Това са възможностите за заделяне на 

средства от бюджета за отбрана чрез преструктуриране на разходите за 

периода от 2014 до 2020 г., необходими за:  закупуване на въоръжение и 

наземно оборудване, за обучение,  за техническа поддръжка и включват  

всички експлоатационни разходи за посочения период, всички полети, 

които тези самолети ще изпълняват в изпълнение на задачите на ВВС. Ето 

защо механичното делене на 700 млн. лв. на 9 броя самолети и обявяването 

на резултата за цената на единичен самолет е крайно елементарен подход 

към ценообразуването на такъв сложен проект.  

 

Четвърто: Наречените от вас но-нови собствени самолети МиГ-29 (все пак 

те са произведени преди 25 години) както и да ги модернизираме, те не 

могат да постигнат необходимите изисквания за съвместимост съгласно  

стандартите на НАТО. Още повече и в момента срещаме определени 

затруднения в поддръжката на тази техника и изпълнението на договора от 

фирмата производител, даже удържахме гаранцията й поради 

неизпълнение на сключения договор. Освен това миналата година изтече 

летателния ресурс на МиГ-21, а догодина изтича на СУ-25. Три 

правителства, от това на г-н Костов, са знаели този факт и не са направили 

нищо, за да се реши този проблем. 

 

За да се осигури пълна прозрачност, равнопоставеност и 

конкурентоспособност, на горепосочените държави са изпратени детайлни 

описания на методологията и критериите за избор. Също така им е 

изпратена методика с искане за подробно остойностяване на цената на 

самолетите и цялото необходимо оборудване. Предстои провеждане на 

преговори с тези страни, така че никой от кандидатите не е пренебрегнат, 

нито фаворизиран. 

 

Резултатите от водените и в момента преговори ще бъдат оформени в 

Инвестиционен проект. Там обществото, с решението на Министерския 



съвет, а в последствие и с одобрение на Народното събрание, ще бъде 

изцяло запознато с всички аспекти на проекта.  

 

Благодаря за вниманието!  

 

Дуплика: 

Аз имам мненията на българските пилоти, които са летели и на трите типа 

самолети, за които се водят преговори. В нито едно становище на пилоти, 

които са летели на тези самолети, няма това, което вие говорите. Така че, 

ако става въпрос за говорене на неистини, аз неистини не говоря, а ви 

казвам точно какво е в момента състоянието на този проект. Това, че вие 

цитирате един тип самолет – това е F-16, трябва да ви кажа, че той все още 

е в производство и има заявки, включително до 2018 г., да бъде 

произвеждан. Няма да се наложи да купуваме резервни части, защото 

наземното оборудване и резервните части ще бъдат доставени още при 

изпълнението на проекта от САЩ и от Португалия, ако те бъдат избрани, 

естествено. Що се касае до тази оценка – 268 милиона долара, аз имам тук 

една извадка, ако някой от вас иска, тъй като нямах време да я преведа, 

може да видите за какво са платени 268 милиона долара. Те са платени, ако 

става въпрос за португалските самолети, за 25 самолета да бъдат 

транспортирани от САЩ в Португалия. Не е плащан нито един самолет, те 

са дадени без пари от САЩ по една специална програма и това е струвало 

също така и модернизационните китове или модернизационните 

комплекти, които е трябвало да бъдат направени. Това е един съвременен 

самолет, който в момента има качества, по становище на пилотите, 

равняващи се на качествата на току що произведен самолет F-16 block 52, с 

каквито са въоръжени 24 държави в света. 

 

Благодаря Ви!      

     

 


