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Уважаеми министър Тагарев,  

господин  началник на отбраната генерал Симеонов,  

уважаеми генерали, адмирали, офицери, 

уважаеми дами и господа,  

 

Приемам ръководството на Министерството на отбраната с ясното съзнание за 

задълженията, за ангажиментите, които нося и ще нося, с ясното съзнание за 

задачите, които предстои  да решаваме. Използвам множествено число, защото това 

ще бъдат задачи, които ще решаваме заедно с моя екип и с вас. 

 

Поемам ръководството на Министерството на отбраната и с ясното съзнание за 

отговорността, която поемам с позицията на министър.  Отговорност пред и за 

хората, отговорност, свързана с работа за гарантиране на сигурността и отбраната на 

страната.  

 

Имам основанието да кажа, че проблематиката на отбраната и въоръжените сили не 

е нова и не е непозната за мен. Смелост да кажа това ми дава фактът, че достатъчно 

дълго време съм бил в съставите и в ръководствата на различните парламентарни 

комисии - по национална сигурност, по външна политика и отбрана, включително и 

председател на Комисията по отбрана. Във време, в което стартирахме процеса на 

професионализация – достатъчно оспорван, достатъчно труден. Във време, в което 

стартираха една значителна част от големите модернизационни проекти. Това го 

казвам не като определено предимство, а по-скоро като предизвикателство, защото в 

ролята на министър на отбраната ще имам възможност за изпитам онова, което е 

прието като нормативна уредба, и което действа с пълна сила. 

 

Уважаеми дами и господа,  

Нямам претенцията да кажа и да твърдя, че познавам всички проблеми, които има в 

отбранителната система в българските Въоръжени сили.  



Нямам  претенцията да познавам всички нерешени въпроси, затова ще разчитам на 

хората, с които ще работя. Аз не съм сред хората,  обладани от реваншизъм, и няма 

да допусна безпринципни уволнения или образно казано „лов на вещици“ в 

министерството като цяло,  в структурите,  подчинени на министъра на отбраната 

или в Българската армия. Държа и ще разчитам на професионализма, на 

професионалната почтеност, на отговорността, на откровеността, на лоялността към 

интересите на страната, към интересите на Въоръжените сили, към интересите и 

отговорностите на ведомството, към което всички ние имаме честта да служим.  

 

Сигурно очаквате да определя и приоритетите, които ще следвам. Министър Тагарев 

беше достатъчно лаконичен, но ще ми простите, ако кажа повече от често 

протоколните думи за поемане на ръководството.  

 

Има два приоритета, които аз ще изведа пред скоби и които са безусловни като 

приоритети, на които държа и ще държа. Първият е създаване и осигуряване на 

условия за изпълнение на конституционно възложените задачи и отговорности на 

Въоръжените сили и на Министерството на отбраната.  

 

Зная колко е трудно икономическото и финансовото положение, но не бих приел 

превръщането на икономическата криза в основа за решения, продиктувани от 

партийна или политическа целесъобразност.  

 

И второ – процесът на трансформация с акценти върху професионализацията и 

модернизацията на българските Въоръжени сили.  

 

И сега – три ключови посоки, в които ще търсим разполагането на усилията, заедно 

с моя екип. Първата  –  грижата за хората,  възвръщане на престижа и достойнството 

на военната професия и на военната служба. Грижа за семействата на 

военнослужещите, стабилност и сигурност на военната кариера, възстановяване на 

спокойствието като среда за работа и служба, на нормалността във 

взаимоотношенията в българските Въоръжени сили. Ако трябва по друг начин да 

споделя и да прочета тези ангажименти, разбира се, на преден план ще излезе 

преразглеждането на Плана за развитие на българските Въоръжени сили, вероятно 

неговото временно спиране, но бързам веднага да подчертая – тук ще разчитам 

изцяло на военната експертиза. Аз имам достатъчно познати позиции, заявявани 



нееднократно, че беше допуснато според мен дебалансиране между цивилната и 

военната експертиза.   

 

Ще направим необходимите стъпки, за да възстановим баланса. Разчитам, генерал 

Симеонов, на Вашата помощ, подкрепа и оценка на това, което се случва, или на 

това, което предстои да се случи до края на реализацията на този план. 

 

На следващо място това са ангажименти и задачи, свързани с възстановяване на 

отнети социални права на българските военнослужещи. Трудностите сигурно са 

някакво обяснение, но те не могат да бъдат постоянно извинение за орязване на 

права, не на привилегии, на права, които според мен държавата дължи на хората, 

които са ангажирани с отбраната и военната сигурност на страната.  

 

Ще започнем с преразглеждане на условията за пенсиониране на българските 

военнослужещи. Ако желанието на българските военнослужещи е да се върне 

старото положение преди увеличаването на възрастта в края на 2012 г. , това ще 

направим. Ако желанието и разбирането е, че трябва да има преходен период, това 

ще направим. Впрочем бързам веднага да кажа, тъй като видях част от насоките, 

които са разработени  под ръководството на министър Тагарев, аз напълно споделям 

и това ще бъде в перспектива ангажимент - необходимостта от нов стратегически 

преглед на системата за сигурност и за отбрана. Второ – разработване на нов 

дългосрочен план за развитието на българските Въоръжени сили и трето – 

необходимостта от ясна, достатъчно финансово осигурена дългосрочна програма за 

инвестиции и модернизация на отбранителните способности и съответно на 

Българската  армия. С ясни източници на финансиране, с ясни цели, отговарящи на 

нашите национални и съюзни задължения.  

 

В заключение, уважаеми господин министър Тагарев, искам да благодаря на Вас, на 

Вашия екип, да Ви поздравя за свършеното до тук. Имах възможност да погледна 

отчетът, който беше представен и да кажа, че той не може да бъде игнориран или да 

бъде отминат с мълчание. Свършена е достатъчно сериозна работа, има достатъчно 

добра основа, която Вие и Вашият екип сте подготвили. Най-важното е, че успяхте 



да върнете взаимоотношенията към нормалното измерение  и в министерството и 

във Въоръжените сили. Вратите на кабинета на министъра на отбраната ще бъдат 

отворени за Вас. Разчитам , разбира се и на Вашето мнение и на Вашето съдействие.  

Няма да се спирам на оценка на това, което е постигнато от предходното 

ръководство. Няма да правя анализ на слабости и на пропуски. Нееднократно сме 

влизали в остри спорове и дискусии с екипа, който беше преди Вас, господин 

Тагарев, но нека това да остане засега в миналото. Аз съм убеден, че човек с вперен 

в миналото поглед няма как да върви напред. Трудно е, ако не и невъзможно. Не съм 

привърженик на  превръщането на оценката  за наследството в обяснение или в 

универсално извинение за слабост, некомпетентност и безотговорност. Да, трябва да 

се знае кой и какво е сътворил, но също така съзнавам, че от тук нататък 

отговорността е моя и на хората, с които ще работим.  

 

Благодаря Ви, успех в бъдещите Ви начинания и реализация и успех на всички в 

името на Република България!  

 


