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1. УВОД 

Докладът за състоянието на отбраната и Въоръжените сили на Република България през 

2019 г. е разработен съгласно чл. 23 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република 

България. Той представя на Народното събрание и българското общество отчет за постигнатите 

резултати в сферата на отбранителната политика през 2019 г. На базата на извършените анализи 

документът оценява състоянието на отбранителните способности на българските въоръжени сили 

през 2019 г. и отчита изпълнението на поетите ангажименти в областта на отбраната. 

Отбранителната политика продължи да се осъществява в съответствие с Конституцията, 

законите и утвърдените от Народното събрание и Министерския съвет национални стратегически 

документи в областта на сигурността и отбраната. Тя се основаваше на приемственост в 

следваните национални приоритети и устойчивост при изпълнение на поетите ангажименти в 

рамките на колективната отбрана на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС. 

Отчитаха се развиващите се политически и социални процеси в съседни и близки до страната ни 

региони и тяхното възможно влияние върху сигурността на Българя. Продължиха усилията за 

поддържането на боеспособността на Въоръжените сили и за покриване на повишените 

изисквания към изграждането и развитието на техните способности.  

Усилията на ръководството на Министерството на отбраната бяха фокусирани върху 

идентифицирането и прилагането на оптимални управленски решения, свързани с: нарастването 

на разходите за отбрана; модернизацията на въоръжените сили, с фокус повишаване на 

националните отбранителни способности; изпълнението на приетия от България пакет Цели на 

способностите на НАТО; попълването на вакантните длъжности; подготовката на резерва и 

справянето с дефицита от способности. В тази връзка, в рамките на инициирания национален 

„Стратегически преглед на системата за защита на националната сигурност и Стратегически 

преглед на отбраната“, в Министерството на отбраната стартира Прегледът на отбраната като 

негова ведомствена проекция. 

Продължи изпълнението на приетия в началото на 2018 г. „Национален план за повишаване 

на разходите за отбрана на 2% от брутния вътрешен продукт (БВП) на Република България до 

2024 г.“ Поради липсата на кредитна история и реализирани покупки по програмата на САЩ за 

чуждестранни военни продажби (FMS) и наложилото се по тази причина плащане изцяло на 

самолетите F-16, бюджетът за отбрана през 2019 г. надхвърли 3 % от БВП.  

С придобиването на осем бойни самолета F-16 Block 70 от поколение „4+“ беше поставено 

началото на процеса по технологично превъоръжаване. Това е най-значимото постижение за 

последните десетилетия в усилията за преодоляване на технологичното изоставане на 

въоръжените сили. Продължи работата и по другите два ключови модернизационни проекта - за 

нови бронирани машини и модулни патрулни кораби. 

Изпълнението на националните приоритети в рамките на колективната отбрана на НАТО и 

Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС запази своята важност за гарантирането на 

сигурността на страната. България участваше активно в дейностите, свързани с адаптацията на 

НАТО към променената стратегическа среда, укрепването на сигурността в Черно море и 

постигането на балансирано географско присъствие на структури на Алианса в региона. Запази се 

нивото ни на участие в мисии и операции зад граница. 

В центъра на усилията остана работата по повишаването на привлекателността на военната 

професия и създаване на условия за по-висока мотивация. За втора поредна година бяха увеличени 

доходите на заетите в системата. Продължи работата по практическата реализация на визията за 

доброволна военна служба според набелязаното в правителствената управленска програма. 
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2. УПРАВЛЕНСКИ ПОДХОДИ И ПРИОРИТЕТИ В ОТБРАНИТЕЛНАТА ПОЛИТИКА 

2.1. Среда на сигурност – оценка и изводи 

През 2019 г. стратегическата среда на сигурност се характеризираше с нарастваща 

непредсказуемост, сложност, динамика и устойчиво задълбочаване на дестабилизиращите процеси 

в глобален и регионален аспект.  

Комбинираното използване на класически и хибридни инструменти доведе до все по-

трудното идентифициране на произхода и обхвата на заплахите и рисковете. Тероризмът, 

миграционните вълни, организираната престъпност, както и киберпрестъпността се запазиха 

сред главните предизвикателства пред националната и съюзната сигурност. Задълбочиха се 

процесите по промяна на договорно-правната база, на която се основава глобалната архитектура 

на сигурност. Прекратен беше Договорът за ликвидиране на ракетите със среден и малък радиус 

на действие. Аналогичен процес се наблюдава и по отношение на Договора за цялостна забрана на 

ядрените опити, който поставя под заплаха и Договора за неразпространение на ядрените оръжия. 

Запази се напрежението около ядрената и ракетната програми на Иран и Северна Корея. 

Използването на хибридни въздействия е насочено главно към ерозиране на общественото 

доверие към колективната отбрана и провежданите учения на НАТО в Черноморския регион, 

както и срещу засиленото и адаптираното предно присъствие на Алианса на Източния фланг. 

Енергийната сигурност остана един от най-важните аспекти на глобалната среда на 

сигурност, а дефицитът на суровини и природни ресурси се превръща във все по-сериозно 

предизвикателство. С оглед на бъдещата диверсификация на източниците и маршрутите за пренос 

на природен газ за Европа, все по-голямо значение придобива ускореното изграждане на 

енергийни връзки със съседните държави и развитието на регионални инфраструктурни проекти. 

ЕС и НАТО остават главен генератор на стабилност и продължават да оказват 

положително влияние върху глобалната сигурност. В контекста на непрекъсната адаптация към 

новите реалности, Алиансът утвърди Космоса като зона на операции. В съюзен мащаб, основни 

предизвикателства са гарантирането на сигурността на комуникациите (вкл. на 5G мрежите), 

укрепването на отбранителните способности, разширяването на инструментариума и 

повишаването на гъвкавостта за справяне с рисковете и заплахите. 

Ситуацията в Афганистан продължи да бъде източник на нестабилност, като въпреки 

положените международни и съюзни усилия в процеса на мирния диалог между САЩ и 

талибаните, се запазва високата степен на заплаха от страна на радикалните движения.  

Регионът на Близкия изток и Северна Африка (Сирия, Йемен, Либия и Ирак)  запази 

потенциала си за политическо напрежение и дестабилизация. Рисковете и заплахите от 

асиметричен и хибриден характер, включително терористичните заплахи, новите миграционни 

вълни, дейността на организираната престъпност и кибератаките срещу информационната 

инфраструктура се запазиха като основни проблеми в региона. Въпреки международните усилия, 

през отчетния период не беше постигнат напредък в Близкоизточния мирен процес. 

Основните предизвикателства пред сигурността в Черноморския регион бяха свързани с 

продължаващото противопоставяне в Източна Украйна, незаконното анексиране на Крим и 

липсата на напредък по „замразените“ конфликти в Приднестровието, Абхазия и Южна Осетия. 

Запази се значителното военно противопоставяне, което превръща региона в източник на 

напрежение и нестабилност. Успоредно с това рискове продължи да генерира и финансовата 

нестабилност на водещите икономики в региона. 

Процесът на задълбочаване на европейската и евроатлантическата интеграция на страните 

от Западните Балкани остана ключов фактор за стабилността в региона. Показателни в това 

отношение са успешното прилагане на договора от Преспа, преодоляната институционална криза 

в Босна и Херцеговина, както и декларираната готовност на Сърбия и Косово да продължат 
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диалога за урегулиране на двустранните си отношения. Положително влияние в региона оказва 

приемането на Република Северна Македония в Алианса. 

2.2. Министерството на отбраната като ефективна институция на демократична държава 

В съответствие с принципите на съвременния отбранителен мениджмънт през отчетния 

период бяха утвърдени Указания на министъра на отбраната по отбранителната политика
1
, 

определящи приоритетите при реализирането ѝ в съответствие с „Програмата за управление на 

Правителството на Република България за периода 2017-2021 г.“. Указанията са с времеви 

хоризонт до края на 2020 г., като една от основните задачи е успешното приключване на 

мероприятията от действащите „Програма за развитие на отбранителните способности на 

Въоръжените сили на Република България до 2020“ (Програма 2020) и „План за развитие на 

въоръжените сили до 2020 г.” (План 2020).  

В този контекст и в съответствие с мярка 291 от Правителствената програмата бяха 

извършени изменения и допълнения в План 2020 г., които се обуславяха основно от изменение в 

нормативната база, придобити отбранителни способности и оптимизиране на структурите от 

въоръжените сили на оперативно и тактическо ниво. На оперативно ниво беше формирано 

Съвместно командване на специалните операции
2
, с което се постигна синхронизиране на 

архитектурата на Силите за специални операции с тази на страните-членки на НАТО. Така се даде 

възможност за бързо адаптиране на командната верига към променящата се военно-политическата 

обстановка при кризи и конфликти. Открито наново беше Висшето военновъздушно училище 

„Георги Бенковски”
3
, което е от особено значение за развитието на отбранителните способности 

на Военновъздушните сили, предвид стартиралия процес по придобиване и усвояване на нов тип 

боен самолет и навлизането на върхови технологии. 

С решение на Министерски съвет през 2019 г. беше иницииран национален „Стратегически 

преглед на системата за защита на националната сигурност и Стратегически преглед на 

отбраната“
4
. В рамките на този процес в Министерството на отбраната се създаде организация за 

провеждането на ведомствената му проекция – Преглед на отбраната. Бяха определени четири 

основни направления със специфичен фокус на дейност - „Политико-военни измерения на 

Стратегическия преглед на отбраната“; „Необходими военни способности, командване и 

управление, организационна структура и дислокация на въоръжените сили”; „Ресурсно 

осигуряване, бюджет, търговски дружества, отбранителна аквизиция и отбранително-

мобилизационна подготовка на страната” и „Интегриран модел на Министерството на отбраната, 

управление на човешките ресурси, военно образование и социална политика”. Основна задача на 

всяко направление е да идентифицира проблемите в областта на своята компетентност и на 

основата на извършените анализи да представи предложения за тяхното решаване и бъдещи 

действия в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. 

В рамките на дейностите по Прегледа бяха разработени планиращи сценарии, концепции за 

операции по тях и бяха определени минималните необходими отбранителни способности. 

Извърши се анализ и оценка на съществуващите и необходимите отбранителни способности. Бяха 

изготвени предложения за оптимизиране на структурата на въоръжените сили във функционално и 

организационно отношение. За поддържане и развитие на способностите на въоръжените сили до 

2032 г. се разработи оптимална ресурсна рамка. Окончателният Доклад за резултатите от Прегледа 

на отбраната предстои да бъде разработен през първата половина на 2020 г.  

Въз основа на резултатите от Прегледа на отбраната ще се разработят „Програма за 

развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България до 2032“ 

(Програма 2032) и „План за развитие на въоръжените сили на Република България до 2026 г.” 

                                                      
1
 МЗ ОХ-139/07.02.2019 г. 

2
 ПМС № 382/30.12.2015 г. за приемане на План 2020 г., обн. ДВ, бр. 86/1.11.2019 г. 

3
 Решение на НС, обн. ДВ, бр.34/23.04.2019 г. 

4
 РМС № 26/18.01.2019 г. 
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(План 2026). В съответствие с определените в ресурсната рамка средства за капиталови разходи, се 

предвижда разработването и на Инвестиционен план-програма до 2032 г. Чрез него ще се 

реализират на практика приоритетите за модернизация и технологично превъоръжаване, заложени 

в новите стратегически документи на отбраната. 

Ключов приоритет на ръководството беше изпълнението на целите на Правителствената 

програма. Разработен беше „Отчет на Министерството на отбраната за изпълнението на мерките 

от Програмата за управление на Правителството на Република България за периода 2017-2021 г.“ 

Основен извод е, че част от мерките и целите вече са изпълнени, като значителна част от тях са с 

дългосрочен хоризонт и/или постоянен срок на изпълнение, поради което продължават да се 

изпълняват.  

В изпълнение на стратегическите цели и съгласно Закона за администрацията
5
, 

Министерството на отбраната ежегодно отчита поставените в началото на предходната година 

цели и формулира целите си за настоящата година. В тази връзка бяха разработени и публикувани 

на интернет-страницата на Министерството на отбраната „Отчет за изпълнение на целите за 2018 

г.“ и „Цели на администрацията за 2019 г.“   

Продължиха дейностите по Националния план за прилагане на Резолюция 1325 на Съвета 

за сигурност на ООН за жените, мира и сигурността. Постоянно се осъществяваше взаимодействие 

на национално ниво съгласно Закона за равнопоставеност на жените и мъжете и на международно 

ниво по линия на НАТО, ЕС, ОССЕ, ООН и др. Засили се участието на жени военнослужещи в 

мисиите и операциите зад граница, като в рамките на петгодишен период (2014 - 2018 г.) 

осредненото ниво е в рамките на 9,4%, в сравнение с предходния петгодишен период, където 

участието на жените беше до 7%. Същата тенденция се наблюдава и по отношение на 

нарастването на броя на жените военнослужещи, съответно 14,8% за 2014 г. и 16% за 2018 г. 

Друго основно направление за съсредоточаване на усилията е развитието на способности за 

ефективни публични стратегически комуникации. Бяха обменени добри практики със съюзниците 

от НАТО за бъдещо разработване на Концепция за стратегическите комуникации, която да 

повиши равнището на осведоменост в страната и да изгради по-гъвкави и ефективни 

комуникационни механизми на стратегическо и оперативно ниво. 

Продължи осигуряването на технологичното прилагане на Закона за електронно 

управление, на новите информационни технологии и предоставянето на публични и интернет 

услуги във ведомството. Подобрено беше съвместяването на интегрираната информационна 

система на Министерството на отбраната с информационните системи на другите звена от 

държавната администрация.  

По отношение намаляването на документооборота на хартиен носител, през 2019 г. беше 

сформирана работна група със задача да създаде „модел-решение“ за изграждане на единна среда 

за създаване, обработване, съгласуване, подписване, обмен и архивиране на документи между 

структурите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на 

отбраната и Българската армия. В дългосрочен план са планирани дейности по поетапно 

въвеждане на всички елементи на електронното управление в администрацията. 

2.3. Политика на прозрачност и отчетност 

2.3.1. Ефективно управление и премахване на условията за корупция 

В контекста на изпълнението на Програмата за управление 2017-2021 г.
6
, Постоянният 

съвет по антикорупция продължи да координира усилията и дейностите за повишена прозрачност, 

отчетност и борба с формите на корупция в Министерството на отбраната.  

Със заповед № Р-155/11.10.2018 г. на министър-председателя беше отменена Методиката за 

оценка на корупционния риск
7
. Поради това, през 2019 г. Инспекторатът не извърши анализ и 

                                                      
5
 Закон за администрацията, чл. 33 а и чл. 63 

6
 Мярка 300: Повишена прозрачност, отчетност и решителна борба с корупцията 

7
 Методиката за оценка на корупционния риск, утвърдена с МЗ № ОХ-364/26.05.2014 г.  
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оценка на корупционния риск в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение 

на министъра на отбраната и Българската армия. Инспекторатът участва в междуведомствена 

работна група по разработването на проект на нова Методика. 

С цел ограничаване на корупционния риск бяха извършени две тематични проверки за 

неподадени декларации и шест проверки на новоподадените декларации за несъвместимост по чл. 

35 от ЗПКОНПИ относно достоверността на декларираните данни. 

В Служба „Военна полиция“ продължи да функционира денонощна „гореща” телефонна 

линия за сигнали за корупция. 

За осъществяване на политиката на пълна прозрачност и отчетност на дейността на 

ръководството на интернет страницата на Министерството на отбраната бяха публикувани всички 

приети стратегически документи, концепции, планове и отчети, нормативни и поднормативни 

актове. Ежедневно се актуализираше и информацията относно разкриването на процедурите за 

възлагане на обществени поръчки и техния ход. На интернет-сайта на Централното военно 

окръжие се публикуваха периодични отчети, свързани с военния отчет на българските граждани, 

социалната адаптация на освобождаваните от военна служба, подготовката на българските 

граждани за отбраната на страната и набирането на кандидати за военна служба и за служба в 

доброволния резерв.  

2.3.2. Информационна политика 

През отчетния период усилията приоритетно бяха насочени към повишаване 

осведомеността на обществото относно: участие на въоръжените сили в мисии и операции зад 

граница; подготовка и участие на военните формирования в съвместни, многонационални учения 

и тренировки; оказване помощ на населението при пожари и в усложнената зимна обстановка, 

транспортиране на пострадали, обезвреждане на невзривени боеприпаси; повишаване на престижа 

на военната професия. 

Успешно беше реализирана информационно-комуникационна кампания „WeАreNATO“ и 

„15 години България в НАТО“. С цел привличане на кандидати за военна служба, издигане 

авторитета на Българската армия и създаване на положителни нагласи сред обществеността беше 

проведена и информационна кампания „Бъди войник” в 31 града в страната. Представени бяха 

критериите за подбор, предимствата на професия „войник“ и възможностите за кариерно развитие 

по време на военната служба. В резултат на това беше отчетено, че кампанията допринесе за 

преустановяване на тенденцията на увеличаване на неoкомплектоваността от военнослужещи. 

За реализиране на комуникационните кампании бяха публикувани над 600 новинарски 

съобщения в рубриката „Новини“ на интернет страницата на Министерството на отбраната и над 

500 в профила на Българската армия в социалната мрежа „Facebook“. Изготвени бяха над 80 

отговора на журналистически запитвания и бяха организирани над 100 телевизионни и радио 

репортажа. Ежеседмично се организираха интервюта и изявления на ръководството на 

Министерството на отбраната и Българската армия пред различни медии. 

Според национално представително проучване, проведено от “Gallup International Balkan” през 

2019 г., авторитетът на Българската армия остава сравнително висок от 47% (през януари 2019 г.) 

до 51% (през юли 2019 г.), с което се затвърди високия рейтинг на армията като една от най-

уважаваните държавни институции. 

2.3.3.  Контролна и одитна дейност 

С цел реализиране на политиката на повишена прозрачност, отчетност и решителна борба с 

корупцията Инспекторатът осъществяваше контрол за спазването на нормативните актове, 

заповедите на министъра на отбраната и за законосъобразното провеждане на административните 

дейности в Министерството на отбраната, в структурите на пряко подчинение на министъра на 

отбраната и в Българската армия. През отчетния период бяха извършени общо 109 проверки, от 

които две комплексни, 16 тематични, три контролни и 88 проверки по сигнали, заявления и жалби 
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от физически и юридически лица. В основната си част те се отнасят до организацията и 

изпълнението на административните дейности. В резултат на контролната дейност от утвърдените 

около 263 предложения за отстраняване на констатираните слабости. Изпълнени са 197, като 

останалите са в процес на изпълнение.  

Системата за защита на класифицираната информация в Министерството на отбраната, 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия 

функционираше устойчиво и допринасяше за изпълнението на изискванията на националното 

законодателство и международните договори в тази област. Извършени бяха шест проверки по 

сигурността на информацията, както и четири проверки по индустриална сигурност. Констатиран 

беше един нерегламентиран достъп до класифицирана информация, изразяващ се в загуба на 

документ с ниво на класификация “NATO RESTRICTED”. Допуснатите слабости не са довели до 

увреждане на интересите на Алианса и тези на Република България, свързани с националната 

сигурност, отбраната и външната политика. 

Дирекция „Вътрешен одит” извърши 31 одитни ангажимента, от които 14 за даване на 

увереност и 17 за консултиране. Постигнатото изпълнение на Годишния план за дейността по 

вътрешен одит е 103%.  

В резултат на извършените проверки, бяха дадени общо 63 препоръки, с които бяха 

подобрени контролните механизми по ключови процеси в административните структури от 

състава на Министерство на отбраната, търговските дружества с принципал министъра на 

отбраната, както и на отделни процеси в командванията на въоръжените сили и разпоредители с 

бюджет от по-ниска степен. 

2.4. Ресурсна среда 

Съгласно Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2019 г., бюджетът 

на Министерството на отбраната, заедно с трансфера за Държавните висши военни училища 

(ДВВУ), беше първоначално определен в размер на 1 442,31 млн. лв. С предвидените в 

централния бюджет финансови средства в размер на 397 млн. лв. за изпълнение на приоритетни 

инвестиционни проекти за модернизация и превъоръжаване, разходите за отбрана бяха в размер на 

1 839,31 млн. лв., което представлява 1,59% от прогнозния БВП за 2019 г. 

Със Закона за изменение на ЗДБРБ, обнародван в ДВ бр. 60/30.07.2019 г. бюджетът на 

Министерството на отбраната, заедно с трансфера за ДВВУ, беше определен в размер на 

3 668,30 лв., което представлява 3,09% от БВП.  Това значително нарастване на разходите за 

отбрана спрямо първоначално заложените се дължи на отчетеното през бюджета за отбрана 

плащане на първите осем самолета F-16 Block 70. За сравнение, разходите за отбрана през 2018 г. 

възлизаха на 1 592,88 млн. лв., което представлява 1,48 % от БВП. Реалното нарастване на 

разходите за отбрана през 2019 г. спрямо 2018 г., без сумата за плащането на самолетите F-16, е 

в размер на 246,4 млн. лв., което е с 0,11% повече спрямо предходната година. 

Разходите на Министерството на отбраната по политики и основни отбранителни програми 

съгласно отчетните данни през 2019 г., включително и с извършените разходи в ДВВУ, са в размер 

на 3 722,04 млн. лв. Допълнително по Програмата на НАТО за инвестиции в областта на 

сигурността (NSIP)
8
, други бюджети и сметки за средства от ЕС бяха изразходвани финансови 

средства в размер на 2,39 млн. лв. Общият размер на разходите за отбрана е 3 724,43 млн. лв., 

което представлява 3,14% от БВП за 2019 г. (съгласно Актуализираната средносрочна бюджетна 

прогноза за периода 2020-2022 г., приета с РМС № 815/30.12.2019 г.)
 9

 

                                                      
8
 NATO Security Investment Programme    

9 
Всички цитирани финансови данни са прогнозни и са изчислени към средата на февруари 2020 г., когато се 

разработваше проектът на Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2019 г. Предстои 

окончателните данни да бъдат оповестени от Министерство на финансите. 
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В рамките на Интегрираната система за управление на ресурсите за отбрана (ИСУРО) 

Министерството на отбраната продължи да планира и управлява бюджетните разходи по политики 

и отбранителни програми и да изготвя бюджета в програмен формат. Съгласно ЗДБРБ за 2019 г. и 

ПМС №344/21.12.2018 г., бюджетът на Министерството на отбраната е утвърден по две секторни 

политики „Отбранителни способности“ и „Съюзна и международна сигурност“, с 12 основни 

отбранителни програми, които подкрепят изпълнението на политиките и по направления на 

разходите. 

През 2019 г. финансовите средства, изразходвани по политика „Отбранителни 

способности“ бяха в размер на 3 636,84 млн. лв., разпределени по основни програми, както 

следва:  

1. Основна програма 1 “Подготовка и използване на Въоръжените сили” - изразходвани 

са 964,67 млн. лв. Основните усилия бяха насочени за усъвършенстване на подготовката на 

военните формирования от Сухопътни войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили за 

съвместно участие в операции по гарантиране на сигурността и териториалната цялост на 

страната, въздушния и морския суверенитет и защита на интересите на държавата в рамките на 

колективната отбрана на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз. 

2. Основна програма 2 “Управление на човешките ресурси и резерв” - изразходвани са 

16,45 млн. лв. Създадоха се условия за ефективно повишаване на квалификацията на 

военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната и Българската армия. 

Бяха извършени редица дейности по работата със служителите от резерва, както и при 

провеждането на кампанията за набиране на кандидати за военна служба и курсанти. 

3. Основна програма 3 „Военна полиция” - изразходвани са 35,49 млн. лв. Реализирана 

беше комплексна система от мерки за предотвратяване, разследване и разкриване на 

престъпления, за неутрализиране на рискови фактори и заплахи при опазването на реда и 

сигурността в Министерството на отбраната и за постигане на оперативна съвместимост със 

службите за сигурност на страните-членки на НАТО. 

4. Основна програма 5 “Медицинско осигуряване” – изразходвани са 180,23 млн. лв. 

Основните усилия бяха насочени към здравното осигуряване, провеждането на профилактика, 

диагностика, лечение и рехабилитация на личния състав. Бяха осигурени медицински екипи при 

участието на български военнослужещи в операции и мисии, провеждани извън територията на 

страната. 

5. Основна програма 6 “Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело” - 

изразходвани са 39,26 млн. лв. Основните усилия бяха насочени към осигуряване на отдиха и 

възстановяването на личния състав, превръщането на Националния военноисторически музей в 

средище за военна история, наука, изкуство и култура, както и осъществяване на 

информационната политика на Министерството на отбраната чрез използване на възможностите 

на военните печатни, аудио-визуални и електронни средства за масова комуникация.  

6. Основна програма 7 “Изследвания и технологии” - изразходвани са 9,22 млн. лв. 

Усилията бяха съсредоточени към създаване на организация за провеждане на изследователска 

дейност, на научни, научноприложни и приложни изследвания, инженерно-конструкторска и 

внедрителска дейност в отбраната.  

7. Основна програма 8 “Военно образование” - изразходвани са 56,68 млн. лв.  Фокусът 

беше насочен към осигуряване на условия за ефективно функциониране на военнообразователната 

система, с цел повишаване на образованието и квалификацията на военнослужещите и цивилните 

служители. 
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8. Основна програма 9 “Административно осигуряване, инфраструктура и управление 

на риска” - изразходвани са 102,66 млн. лв. Създадоха се необходимите условия за осигуряване 

на отбранителни ресурси за подобряване на защитата на информацията, нейния интегритет и 

достъпност за ефективно командване и управление на структурите от Министерството на 

отбраната и Българската армия. Подобри се управлението и охраната на имотите.  

9. Основна програма 11 „Сили за специални операции” - изразходвани са 23,96 млн. лв. 

Усилията бяха насочени към подготовката на формированията по стандартите на НАТО, 

поддържане в готовност на Формированията за овладяване и/или преодоляване на последствията 

от бедствия и за оказване помощ на населението при необходимост, както и поддържане в 

готовност на отделни формирования за противодействие на терористични заплахи и ликвидиране 

на последствията от тях. 

10. Основна програма 12 „Управление на инвестиционни проекти”. Тази програма беше 

създадена през 2018 г., но е действаща от началото на настоящата година, с цел усъвършенстване 

на управлението на ресурсите за отбрана. В нея са планирани финансови средства за управление 

на инвестиционните проекти, включени в Портфолиото на Министерството на отбраната. Целта на 

програмата е ресурсно осигуряване на инвестиционните проекти за изграждане, поддържане и 

използване на отбранителни способности и изграждане на модерни, оперативно съвместими 

въоръжени сили, с единна система за командване и управление. През 2019 г. по програмата са 

изразходвани финансови средства в размер на 2 208,2 млн. лв. по договорите, сключени между 

Правителството на САЩ и Правителството на Република България за реализация на 

инвестиционен проект „Придобиване на нов тип боен самолет“ по Програмата на САЩ за 

чуждестранни военни продажби, които бяха ратифицирани от Народното събрание. С 

придобиването на нов многоцелеви изтребител ще се издигнат на ново качествено ниво 

способностите на българската бойна авиация и ще се постигне оперативна съвместимост със 

съюзниците от НАТО. В посочените разходи по програмата са включени и 92,5 млн. лв., 

безвъзмезден кредит от централния бюджет за отбрана на Правителството на САЩ, които са 

допълнително осигурени към бюджета на Министерството на отбраната за 2019 г. за разходи, 

свързани с изпълнението на договорите. 

През 2019 г. финансовите средства, изразходвани по политика “Съюзна и международна 

сигурност” бяха в размер на 85,21 млн. лв., разпределени по основни програми, както следва: 

1. Основна програма 4 “Членство в НАТО и Европейския съюз и международно 

сътрудничество” - изразходвани са 29,45 млн. лв. Изпълнението на програмата беше 

съсредоточено към формиране на отбранителната политика на Република България чрез 

ефективно военнополитическо сътрудничество както в рамките на НАТО, ЕС така и в регионален 

мащаб.  

2. Основна програма 10 “Военна информация” - изразходвани са 55,76 млн. лв. Усилията 

бяха насочени към осигуряване на политико - военното ръководство на Министерството на 

отбраната и на други потребители с навременна и обективна разузнавателна информация, в 

интерес на националната сигурност и отбрана на страната. 

Изразходваните финансови средства (в млн. лв.) по политики и основни отбранителни 

програми са представени подробно в Таблица 1. 

Таблица 1 

Политика Разходи през 2019 г. 
% от общо изразходваните 

финансови средства 

Отбранителни способности 3 636,84 97,71% 

ОП 1 964,67 25,92% 
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ОП 2 16,45 0,44% 

ОП 3 35,49 0,95% 

ОП 5  180,23 4,84% 

ОП 6 39,26 1,05% 

ОП 7 9,22 0,25% 

ОП 8 56,68 1,52% 

ОП 9 102,66 2,76% 

ОП 11 23,96 0,64% 

ОП 12 2 208,20 59,33% 

Съюзна и международна сигурност 85,21 2,29% 

ОП 4  29,45 0,79% 

ОП 10 55,76 1,50% 

ВСИЧКО ЗА МО 3 722,04 100,00% 

 

Изразходваните през 2019 г. финансови средства по направления на разходите са 

представени визуално на Фигура 1. 

 
Фигура 1 

Разходи за личен състав са в размер на 1 056,24 млн. лв., което представлява 28,38 % от 

общите разходи на Министерството на отбраната. Разходи за текуща издръжка (в т.ч. и за 

подготовка на формированията и щабовете) са в размер на 322,43 млн. лв., което представлява 

8,66 % от общите разходи на Министерството на отбраната. Разходите за подготовка и участие в 

международни учения са в размер на 23,74 млн. лв. и представляват 0,64% от общите разходи. 

Капиталови разходи са в размер на 2 343,37 млн. лв., което представлява 62,96 % от общите 

разходи на Министерството на отбраната. 

През 2019 г. са изразходвани 42,31 млн. лв. за изпълнение на Цели за способности на 

НАТО от пакета ЦС-2017 и изграждане на декларираните военни формирования за НАТО и 

Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС (включително за провежданите мисии и операции 

на НАТО и ЕС). В тези средства са включени и разходите за членски внос към бюджети и 

програми на НАТО, в които Република България участва. Такива програми са Програмата на 

НАТО за придобиване на способности за стратегически въздушен транспорт (SAC-C17), 

Програмата на НАТО за съюзно земно наблюдение (AGS) и др.  

Информация, предоставена в НАТО с документа “Преглед на отбранителните 

способности на НАТО 2019” (DPCS-2019) през 2019 г. 

Информацията, предоставена в НАТО с документа “Преглед на отбранителните 

способности на НАТО 2019” (DPCS-2019) през 2019 г., съдържа обобщени данни за разходите за 
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отбрана, в съответствие с класификацията и изискванията на НАТО. През март 2020 г. беше 

направена корекция на данните за DPCS-2019 във връзка с реалните отчетени разходи на 

Министерството на отбраната за 2019 г. и окончателното разпределение на бюджета на 

Министерството на отбраната за 2020 г.  

Разходите за отбрана през 2019 г., предоставени в НАТО, са в размер на 3 771,50 млн. лв. 

и включват: 

- реалните отчетени разходи на МО през 2019 г. в размер на 3 724,43 млн. лв. 

- финансовите средства за изплащане на пенсиите на пенсионирани военнослужещи през 

2019 г. в размер на 310 млн. лв., като от разходите за отбрана са извадени отчисленията за 

военнослужещите към пенсионните фондове в размер на 277,0 млн. лв., за да няма дублиране на 

разходите. 

- финансови средства в размер на 3,23 млн. лв. за разходите за вноската на Република 

България към гражданския бюджет на НАТО и разходите за издръжката на Постоянната делегация 

на Република България в НАТО. Тези средства се изплащат от бюджета на Министерството на 

външните работи. 

- Финансови средства в размер на 10,84 млн. лв. за разходи за военни съдилища и военна 

прокуратура. 

Отчетен по този начин, общият размер на разходите за отбрана е 3 771,50 млн. лв., което 

представлява 3,19 % от БВП за 2019 г. 

В резултат от анализа на ресурсната среда и по-конкретно - на разходите за отбрана, бяха 

направени следните основни изводи: 

 разходите за отбрана за 2019 г. съответстват на заложените в Националния план за 

повишаване на разходите за отбрана на 2% от БВП на Република България до 2024 г. и позволяват 

да бъде изпълнен ангажимента за инвестиции в отбраната, приет от лидерите на страните-членки 

от НАТО по време на Срещата на върха в Уелс през 2014 г.; 

 през 2019 г. има увеличение на разходите за личен състав (средно с 10% за различните 

категории военнослужещи и цивилните служители) в изпълнение на политиката на 

Правителството в областта на човешките ресурси за увеличение на основното месечно 

възнаграждение на военнослужещите и основните месечни заплати на цивилните служители. 

 увеличението на капиталовите разходи, което на пръв поглед (вж. Фигура 1) 

предизвиква дисбаланс в препоръчителното съотношение на направленията на разходите (60% за 

личен състав, 20% за текуща издръжка и 20% за капиталови разходи), е свързано с 

актуализацията на бюджета за отбрана поради необходимостта от авансови плащания за 

придобиването на първите 8 бр. самолети F-16 Block 70 по реализацията на инвестиционен проект 

„Придобиване на нов тип боен самолет“, които бяха отчетени като капиталови разходи от 

бюджета за отбрана; 

 През 2019 г. започна да се изпълнява нова Основна отбранителна програма 12 

„Управление на инвестиционни проекти”, която беше създадена в Секторна политика 

„Отбранителни способности”. Отбранителна програма 12 се наложи като инструмент за 

успешното управление и координация на изпълнението на финансово осигурените инвестиционни 

проекти от Портфолиото с проекти на Министерството на отбраната; 

 Въпреки увеличението на разходите за отбрана спрямо предходната година, те остават 

недостатъчни за: планомерно и пълнообемно изпълнение на приетите Цели на способностите на 

НАТО; за пълноценна подготовка, съобразно установените съюзни стандарти; за ефективна 

поддръжка и ремонт на въоръжението, техниката и специализираната инфраструктура; за 

стартиране и на други ключови за въоръжените сили инвестиционни проекти (например 
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придобиването на нови три-координатни радари, нови зенитно-ракетни комплекси и др.). 

Основната причина е в това, че в последните три десетилетия липсват планомерни, целенасочени 

и адекватни инвестиции в модернизация и превъоръжаване на българските въоръжени сили, 

поради което настоящите потребности надхвърлят значително ресурсите, които страната може да 

си позволи да отдели за отбрана. 
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3. ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА, МЕЖДУНАРОДЕН МИР И 
СТАБИЛНОСТ 

3.1. Европейски съюз – обща политика за сигурност и отбрана 

България разглежда участието си в Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС като 

един от приоритетите на своята отбранителна политика. С разбирането, че приносът ни към 

действията и инициативите на ЕС в тази област е елемент от постигането на стратегическа 

автономност на Съюза и представлява гаранция за сигурността на страната ни,  през изминалия 

период България продължи участието си във водените от ЕС военни операции в Босна и 

Херцеговина, Мали, Средиземно море и Аденския залив. Тя бе активен участник в изпълнението 

на приоритетите, свързани с отбраната, които са заложени в Глобалната стратегия на ЕС за 

външна политика и сигурност.  

На политическо равнище страната ни подкрепи усилията за развитие и задълбочаване на 

Постоянното структурирано сътрудничество (ПСС) в областта на отбраната. В тази връзка през 

януари 2019 г. представихме актуализация на националния план за изпълнение на общите 

обвързващи ангажименти по ПСС, която бе оценена високо от секретариата на инициативата. 

Освен участието ни в проектите за подобряване на военната мобилност с водеща нация Холандия, 

за изграждане на логистични хъбове в подкрепа на операции с водеща нация Германия, за 

надграждане на системата за морско наблюдение с водеща нация Гърция и за модулен елемент за 

бързо развръщане за подводни интервенции, воден от България, през 2019 г. бе взето решение за 

присъединяване към водения от Румъния проект по ПСС за изграждане на мрежа от водолазни 

центрове на ЕС. 

Проектът по ПСС „Модулен елемент за бързо развръщане за подводни интервенции“, по 

който България е водеща нация, цели разработването на оперативно съвместим специализиран 

модулен елемент за операции и подводни интервенции в експедиционни условия. Страната ни 

организира и домакинства първите работни срещи между участващите държави - България, 

Франция и Гърция и страните наблюдателки - Италия и Полша. През 2019 г. България подготви и 

координира необходимата документация за одобрение на този проект като такъв от категория Б на 

Европейската агенция по отбрана.  

Продължиха дейностите и в областта на подобряването на военната мобилност, където 

Министерство на отбраната, в тясно сътрудничество с други министерства и агенции, започна 

работата по изготвяне на Национален план по военната мобилност. Бяха идентифицирани основни 

и алтернативни маршрути за военни превози по земя, въздух и море на територията на страната.  

През 2019 г. започна и първият редовен цикъл на Координирания годишен преглед на 

отбраната. Всички структури, ангажирани с участието на страната ни в този процес, проведоха 

активна и целенасочена подготовка за провеждане на двустранните консултации с България в 

началото на 2020 г. Това даде възможност за запознаване на максимален брой експерти с 

особеностите на процеса и допринесе за неговото ефективно провеждане не само на национално 

ниво, но и на ниво ЕС. 

Въпреки, че 2019 г. бе определена като година на приложение на новите инициативи в 

областта на отбраната, все още остават нерешени политически въпроси във връзка с тяхното 

функциониране. Ето защо страната ни се включи активно в дебатите по създаването на 

Европейски фонд за отбрана и Европейски инструмент за мир. В съответните органи на Съвета на 

ЕС активно бяха защитавани национални позиции, отчитащи становищата на всички компетентни 

ведомства по отделните дискусионни въпроси, така че в максималната възможна степен да бъде 

отчетен българският национален интерес. Работата по посочените инструменти ще продължи и 

през 2020 г. Предстоят и следващи дебати относно включването на трети страни в проекти по 

ПСС. 
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През 2019 г. в ОПСО на ЕС бяха включени обсъждания на нови теми като изкуствен 

интелект и нови технологии, климат и отбрана, хибридни въздействия, координирано морско 

присъствие и други. По всички тях Министерството на отбраната разработи позиции, които бяха 

отстоявани по време на дебатите на ниво министри на отбраната. 

В светлината на задълбочаване на взаимоотношенията между ЕС и НАТО, през 2019 г. 

България продължи да изразява виждането си, че двете организации трябва да работят заедно, като 

се допълват и използват в максимална степен своите предимства. НАТО остава основен гарант за 

сигурността на България и Европа, а постигането на стратегическа автономност на Европейския 

съюз е възможно единствено в тясно сътрудничество с Алианса. 

3.2. НАТО – колективна отбрана и съюзна политика за сигурност 

Основният фокус на дейността на Министерството на отбраната в рамките на НАТО през 

периода беше съсредоточен върху продължаващите процеси на трансформация на Алианса и 

адаптацията му към променената среда на сигурност в Европа и Северния Атлантик. През 2019 г. 

бе отбелязана 70-тата годишнина от създаването на Алианса, както и 15-тата годишнина от 

приемането на България за член. 

Приоритетите на България бяха съсредоточени върху приноса ни към колективната отбрана 

и възпиране, постигането на балансирано присъствие на Алианса на Източния му фланг и в 

региона на Черно море, както и към изпълнението на ангажимента за инвестиции в отбраната от 

Срещата на върха в Уелс през 2014 г. 

През годината във фокуса на усилията за развиване на способностите на НАТО за 

възпиране и отбрана бе Инициативата за готовност на НАТО (NATO Readiness Initiative), приета 

през 2018 г. В изпълнение на инициативата, страните-членки поеха ангажимент до 2020 г. да 

предоставят 30 батальона, 30 ескадрили и 30 бойни кораба с готовност за действие 30 или по-

малко дни. България заяви принос и ще участва в по-нататъшната реализация на инициативата с 

декларирани формирования от състава на Въоръжените сили в набелязаната времева рамка. 

Темата за адаптираното предно присъствие на сили на НАТО в региона на Черно море 

продължава да е от изключително важно значение за сигурността на Република България. 

Регионът е изложен на рискове и предизвикателства от двете стратегически направления и поради 

това е необходимо прилагане на пропорционални и адаптирани към специфичните условия мерки 

в югоизточния фланг на НАТО. В тази връзка усилията на страната ни са фокусирани върху 

създаването на военноморски координационен център във Варна в подкрепа на инициативата на 

НАТО за адаптирано предно присъствие. След приключване на работата по центъра той може да 

бъде предложен на НАТО за изпълнение на функциите на Регионално военноморско 

координационно присъствие, като елемент от структурата на силите на Алианса. 

България успешно изпълнява ангажимента за повишаване на инвестициите в отбрана 

(Defence Investment Pledge, DIP). От началото на 2018 г. успешно прилагаме Националния план за 

повишаване на разходите за отбрана на 2% от БВП до 2024 г. С авансовото плащане на 8 броя 

самолети F-16 Block 70 разходите за отбрана надхвърлиха 3% от БВП, като по този показател се 

нареждаме сред страните с разходи за отбрана над 2% от БВП. В допълнение, от 2019 г. пенсиите 

на българските военнослужещи вече са включени в разходите за отбрана, с което разходите за 

отбрана се увеличиха с над 40 млн.лв.  

Продължи успешният принос на страната ни към процеса на развитие на Командната 

структура (NCS) и Структурата на силите (NFS) на Алианса. До края на 2021 г. Република 

България ще изпълни на 100% поетите ангажименти за попълване на квотата ни от длъжности в 

Командната структура. Продължава активното участие на страната ни в елементи от NFS от 

Източния фланг на Алианса. Република България е афилиирала един батальон към 

многонационалната бригада – „Югоизток“ в Крайова, Румъния и е назначила 10 военнослужещи в 

щаба на многонационалната дивизия „Югоизток“ в Букурещ и двама в многонационалната 
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бригада „Югоизток“. През юли 2019 г. страната ни пое ротационната длъжност заместник-

командир (бригаден генерал) на многонационалната дивизия „Югоизток“. 

На 3 и 4 декември 2019 г. в Лондон се проведе Среща на лидерите на страните-членки на 

НАТО. Форумът беше посветен на 70-годишнината от основаването на Алианса и 

трансатлантическата солидарност. Водещо място в дискусиите зае справедливото споделяне на 

тежестите и отговорностите, водещата роля на Алианса за колективна сигурност на страните-

членки, ангажиментът към сигурността и стабилността в Афганистан, засилването на 

стратегическото партньорство с ЕС, политиката на „отворени врати“, енергийната сигурност и 

сигурността на комуникациите. 

През 2019 г. бе отбелязан сравнително висок интензитет на срещите на високо политическо 

ниво с ръководството на НАТО. В периода 28 февруари - 1 март се проведе посещение на 

генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг в България. В неговите рамки бяха проведени 

срещи на най-високо държавно ниво, на които бяха обсъдени редица актуални въпроси от дневния 

ред на Алианса, с акцент върху сигурността в Черно море и ангажимента за инвестиции в 

отбраната. На 12 декември министър-председателят на Република България посети Главната 

квартира на Алианса и проведе среща с генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг. Двамата 

обсъдиха решенията на проведената на Срещата в Лондон, мерките за засилване на сигурността в 

региона на Черно море и развиването на стратегическото партньорство между Република България 

и САЩ. 

В периода 23-25 септември се проведе посещение на председателя на Военния комитет на 

НАТО генерал сър Стюарт Пийч. В рамките на срещите му с висшето политическо и военно 

ръководство на Министерството на отбраната бяха обсъдени увеличаването на средствата за 

отбрана, превъоръжаването и модернизацията на въоръжените сили, възпиращият и отбранителен 

потенциал на НАТО. 

През май се проведе политико-военното учение на НАТО по управление на кризи CMX19. 

Министерството на отбраната координира на национално ниво ролята на страната ни в учението, 

като в него участваха редица министерства и ведомства, представени на високо ръководно ниво. 

Главна цел на тези учения е развитието и прилагането на инструментариума на Алианса за 

провеждане на консултации, управление на кризи и провеждане на операции по и извън чл. 5 на 

Вашингтонския договор. Ученията CMX са предназначени преди всичко за политическото 

ръководство на страните-членки на НАТО. 

Продължи долекуването и рехабилитацията в България на ранени украински 

военнослужещи, в изпълнение на двустранно споразумение между двете страни и в съответствие с 

българския принос към Доверителния фонд на НАТО за подпомагане на Украйна. 

3.3. Мерки за укрепване на доверието и сигурността 

През 2019 г. Министерството на отбраната участва в изготвянето на национални позиции 

по въпроси, свързани с контрола на въоръженията, сред които предложения за обновяване на 

Виенския документ, проблеми в приложението на Договора за установяване на режима „Открито 

небе“ и прекратяването на Договора за ограничаване на ракетите със среден и по-малък обсег на 

действие. Представители на институцията се включиха и в заседания на Структурирания диалог на 

Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, където бяха обсъдени рисковете за 

европейската сигурност и възможностите за тяхното преодоляване. 

В изпълнение на Договора за обикновените въоръжени сили в Европа бяха проведени 

четири инспекции от Украйна на обявени места с принадлежащи към тях обекти за контрол на 

наша територия. България проведе две инспекции на обявени места с прилежащи обекти за 

контрол на територията на Украйна. Български офицери участваха в две инспекции, ръководени от 

САЩ в обекти за контрол на територията на Украйна. 
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В съответствие с Виенския документ от 2011 г., от страна на Украйна на българска 

територия бяха проведени инспекция на обозначен район и посещение за оценка на военно 

формирование. Беше приета и инспекция от страна на Руската федерация и посещение от страна 

на Република Сърбия. От българска страна бяха осъществени инспекции в Азербайджан и в 

Република Сърбия. На територията на Република България беше приета наблюдателна мисия от 

Украйна и от Руската федерация по Договора „Открито небе“. 

В изпълнение на Конвенцията за конвенционалните оръжия, Министерството на отбраната 

участва в дебатите по време на заседанията на Групата на правителствените експерти по 

Смъртоносните автономни оръжейни системи. 

Съгласно Конвенцията по касетъчните боеприпаси, продължи съвместната работа с 

Агенцията на НАТО за поддръжка и доставки по възобновения през 2017 г. проект за 

унищожаване на касетъчните боеприпаси, собственост на Българската армия. 

Министерството на отбраната поддържа и развива водеща в страната експертиза по 

въпросите на автономните оръжейни системи и създаването на международноправни норми за 

тяхното регулиране. Ведомството се включва в изготвянето на национални позиции и по други 

актуални теми на международното хуманитарно право, като например използването на експлозиви 

в населени райони. 

Продължи участието на експерти от Министерството на отбраната в работата на 

междуведомствена работна група, на която беше възложено разработването на Национална 

стратегия за противодействие на разпространението на оръжия за масово унищожение.  

Подготвени бяха експертни становища, във връзка с дейности на Министерството на 

отбраната в сферата на експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, както и на изделия 

и технологии с двойна употреба.  

Във връзка със задълженията на страната ни в сферата на контрола на въоръженията, 

мерките за укрепване на доверието и сигурността, хуманитарното разоръжаване и 

неразпространението на оръжия за масово унищожение, бяха подготвени и изпратени съответните 

годишни национални доклади и информации. 

3.4. Международно сътрудничество 

Основните усилия по линия на двустранното сътрудничество и регионалните инициативи в 

областта на отбраната бяха насочени към задълбочаване на взаимодействието със съюзниците, 

координиране и реализиране на срещи и посещения на високо ниво. Двустранните срещи и 

участията в многостранни формати на ниво министър на отбраната имаха за основни цели 

развитие на диалога със страните-членки на НАТО и страните-партньори в ЕС за обсъждане на 

приоритетите в двустранните отношения, обмяна на позиции по въпросите на регионалната и 

глобална сигурност, както и модернизацията на въоръжените сили. Осъществени бяха 

консултации в областта на управлението на човешките ресурси, военната медицина, военното 

образование, военно-почивното дело, военната полиция, вътрешния одит, изграждането на 

отбранителни способности, военно-техническото сътрудничество и киберотбраната, бяха 

проведени и  редица съвместни учения и тренировки. 

Министерството на отбраната продължи да участва активно в регионалните инициативи в 

рамките на Процеса на срещи на министрите на отбраната от Югоизточна Европа и заместник-

началниците на отбраната в този формат. 

От сериозна важност за развитие на военното сътрудничество беше участието на началника 

на отбраната в двата форума - годишната Конференция на началниците на отбраната на 

балканските страни и в годишната Конференция на началниците на отбраната на държавите от 

Централна Европа, както и двустранните официални посещения във формат „началници на 

отбраната“.  
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Продължи и процесът за развитие на диалога и със страните от Южен Кавказ, Близкия 

изток и Азия, както и активните усилията на българската страна за подпомагането на 

евроатлантическа интеграция на държавите от Западните Балкани. 

С цел развитие на сътрудничеството в областта на отбраната, бяха осъществени срещи и 

консултации на различни нива. Такива бяха посещението на хърватския вицепремиер и министър 

на отбраната в Република България, срещата на българския министър на отбраната с министъра на 

националната отбрана на Република Корея, осъществена в рамките на посещението на 

правителствена делегация там, както и редица срещи, проведени от министър Красимир 

Каракачанов по време на участието му в международни форуми на високо равнище като срещата 

на министрите на отбраната и Срещата на върха на НАТО, Мюнхенската конференция по 

сигурността и други. 

От ключово значение беше и постигането на нов етап в отношенията със САЩ със 

стартирането на Стратегическия диалог между двете страни, договорен по време на посещението 

на министър-председателя Бойко Борисов във Вашингтон и подготовката на десетгодишна Пътна 

карта за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността. 

Поставено беше началото и на по-засилено сътрудничество с Япония с първото по рода си 

двустранно посещение от българска страна на ниво заместник-министър на отбраната. 

Проведени бяха двустранни военно-политически консултации с Румъния, Сърбия и Израел 

и бяха подписани Планове за двустранно сътрудничество. Конкретни дейности бяха насочени и 

към допълнително развитие на отношенията във военната област. 

Значителна част от мероприятията в рамките на подписаните планове за двустранно 

сътрудничество с Израел, Република Северна Македония, Черна гора, Гърция, Франция, Украйна, 

Армения, Грузия, Азербайджан, Сърбия, Румъния, Албания, Полша, Турция, Босна и Херцеговина 

и Алжир са изпълнени в заложените срокове. 

Следва да се подчертае, че координацията със страни, с които не се подписват планове и 

програми е динамична и в повечето случаи изисква оперативност във взаимодействието с 

различни структури. Пример за двустранно сътрудничество на принципа „case by case” са 

осъществените дейности в областта на сигурността и отбраната с Австрия, Хърватия, Словения, 

Чехия, Словакия, Германия, Великобритания, Италия, Испания, Португалия, Кипър, Швеция, 

Балтийските републики, Китай и страните от региона на Близкия Изток и Африка.  

Освен с изпълнение на заложените мероприятия в плановете за двустранно военно 

сътрудничество, конкретни дейности бяха насочени към допълнително развитие на отношенията 

във военната област и подобряване на оперативната съвместимост между въоръжените сили. 

В контекста на задълбочаване на двустранното сътрудничество със страни-членки на НАТО 

и обсъждане на въпроси от взаимен интерес, бяха проведени политико-военни консултации между 

министерствата на отбраната на България и Испания  (27-29 май 2019 г.) в Мадрид.  

В рамките на „Годишната среща за стратегически диалог по двустранното сътрудничество 

между министерствата на отбраната на България и Израел“ (Тел Авив, 02-04 юни 2019 г.) беше 

подписана Годишната програма за двустранно сътрудничество.  
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4. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ И ОТБРАНИТЕЛНИ СПОСОБНОСТИ 

Във военните формирования бяха създадени необходимите условия за изпълнение на 

функционалните задължения, задачите и мероприятията от ежедневния войскови живот. 

Състоянието на войсковия ред и дисциплината на личния състав от въоръжените сили през 

годината удовлетворява изискванията на Устава за войсковата служба. Намаляват инцидентите 

във въоръжените сили, като за 2019 г. те са с 4% по-малко в сравнение с 2018 г. Подготовката на 

въоръжените сили се провеждаше с ефективно използване на наличните ресурси и възможностите 

на учебно-материалната база и широко взаимодействие между видовете въоръжени сили в 

съответствие с отпуснатите финансови средства. 

Извършени бяха изменения и допълнения в Плана за развитие на въоръжените сили до 

2020 г., които се обуславяха основно от изменение в нормативната база, придобити отбранителни 

способности и оптимизиране на структурите от въоръжените сили на оперативно и тактическо 

ниво, както следва: 

 Формиране на оперативно ниво на Съвместно командване на специалните операции 

(СКСО) в състава на Българската армия;  

 Разкриване на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски”, считано от 

01.01.2020 г. в изпълнение на приетото Решение на 44-то Народно събрание (обн. ДВ 34 от 2019 

г.);  

 Промяна в структурите на Военномедицинска академия и Комендантство - МО; 

 Създаване на Военноморски координационен елемент, целящ повишаване способностите на 

Военноморските сили; 

 Структурни промени и увеличаване на личния състав на Военноморските сили за 

формиране на екипажи във връзка с придобиването на два кораба - минни ловци. 

Подготовката и през тази година беше насочена основно към тактическите звена до 

батальон. Бяха делегирани правомощия на командирите на формирования с ранг на 

батальон/самостоятелна рота да определят продължителността на индивидуалната и колективната 

подготовка в зависимост от текущото окомплектоване с личен състав и достигнатото ниво на 

подготовка. 

Министерството на отбраната имаше водеща роля при подготовката и организацията на 

българското участие в политико-военното учение на НАТО Crisis Management Exercise (CMX19). 

В хода на учението се отработиха въпроси по взаимодействие между министерствата и 

ведомствата на България в условията на зараждаща се криза и изпращане на декларираните сили и 

средства в зоната за провеждане на операцията, както и за готовността им за участие в съюзна 

операция. 

В изпълнение на засилените мерките за гарантиране на сигурността в Черноморския регион 

през май и юни под ръководството на Командването на Сухопътните войски на САЩ в Европа на 

териториите на Унгария, Румъния, България, Хърватска и Словения се проведе 

многонационалното учение „BLACK SEA/BALKAN REGIONAL EXERCISES 2019” (BS/BRE-19). 

На територията на България се проведоха ученията „STRIKE BACK 19”, „SHABLA 19”, „SWIFT 

RESPONSE 19” и „TROJAN FOOTPRINT-SOUTH”. Освен страните-домакини и САЩ, в учението 

участваха Албания, Република Северна Македония, Босна и Херцеговина, Великобритания, 

Франция, Италия, Хърватия и Словения. 

В рамките на Инициативата на началниците на отбраната на Балканските страни в периода 

от 30 септември до 04 октомври беше проведено многонационалното компютърно подпомагано 

командно-щабно учение (КП КЩУ) „BALKAN BRIDGES 2019“. България, като организатор, беше 

домакин на Центъра за контрол на учението. В учението участваха формирования и щабни 

офицери от България, Албания, Босна и Херцеговина, Гърция, Република Северна Македония, 

Сърбия, Румъния, Турция и Черна гора и обучаем щаб от Многонационална бригада Югоизточна 
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Европа (SEEBRIG). При провеждане на учението беше използвана Мрежата на страните от 

Югоизточна Европа за провеждане на подготовка и учения (South Eastern Europe Exercise and 

Training Network - SEEETN). България е водещата страна по изграждането, поддържането и 

използването на тази мрежа.  

Във въоръжените сили през 2019 г. бяха планирани 361 учения. Проведоха се 331 учения 

(91,69% от планираните), разпределени по категории, както следва (Таблица 2): 

 

Таблица 2 

Учения през 2019 г. Планирани Проведени Изпълнение 

Учения на военни формирования с ранг над 

батальон 
14 14 100% 

Учения на военни формирования с ранг на 

батальон, дивизион, КЩУ и КП КЩУ 
76 70 92,11% 

Учения с рота, батарея, единичен кораб 210 192 91,43% 

Участие в международни учения  61 55 90,16 % 
 

Провеждането на тези учения спомогна за запазване на постигнатото ниво на подготовка и 

готовност за бойно използване. 

Не се проведоха 30 (8,31%) от планираните учения. Основните причини са непланови 

ремонти на основно въоръжение и техника, нисък процент на окомплектоване с личен състав, 

участие на формированията в други учения и отмяна на планирани международни учения. 

4.1. Съвместно командване на силите 

Усилията през изтеклата година бяха насочени към усъвършенстване подготовката на 

Съвместното командване на силите за планиране и провеждане на съвместни операции за защита 

на териториалната цялост на страната, национално командване и управление на контингентите от 

въоръжените сили, участващи в мисии извън страната, както и оперативно управление на 

дежурните сили и средства и модулните формирования за подпомагане на населението при 

бедствия. 

Акцент в подготовката на Съвместното командване на силите през 2019 г. беше участието в 

три важни учения:  

 Многонационално учение „BLACK SEA/BALKAN REGIONAL EXERCISES 2019;  

 Компютърно подпомагано КЩУ „BALKAN BRIDGES 2019“;  

 „NAPLES BLUEPRINT 2019”, ръководено от Съюзното командване на съвместните сили на 

НАТО в Неапол.  

Учението  „NAPLES BLUEPRINT 2019” постави начало на активното ни участие при 

изпълнение на съвместно планирани дейности със Съюзното командване на съвместните сили на 

НАТО в Неапол. Офицери от Съвместното командване на силите участваха в многонационално 

учение за осигуряване на оперативна и технологична съвместимост между системите за 

командване и управление „CISEX CETATEA 2019” в Румъния.  

Обобщена информация за подготовката на формированията от състава на Съвместното 

командване на силите е дадена в Таблица 3: 

Таблица 3 

Учения през 2019 г. Планирани Проведени Изпълнение 

КПКЩУ 1 1 100 % 

КПТСУ 1 1 100 % 

ТУ/ТСпУ с батальон и приравнени 1 1 100 % 
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ТСЗ с батальон и приравнени 2 2 100 % 

ТСУ с рота и приравнени 7 7 100 % 

Общо 12 12 100 % 

Формированията проведоха мероприятия за поддържане и развитие на способности за 

гарантиране на националната сигурност, участие в текущи операции извън и на територията на 

страната. 

4.2. Сухопътни войски 

Основните задачи, изпълнявани от Сухопътните войски бяха: подготовка на щабовете и 

формированията за поддържане и усъвършенстване на съществуващите способности за водене на 

операции с приоритет по мисия „Отбрана”; подготовка на формированията, определени за участие 

в операции зад граница, декларирани за участие в Силите за отговор на НАТО и Силите за бърз 

военен отговор на ЕС; поддържане и развитие на способности за оперативна съвместимост на 

декларираните формирования от Сухопътните войски за НАТО и ЕС, залегнали в пакета „Цели за 

способности 2017”; придобиване и усъвършенстване на способности от личния състав за оказване 

помощ на населението и за поддържане на постоянна готовност за действие на планираните 

формирования за овладяване и/или преодоляване на последствията при бедствия; развитие и 

модернизация на Сухопътните войски в съответствие с планираните за 2019 г. мероприятия от 

План 2020. 

Съгласно графика за реорганизация, в Сухопътните войски се извършиха следните 

организационно-щатни промени: 

 Реорганизиране и промяна в числеността на в.ф. 34750-Карлово; 

 Реорганизиране и промяна в числеността на в.ф. 24490-Асеновград, в.ф 28880-Белене, в.ф. 

46690-Пловдив и в.ф. 24620-Свобода; 

 Реорганизиране и промяна в числеността на в.ф. 42600-Мусачево, като от състава на 

батальона беше изведена ротата за ЯХБЗЕ (в.ф. 22790-Горна Оряховица) и на нейна база беше 

сформиран батальон за ядрена, химическа, бактериологическа защита и екология.  

 Реорганизиране на в.ф. 32420-Русе; 

 Реорганизиране на механизираните батальони на в.ф. 22160-Плевен. 

Основните задачи, съгласно графика за реорганизация на Сухопътните войски в 

съответствие с План 2020 са изпълнени. 

Подготовката на Сухопътните войски се проведе на база отпуснатите финансови средства, в 

обстановка, максимално близка до бойната и беше насочена към поддържане и развитие на 

съществуващите отбранителни способности. Процесът се базираше на приетите стандарти и беше 

насочен към изграждане на оперативно съвместими щабове и формирования, необходими за 

изпълнението на мисиите на Сухопътните войски. 

Подготовката и сертифицирането на декларираните формирования се извърши в 

съответствие с поетите ангажименти по изпълнението Цели за способности 2017, „Национален 

план за проверка, оценка и сертифициране на декларираните щабове и формирования от 

въоръжените сили на Република България за участие в колективната отбрана на Алианса 2019 - 

2025“ и указанията на началника на отбраната за организацията и реда за сертифициране и оценка 

на способностите. Сертифицираните формирования отговарят на изискванията, определени във 

Ръководството за проверка и оценка на бойните способности на сухопътните сили на НАТО, 

съгласно Стандартите за силите на Съюзното командване по операциите и тези, заложени в 

националните изисквания. 

Сертифицирани бяха: 

 Декларирани към силите за отговор на НАТО с висока степен на готовност eNRF и ЕС: 

 многофункционален взвод за ЯХБЗ за изпълнение на дежурство към eNRF-20;   
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 HUMINT група към  eNRF-20;  

 CIMIC група към eNRF-20;  

 контингент от въоръжените сили на Република България за дежурство в 

Многонационалната бойна група на Европейския съюз „HELBROC BG“. 

 Декларирани сили за НАТО от пакета ЦС-2017:  

 самоходен артилерийски дивизион;  

 модул за командване и управление на защитата на силите;  

 танков батальон. 

По време на проведените учения за оценка, формированията демонстрираха способности, 

потвърждаващи готовността им за участие в пълният спектър операции на Алианса, в резултат на 

което получиха оценка „БОЕГОТОВ”.  

Щабът на Сухопътните войски проведе три  КЩУ с щабовете на в.ф. 24620-Свобода, в.ф. 

22160-Плевен и в.ф. 46690-Пловдив и едно КП КЩУ с щаба на в.ф. 34750-Карлово. Продължи 

участието на военнослужещи от Сухопътните войски в международни КЩУ. 20 военнослужещи 

от Командването на Сухопътните войски и механизираните бригади взеха участие в КЩУ 

„GORDIAN KNOT 19“, проведено в Солун и в КП КЩУ “DACIAN LANCER 19“, проведено на 

полигона „Чинку“ в Румъния. В периода от 30.09. до 04.10. щабът на в.ф. 22220-Сливен, усилен с 

офицери от Сухопътните войски, участва в международното КП КЩУ ,,BALKAN BRIDGES 19“, 

проведено на НВУК ,,Чаралица“. 

С в.ф. 28330 – Смолян, за първи път след неговото сформиране, се проведе 

международното тактическо учение „РОДОПИ 19“. В учението взеха участие и формирования от 

Австрия, Полша, Чехия, Румъния и други формирования от Сухопътните войски, мобилен екип на 

симулационната система – DITS от Съвместното командване на силите и хеликоптер от 

Военновъздушните сили. 

Декларираните формирования от Сухопътните войски са подготвени по стандартите на 

НАТО и притежават способности за участие в операции на Алианса. 

Обобщена информация за проведените учения от формированията от Сухопътните войски 

за 2018 г. и 2019 г. е дадена в Таблица 4. 

Таблица 4 

Учения през 2019 г. Планирани Проведени Изпълнение 

КЩУ и КП КЩУ 17 16 94% 

Тактически учения с полк и приравнени 1 1 100% 

Тактически учения с бойни стрелби с 

батальон/дивизион 
5 5 100% 

Тактически учения с батальон/дивизион 7 7 100% 

Тактически учения с бойни стрелби с 

рота/батарея 
18 16 89% 

Тактически учения и тактико-специани учения 

с рота/батарея 
99 95 96% 

Общо  147 140 97% 
 

Анализът на данните за подготовката показва, че планираните и проведени учения през 

2019 г. (147 учения) са средно с 11% повече, спрямо тези през 2018 г. (131 учения), като процентът 

на изпълнение спрямо предходната година се запазва – проведените учения през 2019 г. са били 

140, а през 2018 г. - 128. 
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4.3. Военновъздушни сили 

Основни приоритети във Военновъздушните сили бяха бойната подготовка на щабовете и 

формированията, поддържането и изграждането на оперативни способности, необходими за 

изпълнение на задачите по трите мисии на въоръжените сили и участие в Прегледа на отбраната. С 

подписването и влизането в сила на четири договора с Правителството на САЩ стартира 

изпълнението на проекта „Придобиване на нов тип боен самолет и осигуряване на интегрирана 

логистична поддръжка”, чрез който Военновъздушните сили ще придобият нова авиационна 

платформа, отговаряща на изискванията и стандартите на НАТО и на предизвикателствата на 

средата на сигурност. Продължиха и на дейностите по реализиране и на останалите приоритетни 

проекти за модернизация - „Придобиване на нови трикоординатни радари” и „Придобиване на 

нови зенитно-ракетни комплекси“. 

Военновъздушните сили гарантираха въздушния суверенитет на страната, осигурявайки 

непрекъсната и ефективна защита на българското въздушно пространство, като част от 

Интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО. Съвместно със 

сили и средства на съседни страни бяха изпълнени презгранични операции за осигуряване 

неприкосновеността на въздушното пространство на Алианса. Дежурството от територията на 

страната за контрол над въздухоплаването и охрана на въздушното пространство („Air Policing“) 

не беше усилвано със сили и средства на съюзни държави и се носеше само от български 

изтребители. 

Продължава работата, съвместно с румънската страна, по подготовка на проект на 

документ, допълващ действащото двустранно споразумение и даващ възможността  на дежурни 

изтребители на трета съюзна държава да изпълняват презгранични операции във въздушните 

пространства на двете страни. В процес на подготовка е двустранно споразумение за презгранични 

операции за „Air Policing” с Турция. Обсъжда се възможността за изпълнение на „Air Policing” във 

въздушното пространство на Република Северна Македония. 

Подготовката се водеше за поддържане и постигане на необходимите способности и за 

изпълнение на задачи по защита на териториалната цялост на страната, наблюдение и контрол над 

въздухоплаването. Значителни усилия бяха положени за възстановяване/поддържане на 

летателната годност на авиационната техника и рационалното използване на предоставения на 

Военновъздушните сили финансов ресурс.  

Въпреки гъвкавото планиране и ефективно разходване на ресурсите, планираният брой 

летателни часове беше изпълнен едва на 80%. Основни причини за това бяха забавянето при 

сключване на договори за интегрирана логистична поддръжка на авиационната техника, както и 

закъснението и неритмичните доставки на резервни части, консумативи и авиационно-техническо 

имущество.  

Изпълнението на планирания годишен брой летателни часове на сертифицираните 

декларирани формирования е аналогичен с предходните години - 82 % за „Авиационни сили с 

нарастваща степен на готовност” и 100 % за „Сили за развръщане с нарастваща степен на 

готовност”.  

Редовно се провеждаха тренировъчни мисии с участие на дежурни изтребители за „Air 

Policing” с реално обозначаване на въздушна цел. Дежурните екипажи за „Air Policing” успешно 

изпълниха поставяните им задачи. 

Задълбочаващите се проблеми с поддръжката на авиационната техника и ограниченото 

ресурсно осигуряване доведоха до продължаване на тенденцията за неизпълнение на планирания 

годишен брой летателни часове на летателния състав, който е далеч под изискванията в 

стандартите на НАТО. Това създава реална заплаха за нивото на безопасност на полетите, 

способностите за изпълнение на поетите съюзнически ангажименти и ограничава възможностите 

за приучаване на млад летателен състав по типове авиационна техника и за изпълнение на 

дежурството по „Air Policing”.  
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Едно от приоритетните направления за работа остава осигуряването на приемственост 

между поколенията летателен състав. Завърши летателна подготовка на четирима пилоти, 

определени за приучване на нов тип боен самолет. Продължи интензивната летателна подготовка 

на други 14 нови пилоти, които преминаха от приучване на типа самолет към усвояване и 

усъвършенстване на сложни видове подготовки. В авиобаза „Папа“, Унгария завърши 

подготовката си един пилот на самолет С-17 и беше заменен от друг пилот от състава на 

Военновъздушните сили. 

За подготовка на формированията за изпълнение на целия спектър от мисии и задачи, във 

Военновъздушните сили бяха планирани и проведени 35 международни и национални учения и 

тренировки (Таблица 5). 

Таблица 5 

Учения през 2019 г. Планирани Изпълнени Изпълнение 

Планирани учения, тренировки и подготовки с 

авиобаза, ескадрила, дивизион, КЩУ и КП КЩУ 
33 33 100 % 

Учения с рота/батарея; радарен пост 2 2 100 % 

Парашутни скокове 236 236 100 % 
 

Наблюдава се увеличаване на планираните учения – 35 учения за 2019 г. спрямо 31 учения 

през 2018 г. Всичките 35 планирани учения през 2019 г. бяха проведени успешно (100% 

изпълнение).  

Продължи съвместната работа с Държавно предприятие „Ръководство на въздушното 

движение”, като бяха подписани споразумения за взаимодействие между военните и гражданските 

органи за обслужване на въздушното движение в районите от взаимен интерес. Продължи 

създаването на зони над военните летища Безмер и Долна Митрополия, чрез които да се гарантира 

безопасното провеждане на полети за „Air Policing” и по изготвяне на стандартни оперативни 

процедури за полети на дистанционно управляемите летателни системи в общото въздушно 

пространство на Република България.  

През 2019 г. бяха допуснати 37 авиационни инцидента и един сериозен инцидент с 

участието на военно въздухоплавателно средство. Общият им брой е с 2 повече спрямо 2018 г. 

Около 60% от авиационните произшествия са вследствие на откази на авиационната техника, по-

голяма част от която е съветско производство (58%), произведена през 80-те години на миналия 

век и намираща се  на предела на назначения технически ресурс по време.  

Зенитно-ракетните комплекси са в незадоволително състояние. Налице е технологична 

изостаналост на зенитно-ракетната техника и ниско ниво на оперативна съвместимост със 

съюзните държави от НАТО. 

Радиолокационните комплекси от основния компонент на системата за наблюдение на 

въздушното пространство работят с частични неизправности, поради което са занижени основните 

им технически параметри. От 2009 г. не са извършвани доставки на резервни части и не са 

извършвани ремонти, съгласно техническите изисквания на тези радари и към настоящия момент, 

тяхното техническо състояние се осигурява от разчетите във военните формирования, със 

собствени сили и средства.  

В краткосрочен план, съществува реален риск от невъзможност за осигуряване с 

радиолокационна информация на системата за командване и управление на Военновъздушните 

сили. Това ще доведе до невъзможност за изпълнение на задачите по контрола и охраната на 

въздушното пространство в национален и съюзен аспект и застрашаване безопасността на 

полетите на авиацията.  

Поради неизправност на авиационната техника, Военновъздушните сили временно 

прекратиха поддържането на готовността за гасене на пожари от въздуха, която беше възстановена 

на 21 юни. 
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Имайки предвид техническото състояние на вертолетите Ми-17 и с цел поддържане на 

способността за гасене на пожари от въздуха, бяха придобити два броя подвесни системи за 

вертолет AS-532 AL „Cougar” от типа „Bambi Bucket”.  

4.4. Военноморски сили 

Основните усилия и ресурси бяха насочени към поддържане и усъвършенстване на 

отбранителните способности, ефективността и съвместимостта на Военноморските сили с тези на 

страните членки на НАТО. Акцент беше поставен върху подготовката на декларираните за НАТО 

и ЕС сили, изпълнение на дейностите по реализиране на инвестиционните проекти на 

Военноморските сили, включени в Портфолиото от проекти на Министерството на отбраната, 

осигуряване на тактическите учения на военните формирования и подготовката и участие на 

корабите в националното военноморско учение с международно участие „БРИЗ 2019”. 

В рамките на утвърдените лимити от гориво-смазочни материали, бойни припаси и в 

условия на сериозни финансови ограничения, с предимство се осигуряваше подготовката на 

декларираните сили, както и на корабите и личен състав, определени за участие в международни 

учения на територията на страната и извън нея. В изпълнение на тази задача Военноморските сили 

участваха в 22 международни учения, което имаше положителен ефект върху тяхната оперативна 

съвместимост.  

Военноморските сили поддържаха информационна осведоменост за обстановката в 

морските пространства на страната чрез „Брегова система за контрол на корабоплаването и охрана 

на морската граница - ЕКРАН”.  

В съответствие с План 2020, считано от 01 юли, Командването на Военноморските сили и 

две формирования от състава на Военноморските сили се реорганизираха по нови длъжностни 

разписания и увеличиха своята численост. Друга част от военните формирования се 

реорганизираха по действащи длъжностни разписания.  Бяха организирани два конкурса за 

приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната 

и чужбина. 

С ПМС №371/20.12.2019 г. беше взето решение за нарастване на личния състав на 

Военноморските сили във връзка със създаване на военноморски координационен елемент 

(ВМКЕ) на НАТО в района на в.ф. 32140-Варна, в контекста на мерките по адаптирано предно 

присъствие на Алианса (tailored Forward Presence - tFP), както и придобиването на два броя минни 

ловци. 

Вертолет AS 365 N3+ Dauphin беше зачислен в длъжностното разписание на авиобаза 

“Чайка” в изпълнение на Спогодбата за прекратяване на арбитража между „Airbus Helicopters“ и 

Министерството на отбраната.  

Подготовката на военните формирования беше насочена към:  

 Развитие и поддържане на способности за водене на морски операции и за участие в 

съвместни операции в национален, съюзен и/или коалиционен формат; 

 Своевременното идентифициране, оценка и отговор на асиметрични, хибридни и 

терористични заплахи; 

 Отработване на задачите при разрешаване на кризи от невоенен характер, ликвидиране на 

последствията от бедствия и възстановяване на боеспособността на силите. 
 

През юли беше проведено 23-то национално военноморско учение на Военноморските сили 

с международно участие „БРИЗ 2019” и сертифициране на базов миночистач „Шквал” съгласно 

стандартите и критериите на НАТО (MAREVAL). Oт Военноморските сили участие взеха 18 

бойни и спомагателни кораби и катери, два вертолета, група за специални операции - общо 900 

души личен състав. Участваха и два щурмови самолета СУ-25 от  Военновъздушните сили, две 

групи (CIMIC и PSYOPS) от Сухопътните войски - общо над 70 души. В учението общо участваха 
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11 държави с 26 бойни и спомагателни кораби и катери, пет самолета, пет вертолета и 2018 

военнослужещи от Военноморските сили на България, Албания, Белгия, Великобритания, Гърция, 

Италия, Канада, Полша, Румъния, САЩ, Турция, Франция, Втората постоянна група кораби на 

НАТО и Втората постоянната противоминни група кораби на НАТО, от силите за отговор на 

Алианса, както и 132 души от 21 държавни организации, институции и ведомства, от четири 

министерства, местни органи на управление, неправителствени и частни организации. 

През отчетния период в подчинените формирования бяха проведени общо 117 учения на 

различни етапи от подготовката, разпределени по категории и отразени в Таблица 6. 

Корабите и корабните дивизиони успешно сдадоха курсовите си задачи и проведоха 

планираните тактическите учения и бойни упражнения към тях. 

Таблица 6 

Учения през 2019 г. Планирани Проведени Изпълнение 

Международни учения (вкл. 6 бр. от 

типа PASSEX) 
18 22 122 % 

Национални учения на ВМС 2 2 100 % 

Участие в национални учения на БА 2 2 100 % 

ТУ на съединение 1 1 100 % 

ТУ на дивизион 4 3 75 % 

ТУ на отряд 2 2 100 % 

Летателно ТУ  1 1 100 % 

ТУс единичен кораб 54 46 85 % 

ТУ на полк и приравнени 2 2 100 % 

ТУ/ТСпУ с батальон и приравнени 22 19 86 % 

ТУ на рота и приравнени 18 17 94 % 

Общо  126 119 94 % 
 

Анализът на подготовката показва, че се запазва тенденцията от последните няколко 

години да се провеждат около 90% от планираните учения. Това се дължи преди всичко на 

непопълнени с личен състав екипажи и разчети, неизправна материалната част и на 

отменени/препланирани международни учения. 

През 2019 г. се констатира увеличаване на броя на проведените учения (117 учения) спрямо 

тези през 2018 г. (102 учения), дължащо се на по-големия брой участия в международни учения 

(40% повече). Непроведените учения се дължат на отменените тактически учения с единичен 

кораб. 

Недостатъчната осигуреност с финансови и материални средства ограничи възможността за 

провеждане на достатъчно учения на море. При стандарт на НАТО от 108 дни на море, 

декларираните кораби имат средно по 35, което е около 30% от необходимите. Това се отразява 

негативно върху подготовката и способността за изпълнение на задачите в съответствие с 

установените стандарти. В сравнение с 2018 г. се наблюдава ръст в този показател, основаващ се 

на по-големия брой международни учения.   

Корабите от формированията, предвидени за силите за отбрана, са били на море средно 20 

дни през годината. Тази тенденция се запазва през последните няколко години. 

4.5. Сили за специални операции 

 Съвместно командване на специалните операции 
С изменения и допълнения в Закона за отбраната и въоръжените сили през отчетния период 

бяха предприети стъпки за преструктуриране на 68-ма бригада „Специални сили“ в Съвместно 

командване на специалните операции (СКСО). Бяха одобрени процедури за изменение в План 
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2020, които да регламентират конкретните мероприятия, срокове и ресурси за това 

преструктуриране. 

Основната дейност и усилия на Силите за специални операции (ССО) през 2019 г. бяха 

насочени към поддържане и усъвършенстване на съществуващите способности, с приоритет върху 

подготовката на щабовете и формированията за изпълнение на задачи в рамките на мисия 

„Отбрана“. Успоредно с тези задачи, формированията поддържаха и развиваха способности по 

трите основни мисии на специалните операции - Специално разузнаване, Директни действия и 

Военно подпомагане, в условията на нарастващото влияние на неконвенционалните и хибридните 

рискове и заплахи. Основна цел на тази подготовка е създаване на нови и усъвършенстване на 

наличните способности на формированията от СКСО по противодействие на тероризма и за 

оказване на съдействие на МВР по овладяване и/или преодоляване на последствията от 

терористичен акт. 

Успешно беше проведена сертификацията на щабен елемент и Тактическа група за 

специални операции в Компонентното командване на специалните операции към Силите за 

отговор на НАТО (NRF-20), които ще застъпят в дежурство през 2020 г.  

Проведена беше и подготовката на формированията, участващи в мисии и операции зад 

граница в Афганистан и Косово, където ССО поддържат постоянно участие и извършват ротации 

на всеки 6 месеца.  

През 2019 г. формирования и военнослужещи СКСО участваха в редица международни 

учения и подготовки на територията на страната и в чужбина съвместно със Сили за специални 

операции на САЩ, Гърция, Албания, Северна Македония, Румъния, Украйна, Грузия, 

Азербайджан, Турция, Полша, Великобритания и Германия. 

Тактическите и тактико-строеви занятия и учения, полевите подготовки, парашутните 

скокове и командно-щабните и компютърно подпомаганите командно-щабни учения са 

представени в Таблица 7. 

Таблица 7 

Учения през 2019 г. Планирани Проведени Изпълнение 

Полеви подготовки 6 6 100 % 

Международни учения и подготовки в страната 5 6 120 % 

Участие в международни учения извън страната 4 8 200 % 

Щабни тренировки и КЩУ 9 9 100 % 

Парашутни скокове 4768 
4182/ от тях 

660 нощни 
88 % 

 65-ти Морски специализиран разузнавателен отряд (мсро) 
За осигуряване на сформирането на декларираната за силите на НАТО Морската тактическа 

група за специални операции, от 01 юли в 65 мсро влезе в сила ново длъжностно разписание, 

което очерта един съществен проблем - липса на достатъчен брой кандидати, необходим за 

изграждането и своевременната подготовка на формированието. 

През 2019 г. подготовката се провеждаше при ограничени материални и финансови 

ресурси. Това в определена степен беше компенсирано чрез участие на военнослужещи от 

формированието в съвместна подготовка със сродни формирования за специални операции от 

Българската армия, страни-членки на НАТО и МВР. Подготовката беше насочена към развитие на 

способности за провеждане на специално разузнаване и наблюдение, директни действия и 

провеждане на специални операции, самостоятелно и във взаимодействие със СКСО и 

специализираните структури от МВР. 

Успешно бяха изпълнени, планираните за годината 578 парашутни скока.  
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4.6. Изпълнение на мисиите на Въоръжените сили 

4.6.1. Мисия „Отбрана“ 

Основните усилия на ръководството на Министерството на отбраната,  щабовете на 

Съвместното командване на силите и на видовете въоръжени сили, на военните формирования от 

Българската армия и на Структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната бяха 

насочени към поддържането и усвояването на плановете за бойна готовност и на моделите за 

работа на всички нива, осигурявайки устойчиво управление на щабовете и формированията при 

привеждането им в по – високи степени на бойна готовност и изпълнението на мероприятията по 

нарастване на готовността им. 

Проведените ежемесечни тренировки по оповестяването показаха, че дежурните 

длъжностни лица са усвоили функционалните си задължения както при носене на дежурството 

така и по оповестяването на щабовете и формированията при привеждането им в по – високи 

степени на бойна готовност. Бойната и мобилизационна готовност на военните формирования от 

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

изискванията на регламентиращите документи. 

Оперативното дежурство във въоръжените сили беше организирано и функционираше в 

съответствие със заповедта на министъра на отбраната (№ OX-053/18.08.2017 г.) Техническите 

средства за оповестяване се поддържаха в изправност, като осигуряваха непрекъснатото и 

устойчиво оповестяване и управление, както в ежедневната дейност, така и при привеждане в по-

високи степени на бойна готовност.  

Ежемесечно във военните формирования се провеждаха мероприятия за поддържане на 

мобилизационната готовност. Личният състав от мобилизационните модули познава задължения 

си и е изградил практически навици и умения за изпълнение на задачите при провеждане на 

мобилизация. 

Анализът на комплектуването със запасни и техника-запас на въоръжените сили показа, че 

все по-големият брой войници, получили мобилизационно назначение на сержантски длъжности, а 

в някои случаи и несъответстващи по военноотчетна специалност, ще окаже съществено 

негативно влияние при провеждане на организационно-строевото и бойното сглобяване на 

формированията.  

4.6.2. Мисия „Подкрепа на международния мир и сигурност“ 

В изпълнение на мисия „Подкрепа на международния мир и сигурност“ през 2019 г. 

формирования и отделни военнослужещи участваха в девет различни мисии и операции зад 

граница. Общият брой военнослужещи, участвали в тях беше до 500 за една ротация.  

В усилените Сили за отговор на НАТО (eNRF) България е декларирала готовност да 

участва с общо до 700 военнослужещи и два кораба.  

Военноморските сили участваха в Постоянната противоминна военноморска група на 

НАТО (SNСMG 2) с два противоминни кораба (минен ловец и базов миночистач) за период до 40 

дни. В походните щабове на Постоянните военноморски групи на НАТО (SNMG 2 и SNMCMG 2) 

Военноморските сили участват с четирима офицера на ротационен принцип за период от шест 

месеца. 

4.6.2.1. Операции и мисии на НАТО 

 Мисия за подготовка, съветване и подпомагане в Афганистан (RSM) 
България участва с до 160 военнослужещи в RSM за срока на мисията, разпределени в 

национален елемент; група за електронно разузнаване; рота за охрана на летището в Кандахар; 

екип от съветници за обучение на Афганистанската национална армия и щабни офицери.  

 Операция на НАТО в Косово (KFOR) 
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В тази операция България участва с до 29 военнослужещи, разпределени в: щаба на KFOR; 

Група за специално разузнаване; Многонационалното интегрирано логистично формирование за 

контрол на придвижването.  

Допълнително осигурихме и рота с национален поддържащ елемент в Оперативния резерв 

на KFOR в състав до 140 военнослужещи и до 40 единици техника, които поддържаха на 

територията на страната постоянна готовност за развръщане. Същата рота е декларирана като 

оперативен резерв и за операцията на ЕС „Алтея” в Босна и Херцеговина. 

 Операция на НАТО за морска сигурност SEA GUARDIAN (OSG) 
България участва в OSG с един кораб (фрегата) и екипаж до 153 военнослужещи в рамките 

на до 60 денонощия. 

 Мисия на НАТО в Ирак (NMI) 
В мисията по съветване, обучение и провеждане на реформи в сектор „Отбрана и 

сигурност“ на Ирак участвахме с 2 щабни офицера. 

4.6.2.2. Операции и мисии на Европейския съюз 

 Военна операция на ЕС в Босна и Херцеговина EUFOR ALTHEA 
Въоръжените сили участват с до 11 военнослужещи в зоната на операцията. Допълнително 

осигуряваме рота и национален поддържащ елемент в междинния резерв в състав до 140 

военнослужещи и до 40 единици техника на територията на страната. 

 Военноморска операция на ЕС за възпрепятстване, предотвратяване и възпиране на 
пиратски действия и въоръжени грабежи край бреговете на Сомалия 
EU NAVFOR ATALANTA – с 1 офицер. 

 Военноморска операция на ЕС в централната част на Средиземно море 
EU NAVFOR MED/SOPHIA – с 1 офицер. 

 В тренировъчната мисия на ЕС за обучение на силите за сигурност на Мали (EUTM 
MALI) – с медицински екип от 4 военнослужещи. 

 В наблюдателна мисия на ЕС в Грузия (EUМM Грузия) - с 5 военнослужещи. 
 

4.6.3. Мисия „Принос към националната сигурност в мирно време“ 

Въоръжените сили поддържаха постоянна готовност за оказване на помощ на населението с 

99 формирования за овладяване и/или преодоляване на последиците от бедствия (ФОППБ) и две 

групи за евакуация на населението при авария в АЕЦ „Козлодуй” (общо около 1932 души и 550 

единици специална техника), както и един военно-транспортен самолет и един хеликоптер от 

Военновъздушните сили за специални авиомедицински задачи.  

ФОППБ действаха в изпълнение на получените искания за оказване помощ на населението 

от областните администрации и Министерството на вътрешните работи при тежки зимни условия; 

при наводнение и при пожари (вкл. пожарогасене от въздуха); за разузнаване, транспортиране и 

унищожаване на невзривени бойни припаси (общо 188 бр. невзривени боеприпаси); специални 

полети за нуждите на Министерството на здравеопазването; съдействие на Изпълнителна агенция 

„Морска администрация“ в провеждане на издирвателни акции и медицинска евакуация; 

съдействие на МВР по издирване на съмнителни обекти по бреговата ивица на Република 

България. Екипажи със самолети и вертолети от състава на Военновъздушните сили изпълниха 

седем специални полети за осигуряване с въздушен транспорт на правителствени институции на 

територията на България и в чужбина. Дейността на формированията се подпомагаше и 

осигуряваше от екипи от състава на Военномедицинска академия и Служба „Военна полиция“.  

Бяха отчетени общо 110 мероприятия за оказване помощ на населението, в които 

участваха 75 формирования, 946 военнослужещи и 273 единици техника. Изразходваните 

финансови средства са в размер на 355 828 лв. 
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Сухопътните войски поддържаха готовност за участие и подпомагане органите на МВР в 

борбата с тероризма. Съгласно Плана на Сухопътните войски за противодействие на тероризма 

са определени 30 механизирани и алпийски взводове за действие при терористична заплаха и един 

модул за ЯХБЗ, подготвени и поддържащи постоянна готовност за действие. 

Сухопътните войски поддържаха и 24-часова готовност за усилване охраната на 

държавната граница при засилен миграционен натиск с до 350 военнослужещи. 

4.7. Споразумение за сътрудничество в областта на отбраната (ССОО) със САЩ 

Проведени бяха заседания на Съвместната комисия, Изпълнителния комитет и 

подкомитетите към Съвместната комисия и бяха взети решения по прилагане на ССОО, свързани с 

разработването на Стандартни оперативни процедури за: 

 Възстановяване на Акциз на Силите на САЩ, на основание направени промени в 

националното законодателство на България по този въпрос; 

 Съвместно използване на полигоните за подготовка на учебен полигон „Ново село“; 

 Съвместно използване на учебен полигон „Ново село“ като зона за разполагане и 

подготовка на формирования на НАТО; 

 Използване на въздушното пространство на България при полети на вертолетната авиация 

на Силите на САЩ, включително за презгранични операции; 

 Опазване на околната среда от военните формирования, трениращи на учебен полигон 

„Ново село“. 

Отчетени бяха проведените съвместни подготовки и учения и изпълнението на 

финансираните от САЩ инфраструктурни проекти в рамките на договорените по смисъла на 

ССОО съоръжения. Бяха взети решения относно развитие и задълбочаване на сътрудничеството 

между двете държави. 

Може да се направи изводът, че ССОО и неговото прилагане и развитие осигуряват 

значителни възможности и ползи за България и въоръжените сили по отношение на изграждането 

и функционирането на съвместните съоръжения на наша територия, реализирането на съвместни 

мероприятия в различни области и осигуряването на значителни ресурси за провеждането на 

подготовка и учения. 

Договорените българо-американски съвместни съоръжения, като един от основните 

елементи за сътрудничество в областта на отбраната, са ключов елемент в стратегическото 

партньорство между двете страни. 

Развитието на двустранните отношения със САЩ в отбраната и ефективната работа на 

съвместните органи по прилагане на ССОО, подпомагат напредъка на България по изпълнение на 

Целите за способностите на НАТО. 

4.8. Развитие на националните концептуални и доктринални документи 

Продължи усъвършенстването на процеса по разработването и развитието на националните 

концептуални и доктринални документи, чрез изградената система и развърнатият архитектурен 

модел на публикациите във въоръжените сили.  

Пред годината приключи прегледа и бяха утвърдени за прилагане актуализирани издания 

на следните базови доктрини: Доктрина за управление на човешките ресурси; Доктрина за 

финансово осигуряване; Доктрина за логистиката. 

Продължава прегледа на Доктрината за комуникационно-информационната система на 

въоръжените сили, за която е удължен срока за разработване до декември 2020 г. С нея 

окончателно ще завърши процеса на актуализиране на базовите доктрини.  

От поддържащите доктрини продължава прегледът на 11 публикации и през 2020 г. 

предстои да стартира процедура по преглед/ разработване на останалите осем публикации. 
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Паралелно с процеса на развитие на доктрините на въоръжените сили, продължи 

развитието и актуализирането на приложните документи. Продължава и дейността по 

преглед/разработване на 16 публикации. 

4.9. Въоръжение и техника 

4.9.1. Основни инвестиционни проекти 

В изпълнение на Програмата за управление на Правителството за периода 2017-2021 г. 

продължиха дейностите, свързани с основните инвестиционни проекти, гарантиращи 

преодоляването на дефицита от критично необходими отбранителни способности. 

Във връзка с управлението на проектите от Портфолиото и проектните намерения на 

Министерството на отбраната (общо 35), през 2019 г. бяха организирани десет заседания на Борда 

за управление на портфолиото от проекти, в резултат на които бяха обсъдени въпроси и бяха взети 

решения, свързани с реализацията на трите основни инвестиционни проекта за модернизация на 

Българската армия, в т.ч. преработване на Доклади за отклонение, обсъждане на изменения и 

последващо съгласуване на актуализирани Проекти за инвестиционен разход (ПИР), разглеждане 

и/или одобряване на Исканията за предоставяне на оферта
10

, Методиките за оценка на офертите по 

инвестиционните проекти. Взети бяха решения за преработване на осем от Предложенията за 

иницииране на проекти, поради непълна проектна документация (неналичен военно-икономически 

анализ) или необходимост от нейното прецизиране. С цел преодоляване на негативните тенденции 

при реализацията на инвестиционните проекти беше решено военно-икономическите анализи да 

се разглеждат по компетентност в Съвета по въоръженията, преди предоставянето им на 

заявителите. 

За реализацията на основните инвестиционни проекти за превъоръжаване и 

модернизация на въоръжените сили беше извършено следното: 

 Придобиване на нов тип боен самолет и осигуряване на интегрирана логистична 
поддръжка 
С подписването на четирите договора с Правителството на САЩ стартира изпълнението на 

проекта, чрез който Военновъздушните сили ще придобият нова авиационна платформа, 

отговаряща на изискванията и стандартите на НАТО и на предизвикателствата на средата на 

сигурност. 

В инвестиционния проект е предвидено придобиването на 8 бойни самолета в рамките на 

2,1 млрд. лв. Прогнозната сума включва: разходите за придобиване на летателните апарати; 

средствата за наземно обслужване; обучението на състава; първоначалната интегрирана 

логистична поддръжка (за период от 3 г.); въоръжение.  

В хода на изпълнение на дейностите по реализация на проекта бяха проведени работни 

срещи с представители на американското правителство и „Локхийд Мартин“ за детайлизиране на 

текстовете по необходимата документация. През февруари бе изпратено Писмо-запитване за 

Писмо с оферта и приемане на офертата за самолети F-16 Block 70. Назначен беше екип за 

провеждане на преговори с правителството на САЩ по военно-техническите и организационни 

клаузи на договора за придобиване на нов тип боен самолет.  

На 03 юни на страницата на Defence Security Cooperation Agency (DSCA) беше публикувана 

общата финансова рамка на проекта (1,673 млрд. щ.д.), одобрена от Конгреса на САЩ. След 

получаването на официалните проектодоговори, те бяха разгледани и оценени.  

В периода 27-28 юни бяха проведени разговори между представители на САЩ и на 

Министерството на отбраната на Република България и Командването на Военновъздушните сили, 

относно параметрите и текстовете на получените отговори. 

                                                      
10

 Request for Proposal (RFP) 
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Успешното изпълнение на дейностите по проекта подготви сключването през юли на 

четири договора със САЩ за придобиването на осем самолета F-16 Block 70 и свързаното с тях 

оборудване и въоръжение, възлизащи на стойност 1,256,153,980 щ.д., както и тяхната ратификация 

от Народното събрание. Получено беше уверение от компанията „Локхийд Мартин“ и DSCA, че в 

началото на 2020 г. ще започне работа по заявените от нас платформи. В съответствие с 

постигната договореност Конгресът на САЩ одобри помощ по Програмата за чуждестранно 

военно финансиране (FMF) на стойност 56,153,980 щ.д. и така окончателната цена на договора 

беше намалена на 1,2 млрд. щ.д. 

 Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от 
състава на механизирана бригада 
Продължи работата по проекта, който ще позволи превъоръжаването на Сухопътни войски 

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. Съгласно 

количествения разчет е планирано за 8-годишен период да се придобият 150 бойни и специални 

бронирани машини за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада. 

Общата максимална стойност на проекта, според финансовата рамка, е в размер на 1 220 000 000 

лв. без ДДС. 

Проектът е на етап разглеждане, анализ и оценка на постъпилите оферти от поканените 

участници за изпълнение на поръчката. Отдадена беше заповед на министър-председателя за 

назначаване на междуведомствена работна група за оценка на отговорите на Искането за 

предоставяне на оферта по Проекта за инвестиционен разход, започнала работа на 18 декември. Тя 

ще извърши разглеждане анализиране и оценка на постъпилите оферти от поканените участници 

(General Dynamics European Land Systems, Patria, Nexter и ARTEC) за изпълнение на поръчката.  

 Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за Военноморските сили 
Проектът има за цел придобиването на нови, модерни патрулни кораби, притежаващи 

способности да участват в широк спектър от морски операции на НАТО и ЕС, които да заменят 

част от наличните във Военноморските сили кораби руско производство, неподлежащи на 

модернизация.  

Инвестиционният проект предвижда придобиването на два многофункционални модулни 

патрулни кораби, оборудвани с необходимите сензори, оръжейни системи, автоматизирана бойна 

система за управление и средства за командване и управление. В обхвата на финансовата рамка на 

проекта се включва: доставка на два многофункционални модулни кораба, доставка на корабен и 

брегови комплект от запасни инструменти и принадлежности; обучение на екипажите на корабите, 

на ремонтните органи и интегрирана логистична поддръжка за период от 3 години след изтичане 

на гаранционния срок на всеки един от корабите. Схемата за финансиране и реализиране на 

инвестиционния проект, одобрена от министъра на финансите, е за шест години, на обща стойност 

984 млн. лв. с ДДС.  

Проектът се намира в заключителен етап по разглеждането на оферти. Със заповед на 

министър-председателя
11

 беше назначена Междуведомствена работна група, която да извърши 

оценка и класиране на постъпилите оферти. 

Въз основа на получените оферти от „Fr. Lurssen Werft GmbH & Co.KG”, „МТГ-Делфин” 

АД и „FINCANTIERI” S.p.A бяха идентифицирани проблемни въпроси, които не позволиха да 

бъде извършена оценка и класиране на участниците. Министърът на отбраната назначи работна 

група
12

 за коригиране на Поканата за представяне на оферта на инвестиционния проект и 

приложенията към нея. През октомври беше разгледана и изпратена на участниците актуализирана 

Покана за представяне на оферти. 

                                                      
11

 № Р-30/28.02.2019 г. 
12

 Заповед OX-799/29.08.2019 г. 
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На 06 декември две от компаниите подадоха актуализирани оферти - германската 

корабостроителница „Fr. Lurssen Werft GmbH & Co. KG“ и италианската компания 

„FINCANTIERI“, като те бяха отворени на публично заседание на Междуведомствена работна 

група, която продължава работа.   

Следваща стъпка е изготвянето на доклад от министъра на отбраната до Министерския 

съвет за резултатите, заедно с предложения за предприемане на последващи действия. След 

одобряване на доклада от Министерския съвет, Министерството на отбраната ще пристъпи към 

подготовка и подписване на договор с избрания изпълнител.  Очаква се при успешно завършване 

на процедурата първият кораб да бъде доставен на Военноморските сили до края на 2024 г., а 

вторият - до края на 2025 г. 

 Частична модернизация на фрегати клас Е-71 
Проектът се изпълнява на основата на подписани Рамкови споразумения и отпуснатите 

средства по Програма „Целеви централни плащания и управление на риска“. Като основен 

проблем трябва да се отбележи, че въпреки отпуснатите до момента средства, няма решение за 

неговото цялостно финансиране. Ако такова не бъде осигурено, съществува вероятност той да не 

бъде реализиран в планираните срокове. Това ще доведе до загуба на способности за защита на 

морския суверенитет и намаляване на оперативната съвместимост със съюзниците от НАТО и ЕС 

най-късно през 2020 г.  

Частичната модернизация на фрегатите клас Е-71 и придобиването на многофункционални 

модулни патрулни кораби не могат да се разглеждат като взаимно изключващи се. Отчитайки и 

продължаващото забавяне в реализацията на инвестиционен проект „Придобиване на 

многофункционални модулни патрулни кораби за Военноморските сили“, вероятността 

Военноморските сили да не могат да изпълняват задачите, свързани с гарантиране морския 

суверенитет и защита интересите на страната в морските пространства, както и поети 

международни ангажименти, нараства. 

 Възстановяване на летателната годност на самолети МиГ-29 
Продължи изпълнението на договореностите, постигнати в рамките на Споразумението 

между правителствата на България и Полша относно осигуряване на логистична поддръжка за 

самолети “МиГ-29”, сключено през октомври 2015 г. Ремонтирани бяха авиационен двигател “РД-

33”, помпа-регулатор “НР-59А” и два датчика, за които бяха предявени рекламационни актове към 

полската страна. Всички агрегати и детайли бяха предоставени обратно на Командването на 

Военновъздушните сили.   

 Повишаване на способностите на ВМС за подводни интервенции 
Проектът включва придобиване на способности за изпълнение на пълния спектър от 

отбранителни подводни интервенции в експедиционен формат (без участие на сили за специални 

операции), в рамките на военни и невоенни национални или международни мисии и операции, в 

съответствие с изискванията на НАТО и ЕС.  

Проектът беше одобрен за участие в пакета от проекти по инициативата на ЕС Постоянно 

структурирано сътрудничество (PESCO) с наименованието „Модулен елемент за бързо 

развръщане за подводни интервенции”
13

 и беше оценен като приоритетен за изграждането на 

отбранителните способности на ЕС. Освен България, като координатор на проекта, в него участват 

също Гърция и Франция, а Италия и Полша се присъединиха със статут на наблюдатели. 

Част от проекта по PESCO включва създаването на прототип на иновативна 

„Информационна система за осигуряване на подводни интервенции”
14

, която се предвижда да бъде 

заявена за финансиране по Европейската програма за промишлено развитие в областта на 

отбраната (European Defense Industrial Development Program - EDIDP). 

                                                      
13

 Deployable Modular Underwater Intervention Capability Package – DIVEPACK 
14

 Comprehensive Underwater Intervention Information System - CUIIS 
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Във връзка с проекта бяха проведени иницииращи срещи. На 19.04.2019 г. беше одобрен 

Документ за иницииране на проект и с решение на Борда за управление на портфолиото от 

проекти той премина в Категория 1 от Портфолио от проекти на Министерството на отбраната - 

приоритетни проекти с осигурено финансиране. Финансовите средства са осигурени по програма 

„Управление на инвестиционни проекти за Военноморските сили ”. 

 Доразвиване на способности за противоминна война чрез придобиване на минни ловци 
В средата на 2019 г., с цел доразвиване на способностите за противоминна война, беше 

решено да се придобият минни ловци, които ще осигурят безопасността на корабоплаването в 

националните морски пространства и ще допринесат за колективната отбрана на Алианса и за 

изпълнението в пълен обем на поетите ангажименти на България по отношение на 

противоминните бойни действия. 

През ноември беше сключен договор
15

 между правителствата на България и Нидерландия 

за покупка и доставка на два минни ловеца от клас „Трипартит“, от какъвто е и българският минен 

ловец „Цибър“. Въпреки че, минните ловци са били изведени от експлоатация във 

Военноморските сили на Нидерландия и са били консервирани през 2009 г. беше оценено, че 

нивото на оборудване е по-високо от това на наличните в българските Военноморски сили 

противоминни кораби. Извършена е модернизация на голяма част от основните им системи за 

водене на противоминна борба, за управление на енергетичната установка и на системите им за 

живучест.  

След проведени преговори крайната цена за придобиване на минните ловци „Мааслуис“ и 

„Хелевутслайс“ и оборудването към тях беше намалена двукратно и възлиза на 1 996 000 евро без 

ДДС, като не включва транспортни разходи. През декември беше открита процедура за 

транспортирането на корабите, което ще бъде организирано от и за сметка на българската страна. 

 Придобиване на лек витлов учебно-тренировъчен самолет 
Приключи работата на комисията за извършване на подбор и класиране на кандидати за 

изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на лек витлов учебно-тренировъчен 

самолет”, включваща доставка на четири самолета, авиационно-техническо имущество, 

инструменти и средства за наземно обслужване, контролно-проверовъчна апаратура и контролно-

измервателна апаратура, литература и обучение на летателен и инженерно-технически състав. 

Прогнозната стойност е 2,5 млн. лева без ДДС. Има решение на министъра на отбраната
16

 за избор 

на изпълнител по обществената поръчка. Реализирането на този проект ще повиши ефективността 

на първоначалната летателна подготовка на бъдещите пилоти. 

 Придобиване на нови трикоординатни радари 
Реализирането на този проект е изключително важно за въздушния суверенитет на страната 

и оперативната ефективност на въоръжените сили, тъй като допълва способностите, свързани с 

придобиването на нов тип многофункционален боен самолет.  

През февруари беше приет Документ за иницииране на проекта, с указания от неговия 

обхват да отпадне ІІ-ри етап (последващата интегрирана логистична поддръжка) и проектът да 

остане в обхвата на Категория 2 – финансово неосигурени проекти с висок приоритет на 

Портфолиото от проекти на Министерството на отбраната. През май беше приет коригиран 

Документ за иницииране на проект, като той остана в обхвата на Категория 2 на Портфолиото от 

проекти. 

 Придобиване на автобуси за формированията от въоръжените сили 

                                                      
15

 № УД0314/11.11.2019 г.   
16

 № 143/03.12.2019 г. 
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С реализирането на този проект ще се повиши мобилността на формированията при 

осигуряването на тяхната ежедневна дейност и подготовка и ще се намалят експлоатационните 

разходи и разходите за поддръжка на транспортните средства. 

По сключени през 2018 г. рамкови споразумения за доставка на 40 нови и 40 рециклирани 

автобуси и в изпълнение на конкретни договори към тях, през март бяха доставени 28 

рециклирани автобуси на обща стойност 3,83 млн. лв., а през декември бяха доставени 20 нови 

автобуси на стойност 4,14 млн. лв. Предстои през април 2020 г. да бъдат доставени още 20 нови 

автобуси на обща стойност малко над 4 млн. лв. Изпълнението на проекта ще продължи и през 

2020 г. 

4.9.2. Търговски дружества на Министерството на отбраната 

В изпълнение на правомощията на министъра на отбраната в качеството му на едноличен 

собственик на капитала в търговските дружества с държавно участие в капитала, през 2019 г. бяха 

изготвени 56 проекта на актове на министъра на отбраната, в т.ч. 50 протоколни решения относно: 

освобождаване и избиране на управителни органи - два бр.; освобождаване от отговорност - два 

бр.; одобряване на годишните финансови отчети (ГФО) за 2018 г. и разпределение на 

печалбата/покриването на загубата на еднолични търговски дружества - 10 бр.; изменение и 

допълнение на учредителните актове/уставите -  един бр.; избор на регистриран одитор за 

проверка и заверка на годишни финансови отчети за 2019 г. - 10 бр.; одобряване избора на 

застраховател - четири броя; разпоредителни сделки с дълготрайни активи – седем бр.; 

увеличаване на капитала - един бр.; даване на разрешение за отдаване под наем - осем бр.; даване 

на разрешение за сключване на договор за банков кредит - един бр. с едно допълнение; даване на 

разрешение за сключване на споразумение - два бр.; прекратяване на конкурсна процедура за 

възлагане на управление - един бр. 

Изготвени бяха и шест договора, в т.ч. договори за възлагане на управление върху 

дейността на еднолично търговско дружество - четири бр.; договори за извършване на лечение, 

рехабилитация, профилактика и медицински услуги с МБПЛР „ВИТА“ ЕООД, гр. Велинград и 

МБПЛР „Света Богородица“ ЕООД, Нареченски бани - два бр. 

Изготвени бяха 12 финансово-икономически анализа на дейността на едноличните 

търговски дружества, по представените годишни финансови отчети за финансовата 2018 г. 

Анализите показаха следните резултати: 

 три търговски дружества генерират отрицателен финансов резултат (счетоводна загуба) - 

„ПРОНО“ ЕООД, „МОБА“ ЕООД и  МБПЛР „ВИТА“ ЕООД;  

 седем търговски дружества отчитат положителен финансов резултат (счетоводна 

печалба) - „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД, „Интендантско обслужване“ ЕАД, „Снабдяване и търговия-

МО“ ЕООД, „Армстройинвест“ ЕООД, ДКЦ „Свети Георги“ ЕООД, ДКЦ „Свети Георги 

Победоносец“ ЕООД и МБПЛР „Света Богородица“ ЕООД. 

През 2019 г., в резултат на дейността на търговските дружества за 2018 г., беше 

разпределен дивидент за държавата в размер на 216 200 лв. В сравнение с предходната финансова 

година, дивидентът за държавата от печалбата е намален с 500 250 лв. 

Съхранението на обявените за излишни за Министерството на отбраната движими вещи с 

общо предназначение се извършва от „Снабдяване и търговия-МО” ЕООД по силата на договор № 

УД-12-17/29.03.2019 г., при извършван ежемесечен контрол по неговото изпълнение. Към 

31.12.2019 г. общата балансова стойност на съхраняваните от „Снабдяване и търговия-МО“ ЕООД 

движими вещи е 16 426 946,00 лв. 

4.9.3. Процедури по доставката и поддържането на въоръжението и техниката 

Министерството на отбраната контролираше изпълнението по общо 269 текущи договора, 

сключени през 2019-та и предходни години, за доставка на стоки и предоставяне на услуги, 51 

рамкови споразумения и 25 рамкови споразумения на Централния орган за покупки (ЦОП). От 
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тях, 150 договора и 41 рамкови споразумения продължават да се изпълняват, а 119 договора и 10 

рамкови споразумения приключиха през отчетния период. 

Вследствие на сключените през 2019 г. договори, рамкови споразумения и допълнителни 

споразумения са осигурени нови способности и поддържането на вече изградени такива, в 

изпълнение на цели и задачи, в интерес на програмите на Министерството на отбраната. 

Извършени бяха дейности по възлагане на 139 обществени поръчки с обща прогнозна 

стойност 267,5 млн. лв. без ДДС. Сключени бяха 130 договора, 18 рамкови споразумения и 43 

допълнителни споразумения, с възложител министърът на отбраната, на приблизителна стойност 

152 млн. лв. 

Освен продължилата работа по основните проекти за превъоръжаване и модернизация на 

Българската армия, след период на отлагане, през 2019 г. стартира основният ремонт на танкове Т-

72 и танкови мерници-далекомери за Т-72, ремонтът на самолети СУ-25, както и капитално-

възстановителният ремонт на вертолети Ми-24В и Ми-17. 

4.10. Развиване на способности в сътрудничество със съюзници и партньори 

 Многонационална програма за стратегически въздушни превози (SAC17 C-17) 
В рамките на участието ни в програмата бяха заявени и усвоени 28 летателни часа със 

самолети C-17, при осигурен ресурс от 65 летателни часа/годишно, от които 6,5 часа за тренировка 

и обучение на екипажите. Усвоеният ресурс от летателни часове беше използван за 

транспортиране на над 300 души личен състав, 0,4 т. бойни припаси и 38 т. материални ресурси и 

екипировка при участието на българския контингент в мисията на НАТО „Решителна подкрепа“ в 

Афганистан. Транспортирането на личния състав и материалните ресурси до Афганистан беше 

извършено със споделени полети с Румъния, което доведе до спестяването на шест летателни часа 

от годишния ресурс на България. Остатъчният лимит по програмата за 2019 г., в размер на 25 

летателни часа, беше предложен на Центъра за координация на придвижванията в Европа - 

Айндховен, Нидерландия, за ползване до края на текущата година от страните-участнички в 

програмата за обмен на въздушни превози АTARES (Air Transport, Air to Air Refueling and other 

Exchanges of Services). Към края на годината нямаше информация за постъпили искания за 

използване на предложения от българска страна ресурс.  

 Въздушен транспорт, осигурен от Централното американско военно командване 
(USCENTCOM18) 
По време на ротациите на българския контингент, участващ в мисията на НАТО 

„Решителна подкрепа“ в Афганистан, допълнително беше използван стратегически въздушен 

транспорт, предоставен от Централното американско военно командване, с който бяха 

транспортирани близо 300 военнослужещи и 16 т. материални ресурси и екипировка. 

 Програма на НАТО за съюзно земно наблюдение (AGS19) 
България продължава участието си в програмата с още 14 страни-членки на Алианса. 

Програмата се намира във финалния стадий на фаза „Разработване“. Първите два безпилотни 

летателни апарата Global Hawk бяха доставени в Главната оперативна база „Сигонела“, Италия, 

през ноември и декември. Всички дължими средства по оперативния и административния бюджет 

на програмата според договорения национален принос бяха платени, а оставащите за плащане 

през 2020 г. бяха заложени в изготвената финансова рамка за периода. България стриктно 

изпълнява поетите задължения съгласно Програмния меморандум за разбирателство. 

 Проекти по програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP20) 
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 Strategic Airlift Capability 
18

 The United States Central Command 
19

 Alliance Ground Surveillance 
20

 NATO Security Investment Program 
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Планирането и изпълнението на проектите по програмата е свързано, от една страна, с 

изключителна отговорност към съюзниците от Алианса, а, от друга, с висока динамичност, 

произтичаща от средата на сигурност. Постиганите способности позволяват на страната да 

изгражда съоръжения на високо технологично ниво и да внедрява иновации както във военната, 

така и в сферата на гражданското строителство.  

Стартира постигането на следните оперативни способности на НАТО: 

- Способност по „Приемане, разполагане и последващо придвижване на формированията“, с 

която ще се изградят приемащи съоръжения в авиобазите, пристанищата, гарите за дебаркиране и 

райони за разполагане;  

- Способност „Препозициониране“, която е предназначена за препозициониране на 

оборудване и материали с цел улесняване на бързото придвижване на съвместните сили с много 

висока готовност и последващи сили;  

- Способности „Съоръжения за презареждане във въздуха“ и „Отбранителни и нападателни 

въздушни активи“, касаещи въздушни способности в зоната на отговорност на Обединеното 

командване в Европа;  

- Както и постигане на военно морски способности, чрез изграждане на инфраструктура на 

пристанища за дебаркиране.  

За поредна година България отчете висока степен на ефективност по отношение на 

мениджмънта и изпълнението на българските проекти по NSIP и запази високия си положителен 

имидж след участниците в програмата. 

 Проекти по програми и целеви фондове на САЩ за подпомагане в областта на 
сигурността  
Финансовите средства, осигурявани по Програми и целеви фондове на САЩ през 2019 г., 

се разходваха за подобряване на оперативната съвместимост за участие в съюзни и съвместни 

операции, придобиване на нови способности и за попълване на недостиг по Целите за способности 

на НАТО, както и за осигуряване на подкрепа на изпълнението на мисиите на въоръжените сили. 

В различна степен на изпълнение са 51 договора и допълнения към тях, финансирани по Програми 

и целеви фондове на САЩ, като общата сума на доставеното оборудване възлиза на 2 387 338 щ.д. 

 Програма за чуждестранни военни продажби (Foreign Military Sales - FMS) 
През 2019  г. за първи път бяха сключени шест договора по FMS, финансирани с 

национални средства, както следва: 

- четири договора за придобиване на осем многоцелеви самолета F-16 Block 70 за 

Военновъздушните сили на стойност 1 256 153 980 щ.д.; 

- договор за „Лицензи и техническа поддръжка на системата за конструктивни симулации 

JCATS (Joint Conflict & Tactical Simulation)“, включващи лицензи за операционна система „Linux“, 

версия „Red Hat Enterprise Linux (RHEL)“ и обучение за усвояване на новото оборудване” за 

Съвместното командване на силите (СКС)/НВУК „Чаралица“ на стойност 416 396 щ.д.; 

- договор за „Материали, доставка на оборудване, софтуерни актуализации, услуги и 

обучение за поддръжка на Комплектомобилна производствена линия за метални конструкции 

(Ultimate Building Machine System – UBM)“ за Военновъздушните сили на стойност 478 651,21 

щ.д. 

 Програма за чуждестранно военно финансиране (Foreign Military Financing - FMF) 
В изпълнение на договори FMF беше доставено оборудване на обща стойност 909,124 щ.д., 

както следва: аварийно-спасително и противопожарно оборудване за съвместните съоръжения за 

3-та авиобаза Граф Игнатиево; парашутно-десантно имущество за парашутни системи с кръгъл 

купол МС-6 за 24-та авиобаза Крумово; резервни части за безпилотна летателна система RAVEN 

RQ-11B; програмно оборудване за модернизация на навигационни системи на две фрегати клас E-
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71, един минен ловец клас „Флауер“ и един базов миночистач клас „Соня“; комуникационно- 

информационно имущество (хардуер и софтуер) за изграждане на езикови лаборатории; резервни 

части за инженерна и специална техника (виличен високоповдигач ,,ATLAS II” и товарач 

,,Halverson“). 

 Програма за изграждане на капацитет (Capacity Building Program - CBP/2282) 
В изпълнение на договори по Програмата беше доставено оборудване на обща стойност 

838 747,61 щ.д., както следва: резервни части за безпилотна летателна система „Aerosonde Mark 

4.7” и резервни части за лодки. 

 Фонд за подпомагане на европейската отбрана (European Security Assistance Fund - 
ESAF) 
В изпълнение на договори по ESAF беше доставено оборудване на обща стойност 649 

169,32 щ.д., както следва: комуникационно-информационно оборудване за командване и 

управление за тактическа група от състава на Съвместното командване за специални операции и 

придобиването на тежкотоварни транспортни системи (тежки колесни влекачи) за нуждите на 

Сухопътни войски; комуникационно-информационно оборудване за Тактически оперативен 

център на 61-ва Стрямска механизирана бригада. 

4.11. Технологични, изследователски и развойни проекти 

По програма „Научно-изследователски дейности и проекти“ беше изпълнен последният 

етап от научния проект „Конструиране на прибор за дистанционно развитие на взривателите на 

артилерийски и минохвъргачни бойни припаси“, изпълняван от Института по отбрана „Проф. 

Цветан Лазаров“, част от приоритизирания Списък с научно-изследователски проекти и дейности 

за 2017-2019 г. 

В началото на 2019 г. беше проведена нова процедура за събиране,  оценка и 

приоритизиране на предложения за реализация на научни проекти за 2019-2021 г. В резултат на 

това беше изготвен Списък с приоритизирани научни проекти за 2019-2021 г., който беше приет от 

Съвета по въоръженията през март и утвърден от министъра на отбраната. 

Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров” работи по 18  проекта, 27 теми, две 

тактико-технически задания и др., с цел повишаване на отбранителните способности на 

въоръжените сили. Те засягат отделни направления, гарантиращи сигурността и отбраната на ЕС, 

както следва: 

 Създаване на механизъм и процедури за отговор на нарастващите предизвикателства в 

областта на сигурността в Средиземноморския и Черноморския региони; 

 Разработване на иновативна методология, способна да осигурява стратегическо 

прогнозиране за технологиите в гражданския и отбранителния сектори и разкриването на 

основните тенденции в областта на изследванията и развойната дейност; 

 Стратегически анализ на пазарните фактори в отбраната на ЕС. Целта е да се очертае 

разумен риск на оръжейните системи на ЕС, в условията на променящи се стратегии и 

технологии, както и да се дефинират зависимостите на европейските оръжейни системи от 

суровини, технологии и компоненти; 

 Изграждане на европейска мрежа от центрове за киберсигурност и хъбове на 

компетентност за иновации и операции;  

 Създаване на възможности за извършване на експресни киберанализи за отбранителна 

осведоменост за ситуации в реално време; 

 Внедряване на автономен комплекс хетерогенни (нееднородни) роботи за водене на 

гранично наблюдение;  

 Изграждане, развиване, тестване и демонстриране на интелигентна система за 

наблюдение и контрол на подвижни обекти на границите на ЕС и зоните на интерес с 

критична инфраструктура в гориста и пресечена местност; 
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 Използване на усъвършенствани технологии за водене на наблюдение в реално време; 

 Изготвяне на оценки на изследванията в областта на отбраната и сигурността. 

4.12. Освобождаване и утилизация на излишни бойни припаси 

В изпълнение на РМС
21

 беше сформирана междуведомствена работна група за извършване 

на анализ и актуализиране на нормативната база, регламентираща комплекса от дейности, 

свързани с боеприпасите, както и на необходимостта, условията и възможностите за създаване, 

финансиране и функциониране на „Център за утилизация на боеприпаси”.  

Членовете на групата се обединиха около становището, че е необходимо да бъде събрана и 

обобщена допълнителна информация за настоящите и прогнозни количества боеприпаси, 

подлежащи на утилизация, да се намери принципно решение на основните взаимосвързани 

въпроси (статут на Центъра, нормативна база, начин на финансиране и функциониране и др.), 

което наложи удължаване срока на работа.  

През декември беше проведена работна среща между експерти от Министерството на 

отбраната и сектор „Контрол на общоопасните средства“ на Главна дирекция „Национална 

полиция“ на МВР с цел извършване на преглед и предложения за конкретни изменения в Закона за 

оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. За резултатите от 

дейността на междуведомствената работна група беше изготвен доклад до министъра на отбраната 

и до Министерски съвет. 

През юли между Агенцията на НАТО за поддръжка и придобиване (NSPA
22

) и „Esplodenti 

Sabino“ SRL, Италия, беше сключен договор
23

 за унищожаване на касетъчните боеприпаси на 

Българската армия от Лотове 1 и 2. През август се проведе работна среща във връзка с 

изпълнението на договора. Бяха изготвени Проект на Споразумение за логистична координация 

(Logistic Coordination Arrangement), което да регламентира дейностите относно детайлите по 

изпълнението на договора за унищожаване на касетъчните боеприпаси.  

В началото на септември се проведе работна среща между представители на 

Министерството на отбраната, Посолството на САЩ и Държавния департамент на САЩ. 

Основната цел беше разглеждане на възможностите за сключване на ново споразумение между 

България и САЩ (аналогично на сключеното през 2013 г.) за дофинансиране на унищожаването на 

касетъчните боеприпаси от Лотове 3 и 6 в замяна на унищожаването на неизправни ракети 9К32М 

и пускови механизми 9П58 за преносими зенитно-ракетни комплекси „Стрела-2М“ и изстрелване 

на определени количества от тези ракети, които са над оперативните потребности от такива 

боеприпаси за Българската армия. През ноември от американска страна беше изготвен проект на 

„Меморандум за разбирателство между Държавния департамент на САЩ и Министерството на 

отбраната на Република България, относно помощ за унищожаване на конвенционални оръжия“. 

Меморандумът е на етап на двустранно съгласуване. 

За регламентиране на дейностите, свързани с унищожаването на касетъчни боеприпаси и 

противопехотни мини, извършвано извън територията на България, през септември стартира 

процес за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните 

боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и 

трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване, които бяха приети и обнародвани 

в Държавен вестник, бр.98/13.12.2019 г. С измененията и допълненията в Закона се уреждат 

обществените отношения, свързани с унищожаването на касетъчни боеприпаси и противопехотни 

мини извън територията на България. Регламентират се хипотезите за транспортирането, износа и 

трансфера на касетъчни боеприпаси и противопехотни мини извън територията на страната, както 
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 № 849/26.11.2018 г. 
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 NATO Support and Procurement Agency 
23

 № LB-UM/4500407179 
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и придобиването на остатъчни продукти от тях след тяхното унищожаване, в. т.ч. субектите, които 

могат да осъществяват посочените дейности. 

Във връзка с освобождаването от излишните ракетни горива, през юни беше проведена 

предварителна среща на работната група, назначена със заповед на министъра на отбраната
24

, с 

потенциалните изпълнители за сключване на договор с предмет „Унищожаване на излишни 

ракетни горива”. Изпратени бяха покани до потенциалните изпълнители, заявили интерес за 

представяне на оферта. След проведени преговори и отказ от сключване на договор с първият 

потенциален изпълнител се премина към подаване на покана за оферта към втория.  

През ноември работна група за оценка на техническите аспекти на вариантите за 

унищожаване на продукта „Меланж“ изготви Доклад до министъра на отбраната, след 

утвърждаването на който беше избран вариант за унищожаване. Фирма „ДА ТРАНС“ беше 

уведомена за избраният вариант за унищожаване и за необходимостта да допълнят тяхна оферта за 

услуга в срок до 13 януари 2020 г. В изпълнение на РМС №430/29.06.2018 г. за определяне 

наличието на основен интерес, свързан със сигурността на страната при унищожаването на 

ракетни горива, беше избрана процедура, съгласно предвидените в ЗОП изключения. Процедурата 

се намира на етап започване на преговори с потенциалния изпълнител. 

                                                      
24

 № Р-153/18.06.2019 г. 
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5. ХОРАТА В ОТБРАНАТА 

5.1. Състояние на окомплектоването на Министерството на отбраната и въоръжените сили 

Ръководството на Министерството на отбраната продължи политиката за преодоляване на 

ниското ниво на окомплектоване на въоръжените сили и създаване на условия за по-висока 

мотивация. В резултат на предприетите комплексни мерки (увеличение на възнагражденията на 

военнослужещите средно с 10% за втора поредна година; провеждане на информационната 

кампания „Бъди войник“; законодателни инициативи и промени в поднормативни актове), 

тенденцията от последните няколко години за отлив на военнослужещи беше преустановена. С 

цел задълбочаване на положителния ефект от тези действия, в бюджета за 2020 г. се предвиждат 

средства за повишаване на възнагражденията на военнослужещите средно с около 10%.  

В изпълнение на План 2020 бяха извършени организационно-щатни промени, в резултат на 

които щатният личният състав на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение 

на министъра на отбраната и Българската армия се увеличи с 426 военнослужещи и седем цивилни 

служители, а щатният личен състав на доброволния резерв намаля с 437 души.  

Към 31.12.2019 г. длъжностите за военнослужещи в Министерството на отбраната, 

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

окомплектовани на 79,27 %, от щатния състав, както следва: Съвместно командване на силите - 

77%; Сухопътни войски - 74%; Военновъздушни сили - 88%; Военноморски сили - 85%; 

Съвместно командване на специалните операции - 73%. Министерство на отбраната и структури 

на пряко подчинение на министъра на отбраната - 80%. Окомплектоването на доброволния резерв 

е приблизително 13,7 %. 

Неокоплектоваността с военнослужещи по категории, е както следва: офицери - 19 %; 

офицерски кандидати - 10 %; сержанти (старшини) - 9 %; войници (матроси) - 29 %. 

Сравнителният анализ показва, че окомплектоването с военнослужещи в Министерството 

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

през 2019 г. се запазва на същите нива като тези от 2018 г. 

За подобряване на условията за служба в резерва и в изпълнение на основните приоритети 

от Програмата за управление на правителството беше изготвен проект на Закон за изменение и 

допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили, които предвиждат въвеждане на срочна 

служба в доброволния резерв като форма на доброволна военна служба. 

Беше организирана начална и специална военна подготовка на български граждани без 

военна подготовка, желаещи да получат такава по чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените 

сили. В курсове по начална военна подготовка бяха обучени 110 души, а по специална военна 

подготовка 47 души, които придобиха военноотчетна специалност. 

Анализът на демографските тенденции и социално-икономическите процеси налага извода, 

че отделни региони от страната се изчерпват откъм кандидати, желаещи и способни да постъпят 

във въоръжените сили и да изпълняват професията „войник”. Напускането на военнослужещи от 

войнишкия състав и увеличаване на некомплекта е характерно както за регионите, където се 

наблюдава ръст на икономиката и предлагане на по-високо заплащане, така и в тези с малоброен 

прираст на населението, където липсват младежи и девойки, отговарящи на критериите за военна 

служба. 

5.2. Длъжности в щабове и органи на НАТО, ЕС и други международни организации 

Към 31.12.2019 г. извън територията на страната, на национални и международни 

длъжности бяха командировани 129 служители, което представлява 93,8% от предоставените 

квоти. 

Бяха проведени три конкурсни процедури за заемане на 36 длъжности извън страната, в 

резултат на което бяха номинирани 31 военнослужещи. 
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Бяха окомплектовани 50 длъжности в международни организации и международни 

инициативи на територията на страната. Центърът за изследване, изграждане и усъвършенстване 

на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR COE), 

Щабният елемент за интегриране на силите на НАТО (NFIU-BGR) и Националният мобилен 

комуникационен модул DCM-F бяха комплектувани с български военнослужещи и цивилни 

служители на 83%. 

5.3. Набиране и кариерно развитие 

Бяха предприети действия за усъвършенстване на процедурите по приемане, изпълнение и 

освобождаване от военна служба. Тези комплексни мерки (съкращаване на сроковете по 

конкурсите, намаляване на разходите на кандидатите за участие в тях) доведоха до 

положителен ефект по набирането на кандидати за военна служба. 

В Сухопътни войски бяха проведени четири конкурса за приемане на военна служба на 

лица, завършили граждански учебни заведения. За обявените 597 длъжности документи подадоха 

848 кандидати, като 392 от тях бяха класирани за назначаване. При проведената процедура за 

приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба, при обявени осем длъжности, 

двама бяха приети на военна служба и назначени на длъжност, а четирима са в процедура по 

издаване на необходимия достъп до класифицирана информация. 

Във Военновъздушните сили на военна служба бяха приети 77 души. Беше организирано 

провеждането на два конкурса за попълването на общо 192 вакантни длъжности, чрез приемане на 

лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина. Продължават 

процедурите по приемането на класираните кандидати от втория конкурс за 115 вакантни 

длъжности. 

Във Военноморските сили бяха проведени два конкурса за попълване на 200 вакантни 

длъжности, чрез приемане на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) и лица, 

завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина. От подалите документи 

232 души, на вакантните длъжности бяха назначени 135. 

По отношение на резерва бяха обявени две заповеди за набиране на български граждани за 

доброволния резерв с над 1000 длъжности, съответно за български граждани, освободени от 

военна служба, без провеждане на конкурс и за български граждани с провеждане на конкурс. 

Договори за служба в доброволния резерв бяха подписани с 36 души. През 2019 г. сключените 

договори за служба в доброволния резерв на въоръжените сили се задържат на едно и също ниво, 

за разлика от предходните две години, когато устойчиво намаляваха. Въпреки това, броят на 

резервистите остава далеч по-нисък от планираните за 2019 г. 1000 човека. В края на 2019 г. те 

бяха само 410. 

В резултат на проведената информационно-рекламна кампания в Националния военен 

университет „Васил Левски” и във Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров” за 

учебната 2019/2020 г. бяха набрани общо 211 кандидати за курсанти. 

За подготовка на българските граждани за защита на Отечеството през 2019 г. в Единния 

център по начална военна подготовка и Националния военен университет „Васил Левски” беше 

проведено обучение по начална военна подготовка на 48 български граждани по чл. 59 от Закона 

за резерва на въоръжените сили. На същите беше присвоено звание по резерва и бяха зачислени на 

военен отчет. За придобиване на военноотчетна специалност обучение по специална военна 

подготовка преминаха 139 български граждани.  

5.4. Военно-образователна система 

Във връзка със предстоящото създаване (от 01.01.2020 г.) на Висше военновъздушно 

училище „Георги Бенковски” бяха изготвени проект на Решение на Народното събрание, проект 

на ПМС за изменение и допълнение на Плана за развитие на въоръжените сили до 2020 г. и план 

за изпълнение на дейностите за стартиране функционирането на училището. 
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Във военно-образователните структури беше проведено обучение на 5807 военнослужещи, 

цивилни служители и граждански лица за придобиване на образователно-квалификационна степен 

„бакалавър” и „магистър” и на образователна и научна степен „доктор”. 

Във Военна академия „Г. С. Раковски” се обучаваха 756 души, от които 193 слушатели в 

професионално направление „Военно дело”, 450 студенти в професионално направление 

„Национална сигурност”, 50 студенти в професионално направление „Психология” и 63 

докторанти. 

В Националния военен университет „Васил Левски” беше проведено обучение на 2094 

души, от които 729 курсанти, 949 студенти и 416 военнослужещи. 

Във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” се обучаваха 2957 души, от които 

168 курсанти, 2738 студенти, 45 докторанти и шест военнослужещи. 

За отчетния период в рамките на програма „Еразъм+” на практика, обучение и като 

преподаватели в страни-членки и страни-партньори на ЕС бяха 375 студенти, курсанти и 

преподаватели. В рамките на програмата, в българските висши военни училища и във Военна 

академия бяха 111 представители на висши училища от страни-членки и партньори на ЕС. 

В изпълнение на Плана за придобиване и повишаване на квалификацията във военните 

академии и висшите военни училища през 2019 г. обучение преминаха 1256 специализанти, а 212 

военнослужещи и цивилни служители повишиха квалификацията си в курсове в чужбина. 

Извън системата на военната академия и висшите военни училища се обучиха 

допълнително 130 военнослужещи и цивилни служители от администрацията на Министерство на 

отбраната и девет военнослужещи от Българската армия. 

За обучение в квалификационни курсове по английски език в страната бяха включени общо 

460 специализанти, а на място във военните формирования, в курсове по английски език се 

обучаваха допълнително 240 военнослужещи от декларираните формирования. Модернизирани и 

оборудвани с офис техника бяха лабораториите по английски език във военните академии, 

висшите военни училища и военните формирования. 

През първата половина на 2019 г. България председателстваше Секретариата на Бюрото за 

международно езиково координиране в НАТО (BILC), като успешно изпълняваше функциите си 

по организацията и сътрудничеството между страните в обмена на опит при чуждоезиковото 

обучение и разработването на тестовете, съгласно стандартизационно споразумение на НАТО 

STANAG 6001. 

За учебната 2019/2020 г. в Професионалните сержантски (старшински) колежи, са 

преминаха и продължават да се обучават за придобиване на професионална квалификация 146 

кадети в Професионален сержантски колеж към НВУ „Васил Левски” и 105 кадети в 

Професионалния старшински колеж към ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”. 

Въз основа на подписаните протоколи за двустранно сътрудничество и текущите 

двустранни договорености, от началото на учебната 2019/2020 година във Военна академия се 

обучиха двама офицери от Китай и четирима офицери от Република Северна Македония. Един 

китайски офицер и четирима виетнамски курсанти продължават обучението си в Националния 

военен университет „Васил Левски”. 

Военномедицинска академия е акредитирана от Националната агенция за оценяване и 

акредитация по 31 научни специалности за обучение на докторанти, като през 2019 г. са се 

обучавали общо 44 докторанти за придобиване на образователно и научна степен „Доктор”. 

5.5. Социален статус и мотивация 

Министерството на отбраната продължи провеждането на активна политика по доходите в 

рамките на утвърдения бюджет. В изпълнение на Закона за държавния бюджет за 2019 г., за втора 

поредна година се увеличиха средно с 10% основните месечни възнаграждения на 

военнослужещите и основните месечни заплати на цивилните служители. 
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От 01.01.2019 г. беше променена системата на заплащане за военнослужещите, като се 

постигна по-точен баланс на съотношението между отделните категории военнослужещи и 

техните звания и цивилните служители, в съответствие с изискванията за необходимия 

образователен ценз, квалификация, степен на отговорност, професионален опит, физическо и 

психическо натоварване и взаимосвързаните потенциални размери на новите основните месечни 

възнаграждения. 

Въведени бяха допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на 

военната служба на военнослужещите и специфични условия на труд на цивилните служители от 

Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и 

Българската армия. Увеличен беше размерът на допълнителното възнаграждение за специфични 

условия на труд на военнослужещи за откриване, транспортиране и унищожаване на боеприпаси и 

взривни вещества и за участие във военни учения и мероприятия в полеви условия.   

Продължиха дейностите по материално подпомагане на военноинвалиди, пенсионирани 

военнослужещи, цивилни служители, кадрови военнослужещи и др. за посрещане на разходите 

при болест, смърт, злополука и др. С еднократни помощи на обща стойност 802 328.00 лв. бяха 

подпомогнати 2038 души. 

Комисията по материално подпомагане отпусна допълнително еднократни помощи по 

случай Коледните и Новогодишни празници на 13 деца на военнослужещи, загинали при 

изпълнение на военната служба и на 217 военноинвалиди с трайно намалена работоспособност. 

Общият размер на отпуснатите помощи беше 116 150,00 лв. 

Регистрирани бяха нови 94 правоимащи, на които са издадени книжки за военноинвалид 

или военнопострадал.  

Към 30.09.2019 г. приблизително 3 313 военнослужещи и цивилни служители от 

Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и 

Българската армия души бяха картотекирани като нуждаещи се от жилища.  

Политиката за повишаване на социалния статус и мотивация на военнослужещите и 

цивилните служители от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко 

подчинение на министъра на отбраната се осъществяваше и чрез осигуряването на карти за 

почивки във военно-почивните домове и хотелите, управлявани от Изпълнителна агенция "Военни 

клубове и военно-почивно дело". В същата рамка бяха осигурени карти за почивки за ветераните 

от войните, военноинвалидите и военнопострадалите, както и за участниците в международни 

операции и мисии. 

5.6. Политика на социално сътрудничество 

Осъществяването и координирането на взаимоотношенията между Министерството на 

отбраната и национално представителните синдикални организации продължи да се извършва чрез 

Отрасловия съвет за социално сътрудничество. В резултат на дейността му бяха съгласувани 

действията и интересите на служителите при изпълнението на постигнатите договорености в 

Колективния трудов договор в Министерството на отбраната.  

В изпълнение на Програмата за управление 2017-2021 г. бяха извършени редица дейности, 

насочени към активно сътрудничество с военно-патриотичните съюзи и други организации за 

патриотичното възпитание на младежта и съхраняване на традициите на Българската армия. 

Продължиха и дейностите с военнопатриотична насоченост, чрез организиране и провеждане на 

чествания на бележити дати и годишнини в страната и в чужбина и др. Открити бяха осем нови 

военни паметника в страната. 

Представители на Военно-патриотичните съюзи и организации присъстваха на всички 

значими военно-патриотични мероприятия в страната и чужбина.  

С цел подпомагане на военно-патриотичната и родолюбивата им дейност, през 2019 г. 14 

военно патриотични съюзи бяха подпомогнати с финансови средства на обща стойност 137 297 лв. 
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Активна дейност, в координация и взаимодействие с Министерството на отбраната, поддържаха 

23 военнопатриотични съюзи и организации.   

Продължиха дейностите по социална адаптация на военнослужещите, освобождавани от 

военна служба. За повишаване на информираността за правата, условията и реда за участие в 

дейностите за адаптация през 2019 г. с военнослужещите са проведени 368 индивидуални 

информационни беседи и 299 групови беседи, в които са участвали 4 323 военнослужещи. 

Търсещите работа освободени военнослужещи се информират за свободните длъжности, 

обявените в регистрите на вакантните длъжности за военнослужещи, както и за военна служба в 

доброволния резерв. 

5.7. Военни паметници и военно-патриотично възпитание 

Министерството на отбраната реализира конкретни действия, свързани с грижи за 

опазването и поддържането на военните паметници (Мярка 306 от Правителствената програма). 

На 16 ноември 2019 г. с тържествен военен ритуал в Плевен беше открит паметникът на Девета 

плевенска пехотна дивизия. Монументът е първият от такъв мащаб за последните 75 години и е 

посветен на една от най-големите победи на Българската армия по време на Първата световна 

война – тази при Дойран. 

През изтеклата година Националният военно-исторически музей (НВИМ) фокусира своите 

усилия към опазването и популяризирането на културните ценности, с които разполага. 

Увеличаващият се брой на дарителите е мярка за доверие към институцията. За поредна година 

беше отбелязано нарастване на броя на посетителите – общо 193 381 души през 2019 г., спрямо 

186 438 през 2018 г. НВИМ и неговите филиали се наложиха като основен инструмент за 

запазване на военно-историческата памет и за военно-патриотично възпитание. Наред с 

постигнатите успехи, трябва да се отбележат и някои проблеми, свързани с недостатъчните 

средства за капиталови разходи, за текущи ремонти на сградния фонд и специализираната музейна 

инфраструктура. Най-належащи са дейностите за: укрепване и реставрация на тракийската 

гробница и Мавзолея на Владислав Варненчик, намиращи се в Парка-музей на бойната дружба във 

Варна, както и възстановяване на неговата ограда; ремонт на сграда Фондохранилища на 

Военноморския музей и ремонт на покривните конструкции, изолацията и мазилките на сградите 

на НВИМ в София. 

Издигнато беше равнището на взаимодействие с военно-патриотичните съюзи, 

неправителствените организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната и сдруженията 

на военнослужещите, резервистите, ветераните от войните, военноинвалидите и 

военнопострадалите, които на територията на страната са общо 42. Активна дейност, в 

координация и взаимодействие с Министерството на отбраната поддържат 23 военнопатриотични 

съюзи и организации. С цел подпомагане на военно-патриотичната и родолюбивата им дейност 

седем военно-патриотични съюза бяха  подпомогнати с финансови средства на обща стойност 74 

480 лв. 

Министерството на отбраната продължи подкрепата си за дейността на специализираните 

младежки формирования - Специализирания ученически батальон „Васил Левски“ в градовете 

Стрелча и Панагюрище и Сдружение „Младежки гвардейски отряди“. Подкрепени бяха и всички 

инициативи на клубове за военноисторически реконструкции, които съживяват най-славните 

страници от българската военна история и въздействат изключително емоционално на младото 

поколение българи. 

В резултат от активното сътрудничество между Министерство на отбраната и военно-

патриотичните съюзи и организации се засилва интересът на младежта към историята на 

въоръжените сили и службата в Българската армия. За това способстват и организираните от 

военните формирования „Дни на отворени врати“, при които младежите имат възможност да се 

запознаят с войсковия живот, техниката и въоръжението на Българската армия и славните 

традиции на военните формирования. 
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Военно-патриотичните съюзи и организации присъстват на всички значими военно-

патриотични мероприятия в страната и чужбина. Чрез тях все по-често при различни военно-

патриотични инициативи се включват и ученици от различни региони на страната, което е в 

интерес на съхраняването и популяризирането на българската военна история, традиции и  

национален дух.  
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6. ПОДДРЪЖКА И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОТБРАНАТА 

6.1. Разузнаване 

Дейността на Служба „Военна информация“ (СВИ) беше насочена към повишаване на 

способностите и ефективно управление на структурите за придобиване, анализ и своевременно 

предоставяне на разузнавателна информация на държавното и военното ръководство на страната. 

СВИ продължи да провежда непрекъснато наблюдение с цел ранно разкриване на рисковете и 

заплахите от симетричен, асиметричен и хибриден характер и своевременно предупреждение за 

опасностите за националната и колективната сигурност и отбрана. През отчетния период 

продължиха усилия на СВИ за подобряване и разширяване на разузнавателните способи за 

придобиване и анализ на информация в съответствие с постоянно променящата се среда на 

сигурност и предизвикателства в регионален и световен аспект. С особено внимание беше следена 

обстановката в кризисните държави и региони, развитието на конфликтите в тях, проявите на 

международен тероризъм, състоянието и тенденциите за промени в бежанските потоци, 

проблемите на информационната, кибернетичната, енергийната, екологичната сигурност и др.  

В геополитически план фокусът на разузнаването беше насочен върху районите, които 

пораждат хибридни рискове и заплахи с високо ниво на опасност, както и върху конфликтните 

зони в Близкия изток и Северна Африка, главно в Сирия, Йемен и Либия.  

През отчетния период акцент в дейността на СВИ беше оценяването на текущото състояние 

и перспективите за развитие на военнополитическата, икономическа и хуманитарна обстановка. 

Представители на СВИ участваха на ръководно и работно ниво в дейността на военните 

разузнавателни структури и комитети в НАТО и ЕС, като Службата продължи да има съществен 

принос и по отношение на разузнавателната поддръжка на водените операции и мисии. През 

годината бяха извършени плановите ротации на разузнавателните органи в Косово и Босна и 

Херцеговина. Също така продължи успешно дейността на създадения съвместен разузнавателен 

орган на Службата и на 68-ма Бригада специални сили в мисията на НАТО „Решителна подкрепа“ 

за подготовка, съветване и подпомагане в Афганистан. 

Усилията на СВИ бяха насочени към  изпълнението на плановете и програмите за развитие 

на двустранното военно сътрудничество. Дейността на Службата се организираше в съответствие 

с държавната политика в сектора за сигурност и отбрана, външнополитическите приоритети на 

страната и ангажиментите на България към НАТО и ЕС. Ръководителите на Службата на военния 

аташе активно подпомагаха посланиците на България в българските дипломатически 

представителства като съветници по военнополитическите въпроси. През март беше разкрита 

Служба на военния аташе в Тирана, Албания. Към края на 2019 г. Министерство на отбраната 

беше представено от 28 Служби на военния аташе в 46 държави (като 17 от военните аташета са с 

една акредитация, 11 – са с по две и повече). 

6.2. Логистично осигуряване 

Основните усилия на логистичните органи на всички нива бяха насочени за осигуряване на 

подготовката и участието на контингентите ни в операции зад граница, подготовката на военните 

формирования на територията на страната и оптимизиране на дейностите и взаимовръзките в 

областта на логистиката.  

Продължи работата по актуализирането на нормативната база и вътрешноведомствените 

актове. Одобрено беше „Програмно споразумение за оптимизиране на процедурите по издаване на 

разрешения за преминаване на границата в Европа”, което има за цел да улесни преминаването на 

военен личен състав и материални ресурси през границите на страните от ЕС
25

. Във връзка с 

отговорностите на България по осигуряване на поддръжка от страната домакин, с решение на 

                                                      
25

 С Решение на Министерския съвет № 223/22.04.2019 г. 
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Министерски съвет
26

 беше упълномощен националния военен представител във Върховното 

главно командване на силите на НАТО в Европа да подпише ноти за присъединяване към 

Постоянните технически споразумения за осигуряване на поддръжка от страна домакин на Силите 

на НАТО с много висока степен на готовност
27

. 

Продължи въвеждането в експлоатация на информационната система „Логистика на 

Българската армия” във военни формирования. Нейните възможности бяха разширени с 

въвеждането на счетоводен модул.  

Започна подготовката на първото Национално компютърно-подпомагано учение по 

поддръжка на страната домакин при приемане, настаняване, последващо придвижване и изтегляне 

на сили на НАТО/ЕС на територията на Република България, което ще бъде проведено през 2020 г.  

Търговската реализацията на излишните движими вещи е възложена на „Снабдяване и 

търговия-МО” ЕООД, по силата на Договори № УД 12-18/31.03.2017 г., № УД 12-123/27.12.2018 г. 

и № УД 12-17/29.03.2019 г. и посредством сключване на отделни комисионни договори.  Бяха 

подписани и предоставени за изпълнение на комисионера на Министерството на отбраната - 

„Снабдяване и търговия - МО“ЕООД, както следва: 13 комисионни договори и допълнителни 

споразумения за продажба на движими вещи с общо предназначение на стойност 1 478 291,83 лв. 

без ДДС; 19 комисионни договори и допълнителни споразумения към тях за продажба на 

продукти, свързани с отбраната, които не са оръжия, боеприпаси, взривни вещества и 

пиротехнически изделия на обща стойност в размер на 2 714 276,10 лв. без ДДС; 62 комисионни 

договори, 53 допълнителни споразумения към тях за продажба на 5644 оръжия и 11 308 т. 

боеприпаси на стойност 29 925 415 лв. без ДДС.  

От реализация на излишни за Министерство на отбраната и Българската армия имущества 

по сключени комисионни договори и допълнителни споразумения към тях са постъпили средства 

в размер на над 12  млн. лв. без ДДС, в т.ч.: от реализация на движими вещи с общо 

предназначение – над 213 000 лв.; от реализация на скрап – над 290 000 лв.; от реализация на 

продукти, свързани с отбраната, вкл. оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически 

изделия – над 11 млн. лв.  

Реализираните приходите от продажба на продукти, свързани с отбраната през 2019 г. са с 

9,60% повече в сравнение с приходите от този вид имущество от предходната година, а спрямо 

2017 г. нарастването им е 4,40 пъти.   

Запази се тенденцията за най-висок относителен дял на приходите от продажба на 

продукти, свързани с отбраната. 

Със заповеди на министъра на отбраната, на общини и други юридически лица или 

организации на държавна или бюджетна издръжка бяха предоставени или беше прехвърлено 

правото на собственост върху: оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия 

на обща балансова стойност 546 421,22 лв.; движими вещи с общо предназначение и продукти, 

свързани с отбраната, които не са оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически 

изделия  на обща балансова стойност 66 559,81 лв. 

Бяха сключени нови рамкови споразумения и конкретни договори към тях за сервизно 

поддържане на автомобилната техника, зачислена към Съвместното командване на силите
28

, с 

което беше осигурено извършването на над 100 текущи ремонта на стойност 58 000 лв. 

Сключиха се два нови договора с „Интендантско обслужване“ ЕАД - за изработване и 

доставка на новия вид полево камуфлирано облекло (модел 2014)
29

 и за ушиване на униформено 

                                                      
26

 РМС № 449/26.07.2019 г. 
27

 Техническите споразумения между Върховното главно командване на силите на НАТО в Европа (SHAPE)  и 12 

страни членки на НАТО Кралство Белгия, Кралство Дания, Република Чехия, Република Хърватия, Република 

Словения, Словашката република, Република Исландия, Кралство Нидерландия, Италианската република, Република 

Турция, Кралство Испания и Кралство Норвегия. 
28

 Договорите бяха сключени с фирми „ТАРА КАР” и „КАРИО” ООД 
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строево облекло по индивидуална поръчка
30

. В резултат на това военнослужещите от въоръжените 

сили бяха осигурени с полагащите им се номенклатури униформени облекла, като остана малък 

процент от личния състав за доокомплектоване с новия вид камуфлаж.  

За преодоляване недостига от средства за индивидуална балистична защита през септември 

беше удължен срокът на годност на наличните бронежилетки и каски. 

В Сухопътните войски започна изпълнение на договорите за ремонт на оптика и 

бронетанкова техника в заводски условия. Съгласно сключен договор № УД-12-114/19.12.2018 г. в 

„ТЕРЕМ – Хан Крум“ ЕООД – Търговище бяха ремонтирани десет броя  Т-72 със срок за 

изпълнение 12 месеца от сключването му. През декември беше сключен нов договор с „ТЕРЕМ - 

ХОЛДИНГ“ - ЕАД  за ремонт на още три танка Т-72, който ще се изпълни през 2020 г. В 

изпълнение на договор от 2018 г.
31

 стартира доставка на резервни части и консумативи за танк Т-

72 и бойните машини на пехотата БМП-1.  

Наличната бронетанкова техника в Сухопътните войски позволява окомплектоването на 

мирновременните формирования по длъжностни разписания и покрива определените 

отбранителни способности.  

На Военновъздушните сили бяха отпуснати допълнителни финансови средства и бяха 

сключени рамкови споразумения и договори за осигуряване на летателната годност на част от 

авиационната техника. Сключени бяха допълнителни споразумения към рамковите споразумения 

за интегрирана логистична поддръжка на вертолети AS-532 AL “Cougar” и на авиационни 

двигатели MAKILA 1A1.  

Във Военноморските сили бяха осигурени финансови средства и бяха извършени: доков 

ремонт на  фрегатата „Смели” и авариен ремонт на десен главен двигател в Терем-КРЗ Флотски 

арсенал - Варна“ ЕООД; авариен доков ремонт на малък военен транспорт в Терем-КРЗ Флотски 

арсенал - Варна“ ЕООД; текущ ремонт на главни двигатели на фрегата „Дръзки” от фирма 

„Булмар Сервисис”-ЕООД. Отделно, в ремонтните работилници на Военноморските сили бяха 

извършени 28 навигационни и 11 докови ремонти.  

Въпреки предприетите мерки, остават нерешени редица проблеми пред логистичното 

осигуряване на въоръжените сили, свързани с недостатъчното финансиране, използването на 

амортизирана техника, липсата на резервни части и неритмичното извършване на ремонтни 

дейности. Сериозни пречки пред логистичното осигуряване създават и тромавите процедури в 

Закона за обществените поръчки. Възможността за обжалване на решенията за избор на 

изпълнител пред две независими институции (Комисията за защита на конкуренцията и 

Върховния административен съд) води до сериозно забавяне на процеса по приключване на 

обществената поръчка. Това не позволява своевременното сключване на договори и планомерното 

осигуряване на материални средства, стоки и услуги. Така се застрашава сигурността на 

доставките и възникват допълнителни проблеми с подготовката на формированията и 

поддържането на оперативната им готовност.  

Поради недостиг от боеприпаси за бойна подготовка не бяха осигурени в пълен обем 

заявките за лимит за подготовка на формированията от Българската армия и структурите на пряко 

подчинение на министъра на отбраната за учебната 2019 г. 

Част от интензивно използваната автомобилна техника в ежедневната подготовка на 

военните формирования, подчинени на Съвместното командване на силите, продължава да бъде на 

лимита на своя технически ресурс и по-нататъшната ѝ експлоатация крие опасности от възникване 

на инциденти. Остава нерешен проблемът с недостига на автомобилни гуми. 

                                                                                                                                                                                          
29

 Договор №УД 05-1/09.01.2019 г. 
30

 Договор №УД 05-17/08.07.2019 г. 
31

 Договор №УД 03-51/19.12.2018 г. между Министерство на отбраната и фирма „ЕКОМАТ – М“ ЕООД 
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В Сухопътни войски голяма част от наличните автобуси и леки автомобили се спират от 

движение, поради физическа амортизация, корозия и недостиг на резервни части.  

 Само част от медицинските пунктове във формированията на Сухопътните войски 

разполагат с медицинска апаратура за реанимация на пациенти на мястото на произшествието и с 

индивидуални средства за първа помощ. Крайно недостатъчни са санитарните автомобили, 

отговарящи на стандартите на НАТО за евакуация на пациенти. 

Основен проблем за Военновъздушните сили беше осигуряването на необходимото ниво на 

летателна подготовка, поради редица затруднения с поддръжката на авиационната техника и 

ограниченото ресурсно осигуряване.  

В авиобазите продължава да се използва амортизирана специална техника за зареждане на 

авиационната техника с гориво. Зенитно-ракетната  и радиолокационната техника се експлоатират 

в условия на остър недостиг на резервни части и консумативи и се нуждаят от ремонт в заводски 

условия. Близо една четвърт от пътните превозни средства са технически неизправни, като най-

сериозно е положението с автобусите, предназначени за извозване на личния състав. Продължава 

доставката в минимален обем на специално облекло и съвременна защитна екипировка за 

изпълнение на специфични задачи от модулните формирования. 

Във Военноморските сили реалното състояние на въоръжението, техниката и екипировката 

занижават качеството на подготовка и оперативна съвместимост в някои области. Поради 

ограничени финансови средства не се извършват всички полагащите се регламентни прегледи и 

ремонти на корабите и въоръжението и техниката и част от тях се експлоатират с отстъпление от 

изискванията, на предела на техническите им възможностите.  

В стационара на Военномедицинска академия бяха проведени общо 304 608 амбулаторни 

прегледи, от които 256407 планови и 48201 по спешност. В стационарите на Военномедицинска 

академия са проведени 410 244 леглодни и са преминали 78618 болни. В стационарната дейност се 

отчита ръст с 3,68 %. Средната стойност на разходите за един преминал болен е 1048,14 лв; за 

един леглоден – 200,86 лв. и за издръжката на едно легло - 46 529,04 лв. 

Военномедицинска академия участва с 586 медицински екипа в медицинското осигуряване 

на 347 мероприятия на Министерството на отбраната и военните формирования. В Афганистан са 

участвали четирима медицински специалисти (двама офицери и двама сержанти); в Босна и 

Херцеговина – двама офицери, а в Мали бяха изпратени 12 медицински специалисти (трима 

офицери и 9 сержанти) с оборудване за оказване на медицинска помощ Роля 1.  

В Болница за продължително лечение и рехабилитация - Хисар беше проведено лечение и 

рехабилитация на 109 украински военнослужещи по споразумение между Република България и 

Агенцията на НАТО за подпомагане и доставки по проекта за доверителен фонд за медицинска 

рехабилитация за Украйна. 

Военно-географската служба осигури с геопространствени материали и цифрови 

географски данни 152 потребители, от които 91 чрез Информационната система за предоставяне 

на публичен достъп до пространствените данни и услуги на Министерството на отбраната 

(Геопортал). Продължи работата по обновяване и картографско редактиране на Държавната 

топографска карта в мащаб 1:50000, JOG 1:250 000 и TLM 1:50 000.  

6.3. Инфраструктура на отбраната 

Процесът на преструктуриране на въоръжените сили, разчетен в Плана за развитие на 

въоръжените сили 2020, налагаха непрекъснато изследване състоянието на наличната 

инфраструктура. Бяха  предприети действия за поддържането и освобождаването от излишната 

инфраструктура. След анализ на имотите с отпаднала необходимост беше разработен План-график 

за осъществяване на разпоредителни действия - продажба чрез търг с тайно наддаване през 2019 

г., прилагайки разпоредбите на Закона за държавната собственост (ЗДС) и Правилника за 

прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС). 
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За осъществяване на дейностите по документалното осигуряване на въоръжените сили, 

както и за осигуряване на легитимни документи за разпоредителни действия, безвъзмездно 

предоставяне и продажби на имоти с отпаднала необходимост беше извършено следното: 

  От планираните разпоредителни действия със 103 имота, за периода от септември до 

декември със заповеди на министъра на отбраната бяха открити 17 процедури, от които четири 

имота бяха продадени с очаквани приходи на стойност от 1 225 128,30 лв. без ДДС и режийни; 

 Приети бяха две решения на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне: за 

управление на Национален военноисторически музей на един имот в гр. София и за управление на 

МВР на имот в гр. Пловдив  за нуждите на Четвърта районна пожарна служба към Регионална 

дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“; 

 Приети бяха три решения на Министерския съвет за даване съгласие за продажба на девет 

имота, намиращи се в гр. Петрич, гр. Черноморец, Пловдив, София, и с. Слатина, обл. Ловеч, гр. 

Лом, и гр. Гоце Делчев. 

На основание чл.17, ал. 2 от Закона за държавната собственост със заповед на областния 

управител от Министерство на отбраната беше отнето управлението върху девет имота в гр. 

София за последващо предоставяне на  Министерство на икономиката.  

При организиране извършването на инвентаризация, на освидетелстване и на оценка на 

имотите беше извършено следното: 

 Бяха освидетелствани 31 сгради, застроени в 11 действащи войскови райони, като 18 от тях 

бяха съборени;  

 Освидетелствани бяха 48 бр. сгради, застроени в 12 освободени войскови райони, като 24 

от тях бяха съборени и отразени в счетоводните регистри и специализираните карти;  

 Във връзка с недостига на жилища за кадрови военнослужещи бяха започнати процедури за 

отделяне на части от действащи войскови райони за строителство със собствени сили и средства 

на Министерството на отбраната и други части, с отстъпено право на строеж; 

 Издадени бяха скици за визи за проектиране, ремонти и процедури по събаряне на 

бракувани сгради на 41 обекта. 

За осъществяването на дейности по Закона за устройството на територията и дейности 

свързани със строителство и строителни услуги, в т.ч. подготовка на документация за възлагане на 

обществени поръчки за проектиране, консултантска услуга, строителен надзор и строителство 

през 2019 г. бяха извършени следните дейности:  

 Издадени бяха 8 броя разрешения за строеж от раздел „централни плащания“, 11 броя 

други по заявки на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната и на 

второстепенните разпоредители, 10 броя за Силите на САЩ в съответствие със ССОО между 

правителството на България и правителството на САЩ, подписано на 28 април 2006 г. в София, и 

пет броя на външни структура, свързани с отбраната и сигурността на страната; две заповеди за 

допълване на Разрешение за строеж. 

 Съставени бяха 24 Акта за откриване на строителна площадка; 

 Усвоени финансови средства по раздел „централни плащания“ към 31.12.2019 г. бяха в 

размер на 39 025 625 лв. от предвидените. 

Към края на 2019 г. администрираните имоти в управление на Министерство на отбраната 

са 247 с общо 1461 охранителя. Значително е намален и броят на охраняваните имоти, като за 

сравнение, през 2010 г. такива са били 476 имота. 

Заведени бяха съдебни искове срещу две охранителни дружества, допуснали виновно 

неизпълнение на договорните задължения. Заведени бяха три дела за обща сума 155 011,86 лв. (6 

742,01 лв. 77 533,88 лв. и 70 735,97лв.).  
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Към 31 октомври по §1981 „Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и 

административни санкции“ съгласно Закона за местните данъци и такси беше извършено плащане 

в размер на 3 065 493,46 лв.  

6.4. Комуникационно и информационно осигуряване 

Усилията в областта на комуникационно-информационното осигуряване бяха насочени към 

поддръжка на придобитите способности; техническо обновяване и развитие на комуникационните 

и информационните системи и средствата за тяхната защита; и осигуряване на 

извънгаранционната поддръжка. На въоръжение беше прието ново комуникационно-

информационно оборудване, което повиши устойчивостта и пропускателната способност на 

Стационарната комуникационна система на Българската армия и класифицираните мрежи. 

Продължи изграждането на оптични кабелни линии и комуникационно-информационни 

възли за привързване на Стационарната комуникационно-информационна система на Българската 

армия към Единната електронно съобщителна мрежа на държавната администрация за нуждите на 

национална сигурност и отбрана. Реализирано беше разширение на функциите  на проект 

„Странджа-2“. Продължиха доставките на оборудване за нови комуникационно-информационни 

възли на военни формирования. По този начин се гарантира оперативно-техническото управление 

на силите, определени за защита на националния суверенитет и декларираните сили и средства за 

участие в мисии и учения на НАТО и ЕС на територията на страната.  

Планово и в срок се изпълняваха дейностите по изграждане на шест типа комуникационни 

апаратни, осигуряващи технологичната съвместимост между Стационарната и мобилната 

комуникационно-информационни системи. 

Един от националните приоритети, произтичащ от задълженията ни като страна член на 

Алианса, е изграждането на отбранителна способност за защитено опознаване „свой-чужд“ в 

Режим 5 на военните платформи от въоръжените сили. С придобиването на тази способност 

декларираните военни формирования ще бъдат в състояние да предоставят в реално време 

разузнавателна информация, като рискът от въздействие („приятелски огън”) по собствени сили 

ще бъде значително намален. На 15 ноември беше подписано техническо споразумение с  

Агенцията на НАТО за комуникации и информация за съвместно изпълнение на инвестиционния 

проект за придобиване на тази способност. В края на годината авансово бяха заплатени част от 

финансовите средства за дейностите през 2020 г. 

В края на ноември беше изградена система за гласови комуникации в Авиационния 

оперативен център от състава на Базата за командване, управление и наблюдение на 

Военновъздушните сили.  С това беше завършен първия етап от проекта за придобиване на 

Елемент, базиран на софтуера на Системата за командване и управление на НАТО (ASBE) на 

територията на България, който се изпълнява съвместно с Агенцията на НАТО за комуникации и 

информация. 

Продължи работата по проект „Развитие на Aвтоматизираната информационна система на 

Министерство на отбраната, Българската армия, оперативните и тактически щабове“. Сключен 

беше договор за изграждане на физическата инфраструктура и на системи за физическа сигурност 

на първия център за данни в сградата на Министерството на отбраната на булевард „Генерал 

Тотлебен“. Извършена беше доставка на 554 настолни и 160 преносими компютри, предназначени 

за подобряване работата на потребителите в средата на Интернет и комуникационно-

информационната система „ЩИТ“. 

Закупени бяха четири сървърни конфигурации за осигуряване на киберзащитата на 

Българската армия и подобряване на инфраструктурата на комуникационно-информационната 

система „ЩИТ“. Бяха сключени тригодишни договори за техническа поддръжка на сървърите в 

системата и за техническа поддръжка на комуникационното оборудване в комуникационно-

информационна система „ЩИТ“ и други мрежи за обработка на класифицирана информация. 
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През първата половина на 2019 г. бяха доставени 30 компютри по стандарт TEMPEST за 

достъп до Класифицирана мрежа на НАТО (NS WAN). Поетапно беше доставено и оборудване за 

обмен на класифицирана информация до ниво „NATO SEСRET” за военните формирования в 

Стара Загора, Безмер и Бургас
32

. 

С цел повишаване защитата на радиокомуникациите в Министерството на отбраната и 

Българската армия в късовълновия и ултракъсовълновия диапазон, беше иницииран проект за 

придобиване на способност за криптиране на радиоканали за защитен пренос на глас, данни и чат 

до ниво на класификация до „Поверително“.  

Покритието на Стационарната част от системата „Автоматизираната мрежа за свръзка с 

подвижни обекти“ по стандарт TETRA обхвана всички гарнизони в страната, прилежащите им 

учебни, учебно-бойни и тренировъчни територии, всички военни летища, цялото черноморско 

крайбрежие, прилежащите териториални води на Черно море и голяма част от Републиканската 

пътна мрежа. През декември беше стартирана процедура за възлагане на обществена поръчка за 

проектиране на мобилни модули от състава на мобилната част на системата, както и процедура за 

избор на изпълнител за осигуряване на следгаранционната техническа поддръжка. 

С цел обмяна на класифицирана информация между формированията от Българската армия 

на територията на страната по време на учения, при провеждане на операции за разрешаване на 

кризи от различен характер и отбрана на националната територия, беше стартирана процедура за 

изграждане на криптографска мрежа – Комуникационно-информационна система „СФЕРА“. 

За управление на военната авиация бяха въведени в експлоатация УКВ радиостанции за 

осигуряване на шумозащитени УКВ радиокомуникации „земя-борд”. На летище Граф Игнатиево 

бяха въведени в есплоатация система за инструментално кацане, приводна летищна радиостанция, 

маркерен радиофар и система за измерване на разстояние.  

Във Военноморските сили беше придобито оборудване за сателитни комуникации от 

системата „INMARSAT” за базов миночистач „Прибой”. 

През април и ноември се проведоха тренировки по усвояване и реализиране на част от 

„Плана за използване на пощенските и електронните съобщителни мрежи при кризи от военен 

характер”.
33

 Основната задача на тренировките беше да се провери състоянието и готовността на 

комуникационно-информационната инфраструктура, изградена за управление на страната и 

въоръжените сили при извънредно положение, военно положение или положение на война. 

По време на проведените през май и ноември комплексни тренировки на комуникационно-

информационните системи на Българската армия и през февруари - по каналообразуване, бяха 

отработени различни задачи, с цел предоставяне на максимално количество услуги до 

потребителя. В проведените тренировки взеха участие общо 2217 военнослужещи и цивилни 

служители и 517 единици транспортна и специална техника. 

6.5. Сигурност на информацията 

Системата за защита на класифицираната информация функционираше устойчиво и 

допринасяше за изпълнението на изискванията на националното законодателство и 

международните договори в тази област. Допуснатите слабости при защитата на класифицираната 

информация не са довели до увреждане на интересите на България, свързани с националната 

сигурност, отбраната или външната политика. 

Електронният обмен на класифицирана информация беше гарантиран с експлоатацията на 

акредитираните автоматизирани информационни системи, национални и такива на НАТО. 

                                                      
32

 В изпълнение на Техническо споразумение с Агенцията на НАТО за комуникации и информация № 2017:04, 

относно „Разширяване на националния сегмент на НАТО (NS WAN) за обмен на класифицирана информация до ниво 

„NATO SEСRET“. 
33

  Наименованието е променено от 22.03.2019 г. на  „План за използване на Интегрираната комуникационно-

информационна система за управление на страната и въоръжените сили“. 
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Продължи процесът по акредитиране на комуникационно-информационните системи (КИС) за 

обработка на класифицирана информация в Министерството на отбраната, като бяха издадени: 13 

сертификата за сигурност - за възли от КИС „ЩИТ“; два сертификата за сигурност - за КИС 

„Кондор“; два сертификата - за КИС за обработка на класифицирана информация на НАТО до 

ниво „NATO SECRET“ и сертификат за преакредитиране на КИС „КРОНОС“. 

Въведена беше в експлоатация една криптографска мрежа и бяха одобрени за използване 18 

нови точки от работещи криптографски мрежи. 

Започна реалното изграждане на националната система за управление на криптографски 

материали в електронен вид на територията на България  (BG EKMS). Получено беше 

необходимото оборудване и започна инсталиране на софтуерните продукти съвместно с 

Агенцията на НАТО за комуникации и информация. 

Извършени бяха контролни проверки на всички регистратури за криптографски материали 

на НАТО (Sub NDA) в страната, като съществени недостатъци не бяха констатирани. 

В Министерството на отбраната бяха обработени 59008 документа и материала. В 

сравнение с 2018 г., документооборотът в регистратурите за класифицирана информация на 

Министерство на отбраната е намалял с около 11%.  

Проведени бяха 100 курса за подготовка на длъжностните лица по сигурността на 

информацията, като бяха обучени 887 служители. С приоритет се провеждаше обучението на 

определените за участие в операции и мисии извън територията на България и за заемане на 

международни длъжности. 

6.6. Киберотбрана 

Приемането в НАТО на киберпространството като отделен домейн за водене на операции 

изисква приоритетно изграждане на способности за защита на въоръжените сили и критичната 

инфраструктура. Усилията бяха фокусирани върху ефективно и своевременно придобиване на 

способности по киберотбрана, съвместими с тези на НАТО, осигуряване на необходимите ресурси 

и развитие на необходимия организационен и експертен капацитет.  

В рамките на продължаващия Преглед на отбраната беше изготвено предложение за единен 

организационен модел за киберотбрана във въоръжените сили, дефинирани бяха мисията, 

функциите и задачите по киберотбрана при провеждане на военни операции, както и мерките за 

развитие на ефективни способности в тази област. 

Инициирано беше разработването на Концепция за киберотбрана на въоръжените сили. 

Продължава изпълнението на проект „Киберзащита“.   

През юни България се присъедини към Центъра за изследване, изграждане и 

усъвършенстване на способности по киберзащита на НАТО в Талин, Естония.  

През годината експертите по киберзащита повишиха своята подготовка чрез участие в 

националните учения „Cyber Shield 2019 и Cyber Shockwave 2019; в ученията на НАТО по 

киберсигурност (Locked Shields 2019), по киберотбрана (Cyber Coalition 2019) и по киберотбрана 

за Военноморски сили  (Cyber Gordian Knot 2019), както и в елементите по киберотбраната на 

Политико-военното учение на Алианса за управление на кризи CMX 2019 и учението CWIX 2019. 

6.7. Военна стандартизация, сертификация и кодификация 

Работеше се по ратификацията и одобряването на 111 стандартизационни документи на 

НАТО (STANAGs), прилагането на 197 STANAGs и потвърждаване на прилагането за 57 

STANAGs. Актуализирана беше базата данни в информационната система „СТАНДАРТ”, като 

бяха въведени 553 технически спецификации, приети от Съвета по въоръженията и 22 български 

държавни стандарти. 

Извършени бяха сертифициране и надзор на отбранителни продукти в 11 търговски 

дружества. В съответствие с изискванията на съюзните публикации на НАТО-AQAP(s) бяха 
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сертифицирани системите за управление на качеството в 15 търговски дружества и беше извършен 

надзор на системите за управление на качеството в 40 търговски дружества. 

Извършени бяха 24 сертификации на летателната годност на военни въздухоплавателни 

средства, 13 проверки на военни въздухоплавателни средства с издадени сертификати за летателна 

годност и 16 одита на процеси за удължаване ресурса на военни въздухоплавателни средства. 

Присвоени бяха 303 нови български стокови номера по НАТО и 44 кода на доставчик на 

български фирми и организации. 
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7. ИЗВОДИ 

Продължи тенденцията за устойчиво усложняване на стратегическата среда, в която се 

генерираха рискове и заплахи в глобален и регионален план. Все по-често глобални и регионални 

сили, както и недържавни субекти прибягваха до комбинирано използване на класически и 

хибридни инструменти за постигане на набелязаните цели. Задълбочи се натискът за архаично и 

произволно интерпретиране на международното право, гарантиращо глобалната архитектура на 

сигурност. В условията на променен стратегически баланс на силите в Черно море, значителното 

военно противопоставяне се запази, което превръща региона в източник на напрежение и 

нестабилност. 

Отбранителната политика се осъществява в съответствие с Конституцията, законите и 

утвърдените от Народното събрание и Министерския съвет национални стратегически документи 

в областта на сигурността и отбраната. Мерките и целите на Програмата за управление на 

правителството за периода 2017-2021 г. от компетентността на Министерството на отбраната се 

изпълняват по план. Реорганизирането на въоръжените сили се извършва в съответствие с 

параметрите и сроковете, определени в Плана за развитие на въоръжените сили до 2020 г. 

Провежданата последователна и активна политика затвърди мястото на България като 

надежден съюзник в НАТО и член на ЕС, както и като ключов фактор за стабилността в 

Югоизточна Европа и Черноморския регион. Изграждането на адаптираното Предно присъствие 

на НАТО в региона на Черно море е приоритет на националната политика за сигурност и отбрана. 

Създаването на Военноморски координационен център на НАТО в Пункта за базиране на 

Военноморските сили във Варна е част от практическата реализация на националните 

ангажименти в подкрепа на този приоритет. Той е насочен към укрепване на националната и 

колективната сигурност и отбрана и утвърждаване на България като още по-активен съюзник в 

Алианса. 

И през 2019 г. състоянието на отбранителните способности на българските въоръжени сили 

позволяваше изпълнението на задачите по мисиите, произтичащи от конституционните 

задължения за гарантиране на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на страната 

в национален формат и в рамките на колективната отбрана на НАТО и Общата политика за 

сигурност и отбрана на ЕС, но с ограничения по време и обем на изпълняваните задачи. 

Изграждането и поддържането на отбранителни способности и подготовката на 

декларираните формирования с настъпил или настъпващ срок на готовност е основен акцент в 

изпълнението на ангажиментите по пакета Цели за способности на НАТО. Ограниченият 

финансов ресурс, големият брой вакантни длъжности и остарялото въоръжение продължават да са 

сред основните причини, които възпрепятстват изпълнението на приетите Цели в пълен обем. 

Този въпрос е постоянна част от дневния ред на двустранните консултации с НАТО в рамките на 

процеса по отбранително планиране на Алианса през последните години. Особено сериозен е 

проблемът по отношение на приоритетната за страната ни цел, договорена за изпълнение от 

Сухопътните войски. Това се дължи на оперативно несъвместимите и неотговарящи на 

изискванията на тази цел въоръжение, бойна и поддържаща техника, оборудване и екипировка. 

Проблемът до голяма степен ще бъде разрешен с изпълнението на модернизационните проекти за 

Сухопътните войски, които трябва да придобият приоритетно значение. 

Предприетите комплексни мерки, водещи до съкращаване на сроковете по конкурсите и 

намаляване на разходите на кандидатите за участие в тях, имаха положителен ефект по набирането 

на кандидати за военна служба. Кампанията „Бъди войник” изигра положителна роля за 

повишаване броя на кандидатите. Анализът на данните показва, че е преустановена тенденцията за 

увеличаване на неoкомплектоваността на формированията с военнослужещи, но предстоят още 

системни усилия за стабилизиране и развитие на този постигнат през годината резултат. 

Към края на 2019 г. длъжностите за военнослужещи в Министерството на отбраната, 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия бяха 
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комплектувани на 79,27% от щатния състав. Най-сериозен е процентът на неокомплетковане в 

Сухопътните войски (около 26%), като най-голям е процентът на незаети длъжности за младши 

офицери и войници (около 31%). Това се отразява неблагоприятно върху състоянието на 

отбранителните способности, най-важният компонент от които са хората. 

Запазват се ниските нива на комплектуване на доброволния резерв (около 13,7%). 

Недостатъчният брой български граждани, желаещи да изпълняват служба в доброволния резерв, е 

главният проблем за комплектуване на обявените длъжности. 

В демографски план, някои региони на страната изчерпват потенциала си по отношение 

наличието на достатъчно кандидати за професията „войник“. На фона на дългосрочните 

отрицателни демографски тенденции и повишеното търсене на квалифицирана работна сила, 

повишаването на доходите на хората в отбраната, запазването и разширяването на придобивките 

на военнослужещите са основните фактори, чрез които системата за отбрана ще остане 

конкурентноспособна на пазара на труда. 

Въпреки положителните резултати от проведените проверки на бойната готовност и 

подготовката във военните формирования през 2019 г. се налага изводът, че големият брой 

вакантни длъжности не позволява пълноценна подготовка на щабовете и формированията от 

нивата батальон и рота (батарея). През втората половина на годината тази негативна тенденция 

беше частично ограничена, благодарение на предприетите комплексни мерки, включващи 

повишаване на трудовите възнаграждения, провеждането на кампанията „Бъди войник”, 

преструктуриране и преразпределение на наличния личен състав във формированията.  

В резултат от планомерното изпълнение на Националния план за повишаване на разходите за 

отбрана до 2% от БВП на Република България до 2024 г., реалното нарастване на разходите за 

отбрана през 2019 г. спрямо 2018 г., без сумата за плащането на самолетите F-16, е в размер на 

246,4 млн. лв., което е с 0,11% повече спрямо предходната година. 

Въпреки увеличението на разходите за отбрана спрямо предходната година, те остават 

недостатъчни за да компенсират натрупаните в последните 30 години дефицити на способностите 

на въоръжените сили, причинени от липсата на планомерни, целенасочени и адекватни 

инвестиции за превъоръжаване и модернизация. Поради това, настоящите потребности надхвърлят 

значително ресурсите, които страната може да си позволи да отдели за отбрана. 

Реализацията на трите основни инвестиционни проекта „Придобиване на нов тип боен 

самолет”, „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от 

състава на механизирана бригада” и „Придобиване на многофункционален модулен патрулен 

кораб за Военноморските сили“ създава базови предпоставки за преодоляване на дефицита от 

критично необходими отбранителни способности. В същото време, преодоляването на дефицита 

от способности зависи и от придобиването на нови трикоординатни радари, зенитно-ракетни 

комплекси, системи за командване и управление, способности за киберотбрана, артилерийски 

системи, щурмови хеликоптери, безпилотни летателни апарати, от модернизацията на фрегатите 

клас „Вилинген“, танковете Т-72 и др. 

Придобиването на първите осем самолета F-16 Block 70 ще осигури на страната най-

модерния и изпитан в реални бойни действия самолет от поколение „4+“ в региона. Той поставя 

началото на технологичното превъоръжаване на Военновъздушните сили и открива нови 

хоризонти пред стратегическото партньорство със САЩ в отбраната, както и за развитие на 

българската отбранителна индустрия.  

Участието на Република България в многонационални проекти по различни инициативи на 

НАТО и ЕС способства за преодоляване недостига от критични за страната ни способности и в 

подготовката на декларираните формирования. 

Задълбочаващите се проблеми с поддръжката на авиационната техника и продължаващата 

тенденцията за неизпълнение на летателните часове от летателния състав създават реална заплаха 



 

 

Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2019 г. 
 

 58

за нивото на безопасност на полетите и способностите за изпълнение на поетите съюзнически 

ангажименти, включително и по „Air Policing“. 

Радиолокационните комплекси работят с частични неизправности, заради което са 

занижени техните основни технически параметри. Поради тази причина в краткосрочен план 

съществува реален риск от невъзможност за осигуряване с необходимата информация на 

системата за командване и управление на ВВС. Това би довело до невъзможност за изпълнение на 

задачите по контрола и охраната на въздушното пространство в национален и съюзен аспект, 

както и до застрашаване безопасността на полетите. 

Въпреки предприетите мерки, нерешени остават редица проблеми пред логистичното 

осигуряване на въоръжените сили. Голяма част от тях е свързана с тромавите процедури в Закона 

за обществените поръчки. Възможността за обжалване на решенията за избор на изпълнител пред 

две независими институции (Комисията за защита на конкуренцията и Върховния 

административен съд) води до сериозно забавяне на процеса по приключване на обществената 

поръчка. Това не позволява своевременното сключване на договори и планомерното осигуряване 

на материални средства, стоки и услуги. Така се застрашава сигурността на доставките и 

възникват допълнителни проблеми с подготовката на формированията и поддържането на 

оперативната им готовност. Друга част от проблемите е свързана с недостатъчното финансиране, 

използването на амортизирана техника, липсата на резервни части и неритмичното извършване на 

ремонти. Недостигът на боеприпаси се отрази негативно на подготовката на формированията. 

В процеса на модернизация на въоръжените сили все повече нараства значението на 

реализацията на съвместни проекти със съюзни държави в рамките на НАТО и ЕС за придобиване, 

поддържане и използване на отбранителни способности. Участието в такива проекти допринася за 

преодоляване на недостига от способности и за подготовката на декларираните формирования при 

споделяне на разходите със съюзни държави. Инициативата на ЕС за Постоянно структурирано 

сътрудничество, като и Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната, 

предоставят допълнителни възможности в тази насока. 

Чрез използването на съвместните българо-американски съоръжения се постига значителен 

напредък, както по отношение ефективността на провежданите съвместни подготовки и учения, 

така и при изпълнението на финансираните от САЩ инфраструктурни проекти. Развитието на 

сътрудничеството в отбраната със САЩ подпомага изпълнението на Целите за способности на 

НАТО. 

Нарастват рисковете и заплахите към военните комуникационни и информационни системи 

за командване и управление на въоръжените сили. Приемането в НАТО на киберпространството 

като пети домейн за водене на операции изисква приоритетно изграждане на способности за 

защита на въоръжените сили и критичната инфраструктура.  

Все повече нараства необходимостта от усъвършенстване на способностите за ефективни 

публични стратегически комуникации по отношение на провежданата отбранителна политика и 

приоритетите на правителството в сферата на отбраната. 
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8. НАПРАВЛЕНИЯ ЗА СЪСРЕДОТОЧАВАНЕ НА УСИЛИЯТА 

 

Министерството на отбраната остава ангажирано с решаването на най-неотложните 

проблеми на въоръжените сили. Усилията до края на 2020 г. ще бъдат насочени към: 

 Успешното приключване на планираните мероприятия и дейности по Прегледа на 

отбраната, в резултат на което през 2020 г. да бъдат разработени: дългосрочна, всеобхватна 

и финансово осигурена Програма за развитие на отбранителните способности на 

въоръжените сили до 2032 г., основани на нея План за развитие на въоръжените сили 

до 2026 г. и Инвестиционен-план програма до 2032 г. За практическата реализация на 

тези документи ще бъдат разработени нови Указания на министъра на отбраната по 

отбранителната политика за периода 2021-2024 г.; 

 Ефективно изпълнение на дейностите по пакет „Цели за способности 2017“ на НАТО като 

важен приоритет на отбранителната политика; 

 Успешно завършване на дейностите по Програма 2020 и План 2020 с отчитане на 

резултатите от проведените през 2018 г. прегледи на тяхното изпълнение; 

 Изпълнение на Националния план за повишаване на разходите за отбрана на 2% от БВП на 

Република България до 2024 г. при ефективно и ефикасно изразходване на средствата;  

 Реализация на основните модернизационни проекти за Сухопътните войски и 

Военноморските сили; 

 Реализация на свързаните с проекта „Придобиване на нов тип боен самолет” дейности по: 

изграждане на необходимата за F-16 инфраструктура; обучение на пилоти и наземен 

персонал; индустриално сътрудничество; 

 Изпълнение на дейностите за реализиране на мерките за гарантиране на сигурността и 

инициативите, свързани с Адаптираното предно присъствие на НАТО в Черно море, 

включително изграждане на Военноморския координационен център на НАТО във 

Варна;  

 Развитие на Стратегическия диалог между България и САЩ и разработване и приемане 

на Пътна карта за двустранно сътрудничество в областта на отбраната с десетгодишен 

хоризонт, с конкретни действия и сроковете за изпълнение; 

 Изграждане на способности за киберотбрана и разработване на концептуалната и 

доктриналната база на киберотбраната; 

 Развитие на Министерството на отбраната като напълно интегрирана и ефективна 

институция; 

 Реализация на адекватен пакет от мерки за задържане на служба на подготвен и мотивиран 

личен състав и за повишаване на интереса към военната професия; 

 Реализация на комплексни мерки, насочени към затвърждаване на тенденцията броят на 

постъпилите военнослужещи да надвишава броя на напусналите и създаване на условия за 

постепенно преодоляване на неокоплектоваността във въоръжените сили и доброволния 

резерв; 

 Ускоряване на процеса по освобождаване от имоти с отпаднала необходимост и 

осигуряване на жилища за военнослужещите чрез отстъпено право на строеж; 

 Развитие на способности за ефективни стратегически комуникации в подкрепа на 

провежданата отбранителна политика. 

 


