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1. УВОД 

Докладът за състоянието на отбраната и Въоръжените сили на Република България 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 2020 г. На базата на извършените анализи документът 

оценява състоянието на българските въоръжени сили и отчита изпълнението на поетите 

ангажименти в областта на отбраната. 

През изтеклата година 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.  

В изпълнение на целите и приоритетите на Програмата за развитие на отбранителните 

способности на Въоръжените сили на Република България 2020 (Програма 2020) и в съответствие 

със заложените дейности в Плана за развитие на въоръжените сили до 2020 г. (План 2020), 

основните мероприятия във Въоръжените сили бяха насочени към реорганизация на структурите 

на тактическо ниво. 

В Министерството на отбраната успешно приключи Прегледът на отбраната, на базата на 

чиито резултати беше разработена новата „Програма за развитие на отбранителните способности 

на Въоръжените сили на Република България 2032“ (Програма 2032).  

През годината усилията на Министерството на отбраната бяха фокусирани върху вземането 

и прилагането на оптимални управленски решения, насочени към: успешното изпълнение на 

мисиите и задачите на Въоръжените сили; изграждането и поддържането на необходимите 

отбранителни способности и попълване на техния дефицит; нарастването на разходите за отбрана 

съгласно Националния план за повишаване на разходите за отбрана на 2% от БВП до 2024 г.; 

технологичното превъоръжаване и модернизацията, с фокус повишаване на националните 

отбранителни способности в контекста на колективната отбрана; изпълнението на приетия пакет 

Цели на способностите на НАТО; попълването на вакантните длъжности във Въоръжените сили; 

окомплектоването и подготовката на резерва.  

Република България продължи да участва активно в изграждането на възпиращия и 

отбранителен потенциал на НАТО, адаптацията на Алианса към променената стратегическа среда, 

укрепването на сигурността в Черно море и изграждането на адаптираното предно присъствие на 

НАТО в региона.  

Запази се нивото на участие в мисии и операции на НАТО и ЕС зад граница. В изпълнение 

на мисия „Подкрепа на международния мир и сигурност” контингенти от Въоръжените сили 

участваха в девет мисии и операции.  

Благодарение на своевременно въведените адекватни противоепидемични мерки, броят на 

засегнатите от COVID-19 военнослужещи не надмина 2% от общия състав в пика на втората вълна 

на вируса в края на годината, което осигури ефективното функциониране на Въоръжените сили 

при усложнена епидемична обстановка. 

Негативната тенденция към нарастване броя на вакантните места за военнослужещи е 

спряна. И през 2020 г. в центъра на усилията останаха мерките за повишаването на 

привлекателността на военната професия и създаването на условия за по-висока мотивация на 

личния състав. 
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2. СРЕДА НА СИГУРНОСТ 

Съществено влияние върху стратегическата среда на сигурност оказа пандемията от 

COVID-19. Тя показа глобалната уязвимост от разпространението на инфекциозни заболявания и 

последващите сериозни и дългосрочни отражения върху държавите, обществата и икономиките. 

Пандемията създаде предпоставки за рязък спад на икономическите показатели в световен мащаб, 

благоприятства разрастването на протекционистките политики и наложи преосмисляне на 

зависимостта на ЕС от външни доставчици в стратегически отрасли.  

Продължи комбинираното използване от държавни и недържавни субекти на класически и 

хибридни инструменти,  което води до все по трудно идентифициране на източниците на 

заплахи. Хибридните атаки, тероризмът, миграционните вълни, организираната престъпност, 

както и кибер-престъпността се запазиха сред главните предизвикателства пред националната и 

съюзната сигурност. 

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

сигурност, а свръхпроизводството, пониженото търсене на нефт и сривът на цените на 

международните пазари в контекста на COVID-19, активизираха усилията на страните от ОПЕК + 

за стабилизиране на ситуацията. Приоритетен за ЕС и САЩ остава Южният газов коридор, 

включително алтернативните трасета от Източното Средиземноморие и Каспийския регион. 

НАТО и ЕС остават главните генератори на стабилност и продължават да оказват 

положително влияние върху глобалната сигурност. С цел адаптиране към новите реалности, 

основно предизвикателство за Алианса беше гарантирането на транспортната, комуникационната 

и енергийната устойчивост на страните-членки. Инициирани бяха съвместни действия по 

предоставяне на стратегически превоз за медицински нужди и изграждане на логистични 

способности за съхранение на защитни средства, медикаменти и консумативи. Приоритетни за ЕС 

останаха икономическото възстановяване на държавите чрез създаване на специализиран 

временен фонд (част от проекта за Многогодишна финансова рамка на ЕС през периода 2021 - 

2027 г.), недопускане овладяването на стратегически сектори от чуждестранни инвеститори и 

засилване на ролята на Съюза в сферата на сигурността (чрез финансиране на Европейския фонд за 

отбрана). 

Пандемията значително ограничи възможностите на дипломацията за регулиране на 

конфликтите в Черноморския регион. Основни дестабилизиращи фактори са продължаващото 

противопоставяне в Източна Украйна, милитаризацията на незаконно анексирания Крим, 

нарушеният в полза на Руската федерация стратегически военен баланс в региона и „замразените“ 

конфликти в Приднестровието, Абхазия и Южна Осетия. Запази се потенциалът за значително 

военно противопоставяне, което създава предпоставки за повишаване на регионалната 

нестабилност.  

Продължи стремежът на страните от Западните Балкани към европейска и 

евроатлантическа интеграция, което е ключов фактор за стабилността в региона. Запазват се 

усилията им за изпълнение на присъединителните критерии, в т.ч. за регулиране на 

междудържавните отношения. Показателно в този контекст е споразумението за нормализиране на 

икономическите отношения между Сърбия и Косово. Продължиха хибридните въздействия на 

външни фактори, насочени към саботиране на евроатлантическата интеграция. 

Възобновяването на бойните действия в Нагорнокарабахския конфликт оказа сериозно 

негативно въздействие върху средата на сигурност в Южен Кавказ. След неговото приключване 

основните противоречия между Армения и Азербайджан се запазват и този конфликт съхранява 

характера си на „замразен“. 

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

на САЩ за подписване на споразумение с талибаните и полагане на основите на мирен процес, 

както и за преодоляване на вътрешно-афганистанските противоречия. Започналите преговори 

между талибаните и афганистанското правителство не постигнаха желания резултат. Запази се 

високата степен на заплаха от терористична дейност, което повиши рисковете за сигурността на 

чуждестранните военни контингенти, включително за българските военнослужещи. 

Динамиката на процесите в Близкия изток и Северна Африка се определяше главно от 

развитието на конфликтите в Сирия, Йемен и Либия; опитите на Иран за намеса в страните от 
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региона и за намаляване на ангажиментите му по т.нар. ядрена сделка; дейността на терористични 

групировки; миграционните вълни; задълбочаването на икономическите и социалните проблеми; 

включително посредническата роля на САЩ за нормализиране на отношенията на Израел с 

арабски държави, с което се създадоха положителни перспективи за напредък по Близкоизточния 

мирен процес. 

Негативно въздействие върху средата на сигурност в региона на Южен Кавказ оказа 

възобновяването на бойните действия в Нагорни Карабах. Оперативният успех на Азербайджан 

доведе до нарушаване на поддържано през последните десетилетия статукво. Независимо от 

усилията на международната общност, рискът от възникване на отделни провокации и инциденти 

между двете противостоящи страни остава висок. 

Основните предизвикателства пред сигурността, свързани с Китай и Корейския 

полуостров произтичаха от възникването и разпространението на пандемията от COVID-19 и 

засилването на икономическото противопоставяне между Китай и САЩ, което доведе до 

въвеждането на взаимни санкции. Това рефлектира върху стабилността на международната 

търговия и сигурността на доставките. Същевременно, Китай продължи да развива и модернизира 

своите въоръжени сили и да се стреми към военна и политическа хегемония в Тихоокеанската 

зона, а с използването на различни икономически и политически лостове, да разшири влиянето си 

в Европа, Средна Азия и най-вече на Африканския континент. 

Запази се напрежението между ядрените държави Пакистан и Индия вследствие на 

периодичните въоръжени инциденти по общата граница и отмяна на автономния статут на 

индийската част на Кашмир. Запази се високият брой на бежанците и вътрешно-разселените лица. 

През 2020 г. продължи развитието и задълбочаването на процесите, влияещи 

негативно върху сигурността в глобален и регионален мащаб. Вероятността от възникване 

на военнополитическа криза и прерастването ѝ в продължителен конвенционален конфликт 

в непосредствена близост до нашите граници продължава да бъде малка. Запазва се, обаче, 

високият рисков потенциал от хибридни и провокативни военни действия. Нарастват 

изискванията към способностите на Въоръжените сили, предвид динамиката и 

разширяването на обхвата и спецификата на рисковете и заплахите. 
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3. РАЗВИТИЕ НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ ДО 2020 

3.1. Отчет за изпълнението на Програмата за развитие на отбранителните способности на 
въоръжените сили на Република България 2020 и Плана за развитие на Въоръжените сили до 
2020 г. 

Програма 2020 и основаващият се на нея План 2020 се реализираха в условия на 

ограничителен натиск върху бюджета за отбрана. Република България беше изправена пред нови 

предизвикателства с нарастващи негативни тенденции в средата на сигурност, включително 

засилване на регионалната нестабилност в Черно море в условията на променящ се военен баланс 

на силите в полза на Руската федерация. 

В тези условия и в съответствие с целите и приоритетите на Програма 2020, развитието на 

отбранителни способности се извърши чрез поетапно преминаване от структурно изграждане на 

Въоръжените сили към тяхната модернизация, чрез нарастване на капиталовите разходи и 

полагане на усилия за постепенно преустановяване на зависимостта от страни-доставчици на 

въоръжение и бойна техника извън НАТО и ЕС. 

Анализът на изпълнението на Програма 2020 показва, че като цяло, заложените в 

документа цели са постигнати. Това важи в особена степен за структурно-организационните 

промени и за стартирането на основните проекти за превъоръжаване. 

Продължи изпълнението на стратегическата цел на отбранителната политика. С оглед на 

нейния дългосрочен характер, усилията за реализирането ѝ ще продължат и с изпълнението на 

следващия подобен дългосрочен документ - Програма 2032.  

Финансовите ограничения през годините, особено в началото на програмния период, 

забавиха стартирането на заложените приоритетни проекти за модернизация и превъоръжаване. 

Благодарение на проявената от правителството политическа воля и постигнатия широк 

политически и обществен консенсус, стартира дълго отлаганата модернизация на Въоръжените 

сили и бяха сключени договори по два от трите ключови инвестиционни проекта – за нови 

самолети F-16 и за нови патрулни кораби. Напредък беше постигнат и по проекта за 

превъоръжаване на Сухопътните войски с нови бронирани машини.  

От началото на 2018 г. стартира изпълнението на пакета Цели за способности 2017 на 

НАТО, като фокусът беше преместен от развитие на способности за провеждане на 

експедиционни операции към изграждането на силна колективна отбрана и капацитет за 

възпиране.  

В изпълнение на План 2020 бяха осъществени предвидените организационно-щатни 

промени. Наложи се да бъдат извършени някои допълнителни структурни и организационни 

промени, обусловени основно от настъпили промени в средата на сигурност и изменения в 

нормативната база. Промените засегнаха най-вече част от структурите на оперативно и тактическо 

ниво, като бяха насочени към изграждането и развитието на допълнително идентифицирани 

количествени и качествени компоненти на отбранителните способности.  

Сформирано беше Съвместно командване на специалните операции, с което се постигна 

синхронизиране на архитектурата на Силите за специални операции с тази на страните-членки на 

НАТО, а от 01.12.2020 г. беше сформирана още една Група специални сили, с което числеността 

на Командването се увеличи с над 200 длъжности. От състава на Сухопътните войски алпийският 

батальон беше преструктуриран в алпийски полк и беше сформирано Бригадно командване. 

Наново беше разкрито Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски”, което е от особено 

значение за развитието на отбранителните способности на Военновъздушните сили и 

предстоящото усвояване на новата, модерна авиационна техника.  

През 2020 г. бяха извършени редица организационни промени в Съвместното командване 

на силите и видовете въоръжени сили. Освен тях бяха реорганизирани Националния военен 

университет „Васил Левски“, Военномедицинска академия, Военна академия „Г.С. Раковски“ и 

Комендантство-МО. 

В съответствие с приетите изменения и допълнения в Закона за военното разузнаване и 

Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Служба „Военна информация“ се 

трансформира в Служба „Военно разузнаване“. 
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Числеността на Военноморските сили беше увеличена поради необходимостта от 

осигуряване на екипажи на двата минни ловци, получени от Нидерландия, и на моторен влекач, 

предоставен безвъзмездно от Министерството на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията. 

С изпълнението на Програма 2020 и План 2020 Българските въоръжени сили навлязоха 

в качествено нов етап. Поставено беше началото на превъоръжаването и модернизацията 

им. Постигнато беше устойчиво увеличаване на разходите за отбрана съгласно приетия през 

2018 г. “Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2% от БВП на 

Република България до 2024 г.“ и беше преустановена негативната тенденция за нарастване 

броя на незаетите длъжности за военнослужещи. 

 

3.2. Преглед на отбраната 

С Решение на Министерски съвет № 26 от 18.01.2019 г. стартира Стратегическият преглед на 

системата за защита на националната сигурност и Стратегически преглед на отбраната, интегрална 

част от който е Прегледът на отбраната, осъществен на ведомствено ниво в Министерството на 

отбраната. Прегледът е извършен на база методологията за планиране на отбраната, базирано на 

способности, като бяха отчетени рисковете и заплахите за националната сигурност. Резултат от този 

процес са новите стратегически документи на отбраната, определящи основните параметри за 

изграждане и развитие на Въоръжените сили до 2032 г. Този времеви хоризонт е синхронизиран с 

процесите на планиране на отбраната в НАТО. 

Работата по Прегледа на отбраната беше организирана в четири основни направления по 

функционални области: (1) Политико-военни измерения на Стратегическия преглед на отбраната; 

(2) Необходими отбранителни способности, командване и управление, организационна структура и 

дислокация на Въоръжените сили; (3) Ресурсно осигуряване, бюджет, отбранителна аквизиция и 

отбранително-мобилизационна подготовка; (4) Интегриран модел на Министерството на 

отбраната, управление на човешките ресурси, военно образование и социална политика. 

При провеждането на Прегледа бяха отчетени: нарастващата динамика и бързо променящия се 

характер на стратегическата среда на сигурност, вкл. и влиянието, което оказа пандемията от COVID-

19 в световен мащаб; поетият политически ангажимент от срещата на високо равнище на НАТО в 

Уелс (2014) за постепенно увеличаване на разходите за отбрана на 2 % от БВП; необходимите 

способности за изпълнение на конституционните задължения на Въоръжени сили и отговорностите на 

страната по линия на колективната отбрана на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на 

ЕС; договорените ангажименти в рамките на пакета Цели за способности на Алианса, както и по 

Инициативата за готовност на НАТО. 

Прегледът приключи с разработване на „Доклад за резултатите от Стратегическия преглед на 

отбраната“
1
. Ключов резултат от Прегледа е Приоритизираният списък на способностите с дефицит и 

способностите за поддържане и развитие до 2032 г. Успоредно с процеса на приоритизация се 

извърши и цялостното им остойностяване. Определена беше необходимата обща численост на 

Въоръжените сили, способностите, структурата и системата за командване и управление. При анализа 

на организационната структура и изпълняваните задачи възникна и необходимост от нейното 

оптимизиране, в т.ч. формиране на две нови командвания в командната структура на оперативно ниво 

- Командване за логистична поддръжка и Командване за комуникационно-информационна поддръжка 

и киберотбрана. 

На база резултатите от Прегледа на отбраната беше разработен проект на нова, дългосрочна 

Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили до 2032 г.
2
 Тя определя 

стратегическата рамка и основните параметри на отбранителната политика до 2032 г., дефинира 

целите, приоритетите и подходите за изграждане и поддържане на отбранителните способности на 

                                                      
1
 Резултатите от Прегледа на отбраната са представени в „Доклад за резултатите от Стратегическия преглед на 

отбраната“, приет с РМС № 35/15.01.2021 г. 
2
 Одобрена с решение на Министерския съвет № 86 от 01.02.2021 г. и приета с решение на Народното събрание на 

11.02.2021 г., обн. ДВ, бр. 13, 16.02.2021 г. 



 

 
8 

Доклад за състоянието на отбраната и Въоръжените сили през 2020 г. 
 

Въоръжените сили и тяхното използване, както и постигането на желаното крайно състояние. 

Програмата предвижда към 2032 г. Българските въоръжени сили да бъдат модерни, оперативно 

съвместими, с единна система за командване и управление в мирно време и при кризи, и да разполагат 

с основните приоритетни способности, адекватни на рисковете и заплахите. 

На база Програма 2032 през 2021 г. предстои да бъде разработен План за развитие на 

Въоръжените сили на Република България до 2026 г. (План 2026), като Програма 2032 ще бъде основа 

и за последващи такива планове за периода до 2032 г. Предвижда се да бъде изготвен и 

Инвестиционен план-програма на Министерството на отбраната до 2032 г. като дългосрочен, 

стратегически, ресурсно-ориентиран документ, чрез който на практика ще се реализират приоритетите 

за модернизация и технологично превъоръжаване, заложени в новите стратегически документи. 

 

Преглед на отбраната от такъв мащаб и характер се прави за първи път у нас. Той беше 

иницииран, за да се адаптират в дългосрочен план отбранителните способности на 

Въоръжените сили към предизвикателствата на променената стратегическа среда. Като 

продукт на Прегледа на отбраната, Програма 2032 притежава уникални характеристики. Това 

е първата реално дългосрочна програма, с обхват от 12 години, която хармонизира 

националното планиране на отбраната с това в НАТО и ЕС и протичащите в двата съюза 

процеси на стратегически размисъл. 

 



 

 
9 

Доклад за състоянието на отбраната и Въоръжените сили през 2020 г. 
 

4. УПРАВЛЕНСКИ ПОДХОДИ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ОТБРАНИТЕЛНАТА ПОЛИТИКА 

4.1. Изграждане на административен и институционален капацитет за управление 

Ключов приоритет беше изпълнението на целите на Правителствената програма в областта 

на отбраната. Изготвен 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 значителна част от мерките и целите вече са изпълнени, а тези с дългосрочен 

хоризонт и/или постоянен срок на изпълнение продължават да се изпълняват.  

В изпълнение на стратегическите цели и съгласно Закона за администрацията
3
, 

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 2019 

г.“ и „Цели на администрацията за 2020 г.“  

За изграждане на административен и институционален капацитет за управление 

продължиха дейностите по усъвършенстване на правно-нормативната уредба. С цел намаляване 

броя на незаетите длъжности за военнослужещи беше изменен и допълнен Законът за отбраната и 

Въоръжените сили на Република България
4
, като беше увеличена възрастта за приемане на военна 

служба до 40 години, а с три години беше увеличена пределната възраст за военна служба на 

военнослужещите, които не са упражнили право на пенсия. 

В изпълнение на Мярка 327 от Правителствената програма
5
 се извършиха промени и в 

Закона за резерва на Въоръжените сили
6
, като се въведе възможността за срочна служба в 

доброволния резерв за срок до шест месеца за всеки български гражданин до 40-годишна възраст, 

по негово желание и при условие, че отговаря на изискванията на Закона. Това ще спомогне за 

реализиране на подготовката на по-голям брой български граждани за защита на Отечеството, 

което съответно ще подобри и окомплектоването на военните формирования с резервисти, а 

военновременните формирования - със запасни.  

С промените в Закона за военното разузнаване
7
 се прецизираха функциите и задачите на 

Служба „Военно разузнаване“, което, от своя страна, даде възможност за развитие и надграждане 

на способностите на Службата като елемент от системата за ранно предупреждение на страната.  

В Министерството на отбраната бяха определени стратегически приоритети и 

последователна политика за изпълнение на „Национална стратегия за насърчаване на 

равнопоставеността на жените и мъжете 2021-2030 г.“8  и „Национален план за действие относно 

жените, мира и сигурността за периода 2020 - 2025 г.“
9
. Запази се тенденцията на засилено участие 

на жени военнослужещи в мисии и операции извън територията на страната.  

Продължи осигуряването на технологичното прилагане на Закона за електронно 

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

услуги във ведомството. В края на годината беше стартирана процедура по присъединяване на 

Министерството на отбраната към „Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на 

електронни услуги“ на Държавна агенция „Електронно управление“.  

По отношение намаляването на документооборота на хартиен носител, беше въведена в 

тестова експлоатация стартиралата през 2019 г. инициатива 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 се предвижда системата да осигури всички 

елементи на електронното управление в администрацията.  

                                                      
3
 Закон за администрацията, чл. 33 а и чл. 63 

4
 Закон за отбраната и Въоръжените сили на Република България, ДВ, бр.38/24.04.2020 г. 

5
Мярка 327: Извършване на анализ на процеса за набиране на доброволни резервисти и разширяване на 

възможностите за осъществяване на доброволна военна служба  
6
 Закона за резерва на Въоръжените сили на Република България, ДВ, бр.109/22.12.2020 г. 

7
 Закон за военното разузнаване, ДВ, бр. 69/4.08.2020 г. 

8
 РМС № 969/30.12.2020 г. 

9
 РМС № 185/19.03.2020 г. 
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Предвид създалата се в резултат на пандемията извънредна ситуация, през годината бяха 

предприети редица административни и технически мерки, които осигуриха ефективна работа от 

разстояние на служителите, при спазване на всички мерки за здравна и информационна сигурност, 

както и участието им във вътрешни, национални и международни инициативи чрез интернет-

базирани платформи за комуникация. За предпазване на информационните системи от атаки в 

киберпространството беше въведена
10

 „Политика за мрежова и информационна сигурност в 

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

Българската армия“. 

За административно обслужване на гражданите-кандидати за военна служба, в Централно 

военно окръжие и военните окръжия по региони се създаде организация за електронно обслужване 

и подаване на документи по електронен път. За справки и издаване на документи беше използван 

електронен архив, с което значително се подобри ефективността на административните процеси 

по набиране на кандидати за военна служба.  

4.2. Политика на прозрачност и отчетност 

4.2.1  Антикорупционна политика и институционален интегритет 

В контекста на изпълнението на Правителствената програма
11

, Постоянният съвет по 

антикорупция продължи да координира дейностите за повишена прозрачност, отчетност и борба с 

формите на корупция в Министерството на отбраната. На интернет сайта на ведомството бяха 

публикувани Антикорупционният план на Министерството на отбраната за 2020 г. и Отчетът за 

изпълнението на антикорупционния план на Министерството на отбраната за 2019 г.  

За осъществяване на политиката на пълна прозрачност и отчетност, на интернет страницата 

на Министерството на отбраната бяха публикувани всички приети стратегически документи, 

концепции, планове и отчети, нормативни и поднормативни актове. 

Ежедневно се актуализираше  информацията относно разкриването на процедурите за 

възлагане на обществени поръчки и техния ход. 

Продължи публикуването на годишните финансови отчети на търговските дружества за 

2019 г. и междинните финансови отчети за 2020 г. 

На интернет страницата на Централното военно окръжие периодично се публикуваха 

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.  

Със заповед на министър-председателя
12

 беше отменена Методиката за оценка на 

корупционния риск, а нова такава все още не е въведена. Поради тази причина Инспекторатът не 

извърши анализ и оценка на корупционния риск в Министерството на отбраната.  

С цел ограничаване на корупционния риск бяха извършени една тематична проверка за 

неподадени декларации и 10 проверки на новоподадените декларации за несъвместимост и за 

промяна на декларираните обстоятелства 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.  

4.2.2. Информационна политика и стратегическа комуникация. 

Усилията бяха насочени към осигуряване на информираността 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; модернизация и усъвършенстване на отбранителния 

мениджмънт; повишаване на престижа на военната професия. 

                                                      
10

 Със заповед на министъра на отбраната № ОХ-311 от 09.04.2020 г. 
11

 Мярка 300: Повишена прозрачност, отчетност и решителна борба с корупцията 
12

 № Р-155 от 11.10.2018 г. 
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Успешно беше реализирана информационно-комуникационната кампания „WeАreNATO“, в 

т.ч. подготовка, организация, провеждане и анализ на резултатите. Периодично се публикуваха 

предоставени от дирекция „Публична дипломация“ на НАТО информационни материали по 

кампанията.  

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 13 града в страната. В резултат на това беше отчетено, 

че от началото на 2020 г. се налага трайна възходяща тенденция за набиране на кандидати за 

военна служба, която е индикатор, че кампанията е успешна. 

За реализиране на комуникационните кампании бяха публикувани над 500 новинарски 

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

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

70 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. 

Ключово направление за съсредоточаване на усилията в съответствие с провежданата 

отбранителна политика 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. 

Разработени бяха: (1) Рамка на стратегическите комуникации с послания за дейността на 

Въоръжените сили в условия на извънредно положение, поради пандемия от COVID-19, която 

беше част от планирането на операция „Своевременна подкрепа“; (2) годишна Рамка на 

стратегическите комуникации, предоставена на видовете въоръжени сили по повод 6 май – Ден на 

храбростта и празник на Българската армия; (3) Ръководство по връзки с обществеността за 

съвместната охрана на въздушното пространство от българските и американските 

военновъздушни сили, изготвено съвместно с Обединеното военновъздушно командване на НАТО 

(AIRCOM) и американските Военновъздушни сили в Европа (USAFE).  

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

през юли 2020 г., авторитетът на Българската армия се е повишил до 53%, като това е едно от най-

високите нива на доверие към Българската армия през последните десет години (в сравнение с 

47% през януари и 51% през юли 2019 г.). Армията продължава да затвърждава високия си 

рейтинг като една от най-уважаваните държавни институции, което се дължи на надграждането на 

публичния образ на хората в Българската армия чрез информационната кампания „Бъди войник“. 

4.2.3. Контролна и одитна дейност 

За 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. Извършени бяха 89 проверки, от които една комплексна, 17 тематични, три контролни и 

68 проверки по сигнали, жалби и предложения 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 227 предложения за отстраняване на констатираните 

слабости са изпълнени 181, като останалите са в процес на изпълнение.  

Системата за защита на класифицираната информация функционираше устойчиво и 

допринасяше за изпълнението на изискванията на националното законодателство и 

международните договори в тази област. Усилията бяха съсредоточени за изпълнение на 

изискванията в областта на физическата, документалната, персоналната, криптографската и 

индустриалната сигурност на информацията, както и сигурността на комуникационните и 

информационни системи и киберотбраната, за да се намали риска от нерегламентиран достъп до 

класифицирана информация. 

Във връзка с наложените ограничения, свързани с COVID-19, от планираните седем, беше 

извършена една проверка по сигурността на информацията във военно формирование от 
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Военновъздушните сили и две проверки в търговски дружества, които изпълняват дейности във 

връзка със сключени договори с Министерството на отбраната. В резултат на проверките не беше 

констатиран нерегламентиран достъп до класифицирана информация. 

Дирекция „Вътрешен одит” извърши 23 одитни ангажимента, от които три за даване на 

увереност и 20 за консултиране. Въпреки усложнената епидемична обстановка в страната, 

постигнатото изпълнение на Годишния план за дейността по вътрешен одит е 83%. В резултат на 

извършените проверки, бяха дадени общо 22 препоръки, с които бяха подобрени контролните 

механизми по ключови процеси в административните структури от Министерство на отбраната и в 

част от второстепенните разпоредители с бюджет. 

4.3. Изпълнение на бюджета за отбрана 

Пандемията от COVID-19 и свързаните с нея световни икономически проблеми се отразиха 

негативно както върху макроикономическите показатели на страната, така и върху разходите на 

Министерството на отбраната. По окончателни данни от края на месец март 2021 г., разходите за 

отбрана за 2020 г. са в размер на 1 842,95 млн. лв., което представлява 1,55% от очакваната 

актуална стойност на БВП за годината (118 605 млн. лв.)
13

. 

За сравнение, първоначално планираните разходи за отбрана бяха в размер на 2 041 млн. 

лв., което беше 1,61% от началния прогнозен БВП за 2020 г. (126 769 млн. лв.). Това ниво на 

разходите за отбрана беше в пълно съответствие с разчета за 2020 г. в Националния план за 

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

В сравнение с 2019, през 2020 г. се констатира спад на консолидираните разходи за отбрана 

и като номинална стойност, и като процент от БВП. Това се дължи основно на отчетените през 

2019 г. разходи, касаещи изпълнението на международните договори във връзка с придобиването 

на нов тип боен самолет (F-16 Block 70), за което България е направила еднократно авансово 

плащане през месец август 2019 г. за цялата сума съобразно договорите в размер на левовата 

равностойност на 1 200 млн. щатски долара. Ако сумата за това плащане бъде приспадната, 

разходите за отбрана за 2019 г. реално възлизат на 1 627 млн. лв. При тези условия, нарастването 

им през 2020 г. спрямо предходната година е в размер на 13%, а спрямо 2017 г. е в размер на 42%. 

Така за периода 2017 - 2020 г. се очертава стабилна положителна тенденция за постоянно 

нарастване на разходите за отбрана. 

За 2020 г. процентното разпределение на разходите за отбрана спрямо общите разходи на 

Министерството на отбраната по направления на разходите е следното:   

 за личен състав – 62,5 % (1 150 млн. лв.);   

 за текуща издръжка – 18,3 % (338 млн. лв.);   

 капиталови – 19,2 % (354 млн. лв.).  

Може да се направи извода, че съотношението между направленията на разходите за 2020 г. 

се доближава в максимална степен до заложеното в Програма 2020 съотношение - 60:20:20, което 

е показател за рационален и добре балансиран мениджмънт на ресурсите за отбрана.  

За периода 2017-2020 г. се отчита тенденция за повишаване на доходите на 

военнослужещите и цивилните служители, особено що се отнася за войнишките заплати. Така 

например, основното месечно възнаграждение на войниците през 2020 г. достигна 924 лв., което е 

увеличение в размер на 10% в сравнение с предишната година, а нарастването спрямо 2017 г. е в 

размер на 52%. Тази политика по доходите вече дава положителни резултати при привличането и 

задържането на служба на качествен личен състав и за постепенното попълване на вакантните 

места във Въоръжените сили. 

Разходите за отбрана през 2020 г, съгласно класификацията на НАТО, са в размер на 1 920,2 

млн. лв., което представлява 1,62% от БВП и минимално надхвърля нивото (1,61% от БВП), 

определено в Националния план за повишаване на разходите за отбрана на 2% от БВП на 

Република България до 2024 г. В тези разходи са включени и разходите по бюджетите на други 

първостепенни разпоредители с бюджет в размер на 77,3 млн. лв., разпределени както следва:  

                                                      
13

 По предварителни данни на НСИ от 09.03.2021 г. за стойността на БВП за 2020 г. 
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 разходи за пенсии на военнослужещите, намалени с отчисленията за военнослужещи към 

пенсионните фондове (по данни на Министерството на финансите) – 62,3 млн. лв.;  

 разходи за военни съдилища и военни прокуратури (по данни на Висшия съдебен съвет) 

– 11,3 млн. лв.;  

 разходите за издръжка на Постоянната делегация на Република България в НАТО и 

вноската на страната към гражданския бюджет на НАТО, изплащани от бюджета на 

Министерството на външните работи – 3,7 млн. лв.  

 През годината извършването на някои капиталови разходи беше отложено, но започнаха да 

се изпълняват следните значими проекти:  

 бяха осигурени средства в размер на 21 млн. лв. за първото авансово плащане по 

Договора за реализиране на инвестиционен проект „Придобиване на многофункционален модулен 

патрулен кораб“. Общата финансова стойност на Актуализирания проект за инвестиционен разход 

за изграждане на двата патрулни кораба е 984 млн. лв. с ДДС, като плащанията са разсрочени за 

периода от 2021 до 2026 г.;  

 осигурени бяха разходи по бюджета на Министерството на отбраната в размер на 50 млн. 

лв., от общо необходимите 80 млн. лв., за реализация на инвестиционен проект „Модернизация на 

Т-72 за нуждите на танковите формирования от Сухопътни войски“;  

 осигурени бяха две плащания на стойност 14,999 млн. лв. от общо необходимите 49,998 

млн. лв. до 2023 г. за реализацията на инвестиционен проект „Повишаване на мобилността и 

защитата на личния състав от Силите за специални операции”;  

 осигурени бяха средства по бюджета на Министерството на отбраната в размер до 100 

млн. лв. за изграждане на интегрирана система и инфраструктура за усвояване, експлоатация и 

осигуряване на новия тип боен самолет.  

 Министерството на отбраната продължи да планира и управлява бюджетните разходи по 

политики и отбранителни програми и да изготвя бюджета в програмен формат. Съгласно Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2020 г. и ПМС № 81/30.12.2019г. за изпълнение на 

държавния бюджет, бюджетът на Министерството на отбраната е утвърден по две секторни 

политики „Отбранителни способности“ и „Съюзна и международна сигурност“, в рамките на 

12 основни отбранителни програми, които подкрепят изпълнението на политиките и по 

направления на разходите. 

 Разходите за изпълнение на секторна политика „Отбранителни способности“ през 

2020 г. възлизат на 1 746,45 млн. лв. (94,76% от общо изразходваните финансови средства), а за 

секторна политика „Съюзна и международна сигурност“ са в размер на 96,50 млн. лв. (5,24% от 

общите разходи).  

 И през 2020 г. продължи тенденцията на поетапно нарастване на разходите за 

отбрана и успешното изпълнение от страната ни на Ангажимента за инвестиции в 

отбраната на НАТО от Срещата на върха в Уелс през 2014 г. Нарастването на разходите за 

личен състав и по-конкретно увеличението на основното месечно възнаграждение на 

военнослужещите и основните месечни заплати на цивилните служители се отразяват 

благоприятно на усилията на ръководството на Министерството на отбраната да спре 

отлива на хора и да започне попълването на вакантните места във Въоръжените сили.“  
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5. ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА, МЕЖДУНАРОДЕН МИР И СТАБИЛНОСТ 

5.1. Европейски съюз – Обща политика за сигурност и отбрана 

Участието на Република България в Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС е един 

от приоритетите на 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 от 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. Активно се включи в 

провеждането на Стратегическия преглед на ПСС, който формулира насоките за развитие на 

инициативата през следващите пет години. Наши предложения и коментари намериха място в 

окончателния документ, приет от министрите на отбраната през ноември 2020 г.  

Страната ни представи своя актуализиран национален план по двайсетте ангажимента на 

ПСС, който получи положителна оценка.   

Република България участва в пет проекта по ПСС: (1) за подобряване на военната 

мобилност; (2) за изграждане на логистични хъбове в подкрепа на операции; (3) за надграждане на 

системата за морско наблюдение; (4) за изграждане на мрежа от водолазни центрове на ЕС; и (5) за 

модулен елемент за бързо развръщане за подводни интервенции, в който сме водеща нация. 

Напредък бе отбелязан и в областта на военната мобилност, където бе изготвен проект на 

национален план. Прегледът отчете и първата група проекти по ПСС, които ще са завършени до 

2024 г., сред които е и воденият от страната ни проект. 

Република България продължи участието си в Координирания годишен преглед на 

отбраната в ЕС, като бяха проведени двустранни консултации по първия пълен цикъл на 

инициативата.  Участието на експерти от широк кръг структури даде възможност за запознаване с 

целите и възможностите на процеса и обмисляне на варианти за изграждане на способности чрез 

използване на европейския подход на сътрудничество.  

Страната ни продължи с участието си в дебатите по създаването на Европейски фонд за 

отбрана и Европейски инструмент за мир. Работата по Европейски фонд за отбрана бе успешно 

финализирана, като формалното одобряване на Регламента се очаква да приключи в началото на 

2021 г. Разрешен бе и въпросът за участието на трети страни в проекти по ПСС – позиция, която 

страната последователно е отстоявала.  

Основните предизвикателства при изпълнение на отбранителните инициативи на ЕС са 

свързани с постепенното им интегриране в националното отбранително планиране и засилване на 

европейския подход за развитие на отбранителни способности.   

Република България е част от процеса по изготвяне на нов стратегически документ -  т.нар. 

„Стратегически компас“, който трябва да преведе приоритетите на Глобалната стратегия по 

външна политика и политика за сигурност на езика на отбраната и сигурността и така да повиши 

способността на Съюза да се справя с предизвикателствата на стратегическата среда. Страната ни 

предостави принос към изготвянето на Анализ на заплахите, който да послужи като отправна 

точка за следващите стъпки на работата по изготвяне на Стратегическия компас. Министерство на 

отбраната активно участва в дискусиите в ЕС, като представя позиции по съдържанието, целите и 

структурата на документа. 

В светлината на задълбочаване на взаимоотношенията между ЕС и НАТО, Република 

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 основният гарант 

за сигурността на страната ни и на Европа, а постигането на стратегическа автономност на ЕС е 

възможно единствено в тясно сътрудничество с Алианса.   

През първото полугодие на 2020 г. страната ни участва и в поредното бойно дежурство на 

бойната група HELBROC с водеща нация Гърция, като регулярно поемаме и ангажимент за 

принос към Силите за бърз отговор на ЕС. 
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5.2. НАТО – колективна отбрана и съюзна политика за сигурност. 

НАТО остава главния стълб на колективната отбрана. Алиансът запазва ключовата си роля 

в архитектурата на европейската сигурност и продължава да бъде гарант за сигурността и 

териториалната цялост на своите членове. Фокусът в дейността на Министерството на отбраната в 

рамките на НАТО беше съсредоточен върху продължаващите процеси на трансформация на 

Алианса и адаптацията му към променената среда на сигурност в Европа и Северния Атлантик. 

Приоритетите бяха съсредоточени върху запазване на приноса ни към колективната отбрана и 

възпиране в пандемичната обстановка, постигането на балансирано присъствие на Алианса на 

Източния му фланг и в региона на Черно море, и изпълнението на ангажимента за инвестиции в 

отбраната от Срещата на върха в Уелс през 2014 г. 

Въпреки, че не е на първа линия в справянето с COVID-19, НАТО се включи активно в 

борбата с пандемията. В тази сложна обстановка основната задача на Алианса продължи да бъде 

колективната отбрана и оперативната готовност на силите. Въоръжените сили на съюзниците бяха 

ангажирани в редица дейности в подкрепа на цивилните власти за оказване на непосредствена или 

индиректна помощ в усилията за справяне с пандемията. 

На срещата на държавните и правителствените ръководители на НАТО в Лондон през 

декември 2019 г. на Генералния секретар беше поставена задача да инициира процес на размисъл 

за усилване на политическото измерение на НАТО и инициатива „НАТО 2030“. Назначената за 

целта независима група от експерти отчете, че НАТО запазва своята роля и място като основа на 

мира, стабилността и върховенство на закона в евроатлантическата зона. Алиансът трябва да се 

адаптира към усложняващата се стратегическа среда, характеризираща се с връщането към 

системно противопоставяне; заплахи, произтичащи от постоянни агресивни действия от страна на 

Руската федерация, нарастване значението на предизвикателствата пред сигурността, 

произтичащи от Китай; повишаваща се роля на новите технологии за унищожение, като в същото 

време Алиансът трябва да посрещне нарастващи транснационални заплахи и рискове. Главната 

политическа цел на НАТО следва да бъде консолидирането на трансатлантическите връзки и 

разработването на синхронизирани инструменти за надеждна отбрана в подобна динамична и 

сложна среда. 

Регионът на Черно море продължи да бъде във фокуса на Алианса и неговите партньори. 

Особено важно за страната ни е решението за разработване на параметрите на адаптирано предно 

присъствие в югоизточната част на Алианса. Тук се включват изграждането на многонационална 

бригада в Румъния и мерките за усилване на военноморското и военновъздушно присъствие на 

НАТО в региона чрез планирано провеждане на учения и тренировки. Част от тези мерки е и 

повишаването на ситуационната осведоменост, чрез изграждането на регионален военноморски 

координационен център на НАТО, който страната ни е заявила намерение да домакинства. 

Важни за Черноморския регион и страната ни са и мерките с отбранителен характер за 

гарантиране на сигурността, които засягат цялата зона на отговорност на Алианса. Ключово място 

в тях има усилването на охраната на въздушното пространство по Източния фланг на НАТО в 

рамките на Интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана.  

През годината продължи успешното ни участие в мисия „Решителна подкрепа“ в 

Афганистан. Продължаването на участието ни с военен контингент е израз на дългосрочния 

ангажимент на Република България към подкрепата на международните усилия за постигане на 

стабилност, мир и сигурност в Афганистан. Постигането на общ, отговорен за бъдещето на 

Афганистан и сигурността на съюзниците подход няма алтернатива. 

През февруари 2020 г. министрите на отбраната взеха решение за усилване на мисията на 

НАТО в Ирак. Към момента съветническите и тренировъчни дейности на мисията са неактивни, 

поради нивото на сигурност и нестабилната политическа среда. Мисията е минимизирана в 

театъра на операцията, като ограничените дейности се изпълняват дистанционно и мисията е в 

готовност да ускори темпа, когато условията го позволят. 

През декември 2020 г. се проведе първото политико-военно учение на НАТО по управление 

на кризи с кратък срок на оповестяване SNEX20. Министерството на отбраната координира на 

национално ниво участието на страната ни в учението. Главна цел на тези учения е отработване и 

прилагането на инструментариума на Алианса за провеждане на консултации и вземане на 
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решения в много кратък срок за целия спектър операции по и извън чл.5 на Вашингтонския 

договор. 

5.3. Стратегически диалог между България и САЩ в сферата на сигурността и отбраната 

На 8 януари 2020 г. правителствата на Република България и на Съединените американски 

щати поставиха началото на двустранен Стратегически диалог на високо равнище – форум за 

консултации и сътрудничество по глобални, регионални и двустранни въпроси от взаимен интерес 

и за двете държави. 

В изпълнение на поетите ангажименти по линия на Стратегическия диалог България-САЩ 

в сферата на сигурността и отбраната беше подписана „Пътна карта за двустранно 

сътрудничество в отбраната 2020-2030“, която цели задълбочаване на сътрудничеството в 

региона на Черно море, подпомагане изпълнението на целите на способностите на НАТО, 

коопериране в сферата на киберсигурността и укрепване на устойчивостта при кризи. Проведени 

бяха консултации в сферата на сигурността и отбраната по линия Стратегическия диалог 

България-САЩ, както и в изпълнение на Споразумението за сътрудничество в областта на 

отбраната се проведоха (чрез видео-телеконферентна връзка) редовни заседания на 

Изпълнителния комитет и подкомитетите, както и на Съвместната българо-американска комисия. 

5.4. Мерки за укрепване на доверието и сигурността. 

През изтеклата година пандемията имаше значително негативно отражение върху 

практическото изпълнение на договорите, изграждащи европейската архитектура за контрол на 

конвенционалните въоръжения. Проведено беше само едно посещение на наша територия от 

страна на Република Сърбия по линия на подписания Двустранен протокол относно мерки за 

укрепване на доверието и сигурността, допълващ Виенския документ от 2011 г.  

Значително се увеличи обемът срещи и заседания в онлайн формат в сферата на контрола 

на въоръженията и мерките за укрепване на доверието и сигурността. Подготвени бяха справки, 

становища, изказвания, както и бе взето участие в работата на тези формати, чиято дейност е 

свързана с опазване, преустройство и модернизиране на европейската архитектура за сигурност.  

С участието на Министерство на отбраната беше изготвен първи междуведомствен доклад 

„Преглед и оценка на съответствието на българското законодателство и националните мерки за 

прилагане на международното хуманитарно право“. 

Министерство на отбраната участва и в междуведомствен процес, свързан с изготвяне на 

проект на закон, който да урежда разпределението на правомощията и междуведомствената 

координация при прилагането на международни ограничителни мерки (ембарго) на национално 

ниво.  

Най-динамична бе дейността на Министерство на отбраната, свързана с официалното 

излизане на САЩ от Договора за установяване на режима „Открито небе”. Бяха подготвени 

позиции и беше взето участие във всички работни формати на договора, включително в 

специалната онлайн конференция, по време на която бяха обсъдени стратегическите и 

практическите аспекти от изтеглянето на САЩ. В тази връзка бяха проведени редица 

координационни срещи с представители на Министерството на външните работи, както и с 

представители на заинтересованите държави. 

5.5. Двустранно и международно сътрудничество. 

Основните усилия по линия на двустранното сътрудничество и регионалните инициативи в 

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

развиване на контактите със страните-партньори и задълбочаване на интеграционните процеси, 

както и към по-нататъшното укрепване на сигурността и стабилността в региона на Югоизточна 

Европа и Западните Балкани.  

Поради влошената епидемиологична обстановка в национален и световен мащаб, редица 

планирани дейности бяха отменени или отложени за следващата година, а част от тях се проведоха 

посредством видео-телеконферентна връзка.  
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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. Република България участва в обсъждането на 

състоянието и перспективите на проектите в рамките на Процеса, с основен акцент 

предислоцирането на щаба на бригада „Югоизточна Европа“ и подготовка на българското 

председателство на Процеса в периода 2021-2023 г. 

За развитие на сътрудничеството в областта на отбраната бяха осъществени срещи и 

консултации на различни нива. Такова беше посещението на министъра на отбраната в САЩ. В 

рамките на това посещение се проведоха двустранни срещи със секретаря по отбраната на САЩ, 

представители на Белия дом, Държавния департамент и Националната гвардия на щата Тенеси. 

Състоя се и двустранна среща между министрите на отбраната на България и Гърция в рамките на 

проведеното в Александруполис четвърто съвместно заседание на двете правителства. 

Министърът на отбраната прие министъра отбраната на Федерална република Германия. Той 

проведе и видео-телеконферентна връзка с помощник-секретаря по политико-военните въпроси на 

Държавния департамент на САЩ. 

През 2020 г. бяха осъществени и редица мероприятия, свързани с борбата с пандемията. 

Дарени бяха сто комплекта специални защитни облекла и маски за нуждите на армията на 

Република Северна Македония. 
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6. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ И ОТБРАНИТЕЛНИ СПОСОБНОСТИ 

През изтеклата година развитието и поддържането на способности от Въоръжените сили  се 

осъществяваше в изключително сложна епидемична обстановка. Командирите, щабовете и личния 

състав на формированията бяха изправени пред основната задача да поддържат постоянна бойна 

готовност, да провеждат ефективна подготовка и да изпълняват възложените им задачи, като 

същевременно спазват стриктно мерките за борба с пандемията. 

Подготовката на Въоръжените сили продължи да се осъществява при ефективно и ефикасно 

използване на отпуснатите финансови и материални ресурси и възможностите на учебно-

материалната база. Въпреки това, прилагането на мерките за борба с COVID-19 предизвика някои 

ограничения и затрудни изпълнението на плановете за подготовка. От планираните за 2020 г. общо 

362 учения бяха проведени 271 (74 %). Подробна информация за подготовката на Въоръжените 

сили през изтеклата година е представена в Таблица 1. 

Таблица 1 – Изпълнение на мероприятията по подготовката на Въоръжените сили през 2020 г. 

Видове подготовка на войските през 2020 г. Планирани Проведени 
Изпълнение 

(%) 

Учения на военни формирования с ранг над 

батальон 
16 9 56 % 

Учения на военни формирования с ранг на 

батальон, дивизион, командно-щабни учения 

(КЩУ) и компютърно-подпомагани КЩУ 

74 63 85 % 

Учения с рота, батарея, единичен кораб 210 171 81 % 

Участие в международни учения  60 27 45 % 

Национални учения 2 1 50 % 

ВСИЧКО: 362 271 74 % 
 

Сравнение между броя проведени учения през 2020 г. спрямо предходната година е показан 

в Таблица 2. 

Таблица 2 – Брой проведени учения през 2020 г. спрямо 2019 г. 

Учения на 

военни 

формирования 

с ранг на: 

МО СКС СВ ВВС ВМС СКСО СППМО ВСИЧКО 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

Рота, батарея, 

кораб 
- - 5 11 111 93 2 2 65 63 9 1 0 1 192 171 

Батальон, 

дивизион, 

ескадрила 

- - 0 0 25 21 17 18 22 22 4 2 2 0 70 63 

По-висок от 

батальон 
- - 1 0 4 3 2 0 5 2  0 2 4 14 9 

Участие в 

международни 

учения 

7 3 5 3 17 3 6 3  12 12 5 4 3 0 55 28 

ВСИЧКО 7 3 11 14 157 120 27 23 104 99 18 7 7 5 331 271 

 

Анализът на резултатите от извършените през годината проверки показа, че въпреки 

редицата ограничения в следствие на предприетите противоепидемични мерки, щабовете и 

командирите на военните формирования са съумели до голяма степен да осигурят провеждането на 

пълноценна подготовка и да постигнат по-голяма част от целите, заложени в плановете. 

Предвид обстоятелствата и на база внимателния анализ на резултатите може да се 

направи извода, че като цяло, пандемията не оказа толкова негативно влияние върху 

подготовката, поддържането и изграждането на способности на Въоръжените сили, 

колкото се очакваше при предварителните оценки към средата на годината. 
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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 ни 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 от страната ни Цели за 

способности в пълен обем и съгласно определените срокове. Особено сериозно е изоставането ни 

по отношение на приоритетното за България изграждане по изискванията към способностите на 

НАТО на механизирана бригада от тежък тип в Сухопътните войски. 

6.1. Съвместно командване на силите 

Фокусът на усилията беше насочен към изпълнение на основните функции на Съвместното 

командване на силите, което се заключаваше в усъвършенстване подготовката 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 беше организирането и провеждането на разделни, единни и 

съвместни щабни тренировки, както и участие в учения провеждани дистанционно и чрез 

симулационни системи. 

Съвместното командване на силите осигури провеждането на съвместната българо-

американска подготовка „JOINT TRAINING“ и „FULL TANG“ на Учебен полигон „Ново село”, 

както и граничните и митнически процедури при пристигане и напускане на територията на 

страната на силите и средствата от формированията на въоръжените сили на САЩ и участниците 

от трети страни. 

В съответствие с „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 г.“ едно от декларираните формирования от състава на 

Съвместното командване на силите премина успешно процедурата по проверка и оценка на 

бойните способности. 

Извън планираните в националния план, поради застъпване в дежурство към състава на 

Силите за отговор на НАТО от 01.01.2021 г. бе сертифицирана Група за контрол на 

придвижването от състава на 30 отряд за контрол на придвижването. 

Формирование от състава на Съвместното командване на силите поддържаше готовност за 

участие в състава на Силите за отговор на НАТО.  

През годината бяха сертифицирани 11 формирования, подготвящи се за участие в операции и 

мисии извън територията на страната водени от НАТО и ЕС. Тези формированията са придобили 

необходимите способности за изпълнение на задачите в района на съответната мисия.  

През изтеклата година Съвместното командване на силите подготвя и поддържа в готовност 

пет формирования за овладяване и/или преодоляване на последствията при бедствия, едно 

формирование за действия при наводнение, едно формирование за действия при земетресение и 

три формирования за действия при тежки зимни условия. През отчетния период те не бяха 

активирани. 

В съкратени срокове беше разработен „План за провеждане на съвместна операция за 

предпазване, ограничаване и преодоляване последиците от разпространението и заразата с вируса 

COVID-19 (ОПЛАН „СОЛИДАРНА ПОДКРЕПА“). 

6.2. Сухопътни войски 

Военните формирования от състава на Сухопътните войски продължиха да поддържат 

своите способности за изпълнение на задачите, произтичащи от мисиите на Въоръжените сили при 

съобразяване с ресурсните възможности. Основните задачи, съгласно графика за реорганизация 

през 2020 г. са изпълнени. 

Задачите по планиране и провеждане на операции по мисиите на Въоръжените сили се 

изпълняваха с някои ограничения, породени от непопълнените вакантни длъжности. 
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Некомплектът при офицерския състав се отразява и на системата за командване и управление и е 

трудно решим в близко бъдеще. Отпускането на финансови средства за персонал на база списъчен 

състав, а не на щатен такъв, не позволиха да бъдат попълнени вакантните длъжности. 

Усилията на целия личен състав бяха насочени към осигуряване на  необходимото ниво на 

индивидуална и колективна подготовка. Приоритет беше поддържането на постигнатите 

способности през предходната година. Подготовката беше целенасочена и реалистична, като в 

основата и бяха щабните тренировки и командно-щабните учения, тактическите и тактико-

специалните учения и занятия, тактическите учения и занятия с бойна стрелба и полеви 

подготовки. 

Основна задача при провеждането на щабни тренировки и командно-щабни учения беше 

повишаването натренираността на командирите, сглобеността на щабовете, както и ефективното 

управление на формированията. Тествани бяха моделите за работа и прилагане на разработените 

от формированията стандартни оперативни процедури при планиране и водене на операции.  

През изминалата годината бяха проведени 17 командно-щабни учения, както и две 

компютърно подпомагани такива. Поради недостатъчния личен състав за изпълнение в пълен обем 

на стъпките за вземане на решение на тактическо ниво, беше отменено едно компютърно 

подпомагано командно-щабно учение.  

В хода на проведеното компютърно-подпомагано командно-щабно учение с щаба на в.ф. 

24490-Асеновград успешно беше тествана и програмата „JCHAT” за обмен на информация между 

щаба на формированието и Сухопътния компонент (Оперативния център, Центъра за огнева 

поддръжка и Центъра за разузнаване). Като резултат значително се съкрати времето и се улесни 

предаването и приемането на команди и информация без да се допускат неточности. 

Открит беше „Център за провеждане на учения и тренировки на Сухопътните войски“, което 

в значителна степен повишава възможностите за планиране и провеждане на щабни тренировки и 

командно-щабни учения. 

Офицери от Командването на Сухопътните войски участваха в планиращия процес на 

редица международни учения като PLATINUM WOLF 20, RAPID TRIDENT 20, DACIAN 

LANCER 20, CORONAT MASK 20, COMBINED RESOLVE XIV и други. 

Поради разпространението на COVID-19 военнослужещи от СВ не взеха участие в 

планираните командно-щабните учения „GORDIAN KNOT 20“, „DACIAN LANCER 20”, „SEVEN 

STARS 20“ и „LOYAL LEDA 20“. 

От планираните за 2020 г. международни учения и съвместни подготовки се проведоха 

следните основни: 

На територията на Република България: 

- участие на зенитно-ракетен дивизион от състава на механизирана бригада в съвместната 

летателна тренировка „ТРАКИЙСКА ПЕПЕЛЯНКА 20“; 

- участие на формирования за противовъздушната отбрана в полева подготовка, бойни и 

експериментални стрелби по въздушни и надводни цели на зенитен полигон „Шабла“. 

В чужбина: 

- участие в международното учение „YELLOW CROSS 20“ в Чехия; 

- участие на механизирана рота с щатната бойна и специална техника в ротационна 

подготовка „COMBINED RESOLVE XIII” в тренировъчния център „Хохенфелс“, Германия; 

- механизиран взвод с бойна техника участва в тактическото учение „GOLDEN FLEECE 20” 

в Гърция. 

Основна задача беше провеждането на бригадно тактическо учение „БАЛКАНСКА СТЕНА 

20“ през октомври. В учението освен механизирана бригада участваха и други бойни поддържащи 

формирования от Сухопътните войски, сили и средства от Военновъздушните сили, формирование 

от Служба „Военна полиция“, Националния военен учебен комплекс „Чаралица”, сили и средства 

за медицинско осигуряване от състава на Военномедицинска академия. Учението допринесе за 

повишаване на сглобеността на щаба на бригадата при вземане на решения и управление на 

подчинените формирования. Анализът на резултатите от учението потвърди необходимостта от 

реорганизиране на част от елементите, касаещи системата за командване и управление 
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(съществуващите йерархични командни връзки), както и на тези, свързани с придвижването и 

логистичното осигуряване.  

Обобщена информация за проведените учения от формированията от Сухопътните войски за 

2020 г. е дадена в Таблица 3.                                                                                                                            
Таблица 3 – Изпълнение на мероприятията по подготовката на формированията от Сухопътни войски през 2020 г. 

Подготовки/учения, тренировки Планирани Проведени Изпълнение (%) 

Рота/батарея 116 93 80% 

Батальон/дивизион 25 21 84% 

По-високо от батальон 3 3 100% 

Участие в международни учения 18 3 17% 

ВСИЧКО: 162 120 74% 

 

Поради епидемичната обстановка проведените учения в Сухопътните войски са с 26 % по-

малко от планираните. Положителното е, че голяма част от ученията на по-високите тактически 

нива  (батальон/дивизион до бригада) са проведени. 

6.3. Военновъздушни сили 

Военновъздушните сили осигуряваха непрекъсната и ефективна защита на българското 

въздушно пространство и продължиха изпълнението на дейности и мероприятия по поддържането 

и изграждането на отбранителни способности, необходими за изпълнение заповяданите задачи по 

трите мисии на Въоръжените сили.  

Един от основните приоритети за Командването на Военновъздушните сили беше вземането 

на мерки за запазване на живота и здравето на личния състав във връзка с разпространението на 

COVID-19 и ограничаване на негативното  влияние  върху ежедневната дейност и изпълнението на 

поставените задачи. 

Усилията на Командването на Военновъздушните сили и командванията на авиационните 

формирования бяха концентрирани за възстановяване/поддържане на летателната годност на 

авиационната техника и рационалното използване на предоставения на финансов ресурс за 

поддържане на необходимите отбранителни способности за изпълнение на поставените задачи, в 

следните направления:  

-  поддържане и развитие на необходимите отбранителни способности за гарантиране на 

сигурността и отбраната в национален и съюзен (коалиционен) формат; 

- поддържане нивото на подготовка на силите и средствата за носене на бойно дежурство, за 

наблюдение и контрол на въздушното и морското пространства; 

- поддържане и развитие на способности на формированията за овладяване и/или 

преодоляване на последствията от природни бедствия, увеличен миграционен натиск и 

противодействие на тероризма. 

Въпреки гъвкавото планиране и ефективното разходване на разполагаемите ресурсите, 

планираният брой летателни часове беше изпълнен на 84%. Изпълнението на планирания годишен 

брой летателни часове на сертифицираните декларирани формирования е 43% за „Авиационни 

сили с нарастваща степен на готовност” и 98% за „Сили за развръщане с нарастваща степен на 

готовност”. Основната причина е в ограничения брой изправна авиационна техника.  

Участието на формированията от Военновъздушните сили в национални и международни 

учения, съвместни подготовки и тренировки беше една от основните форми на подготовка и 

средство за повишаване нивото на оперативна съвместимост. Ограниченията за недопускане 

разпространението на COVID-19 наложиха част от мероприятията да се препланират, а друга част 

да бъдат отменени. От планираните 30 бяха проведени 23 учения и тренировки, както фокусът 

беше поставен върху съвместните подготовки (Таблица 4). 
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Таблица 4 – Изпълнение на мероприятията по подготовката на формированията от Военновъздушните сили през 2020 г. 

Подготовки, учения, тренировки Планирани Проведени 
Изпълнение 

(%) 

 Рота/батарея; радарен пост 2 2 100% 

Батальон/дивизион, ескадрила 20 18 90% 

По-висок от батальон/дивизион, 

ескадрила 
2  - 0% 

Участие в международни учения 6 3 50% 

ВСИЧКО: 30 23 77% 

През отчетния период с български военни въздухоплавателни средства бяха допуснати 30 

авиационни инцидента и четири сериозни инцидента. Общият им брой е с четири по-малко, 

спрямо 2019 г. Около 55% 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 на предела на назначения технически ресурс по време.  

Зенитно-ракетните и радио-техническите войски, с дежурни групи и разчети, носеха 

денонощно бойно дежурство за охрана на въздушното пространство, контрол на корабоплаването 

и защита на обекти от критичната инфраструктура. Формированията от зенитно-ракетните войски 

проведоха тактико-строеви занятия, участваха в международни учения и двустранни тренировки. 

Щатните стрелци-зенитчици участваха в бойни стрелби с ПЗРК „Стрела 2М“ на зенитния полигон 

на „Шабла“. 

Намиращите се на въоръжение във Военновъздушните сили радари, формиращи радарното 

покритие, се поддържат с изключителни затруднения, което налага приоритетното реализиране на 

проекта за придобиване на нови трикоординатни радари. 

6.4. Военноморски сили 

Акцент в дейността на Военноморските сили през 2020 г. беше поставен върху развитието, 

поддържането и използването на наличните способности за гарантиране на морския суверенитет 

на Република България и изпълнение на задачите по мисиите на Въоръжените сили, 

усъвършенстване на способностите за осъществяване на непрекъснато наблюдение, оповестяване 

и поддържане на информационна осведоменост за обстановката в морските пространства, контрол 

на корабоплаването, защита на морските комуникации и стопанската дейност на море. 

За изпълнение на заявената на политическо ниво готовност на Република България за 

изграждане на своя територия на структура, която да изпълнява дейностите по координация на 

военноморското присъствие на НАТО в Черно море, в състава на Морския оперативен център 

беше разкрит и започна да функционира Център „Военноморски координационен елемент”. 

Предприетите стъпки за неговото включване в структурата на силите на НАТО като елемент, 

подчинен на Военноморското командване на НАТО (MARCOM), ще допринесат за постигане на 

балансирано географско разпределение на елементите от структурите на Алианса в регионален 

мащаб. 

За доразвиване на способностите за противоминна война, съставът на отряд противоминни 

кораби беше увеличен с два минни ловци, закупени от Нидерландия, и беше трансформиран в 

дивизион противоминни кораби. Реорганизирани бяха две военни формирования, като с 

придобиването на моторен влекач се увеличи числеността на в.ф. 28580, а в изпълнение на Цел за 

способност на НАТО „Морска тактическа група за специални операции”, беше увеличен числения 

състав на в.ф. 22580.  

Състоянието на формированията за овладяване и/или преодоляване на последствията от 

бедствия от Военноморските сили позволява своевременното им включване в мероприятия по 

оказване на помощ  на населението.  

Военноморските сили поддържаха информационна осведоменост за обстановката в 

морските пространства на страната, както от развърнатите кораби на море, така и чрез „Брегова 

система за контрол на корабоплаването и охрана на морската граница - ЕКРАН”. Системата и 
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радиолокационните сензори се поддържаха в постоянна техническа изправност. 

Ключово значение за развитие на способностите на Военноморските сили има подписаният 

на 12 ноември договор между Министерство на отбраната и „FR.LÜRSSEN WERFT GmbH & Co. 

KG” за придобиване на два многофункционални модулни патрулни кораба. 

Подготовката във Военноморските сили беше насочена към:  

 поддържане и развиване на способности за гарантиране на морския суверенитет на 

Република България;  

 усъвършенстване на способности за осъществяване на непрекъснато наблюдение, 

оповестяване и поддържане на информационна осведоменост за обстановката в морските 

пространства, контрол на корабоплаването, защита на морските комуникации и стопанската 

дейност на море; 

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

операции и учения в национален, съюзен и коалиционен формат, както и за своевременното 

идентифициране, оценка и отговор на асиметрични, хибридни и терористични заплахи; 

 подготовка на декларираните за НАТО и ЕС формирования от Военноморските сили, в 

съответствие с Пакета Цели за способности 2017 на Алианса; силите, участващи в международни 

учения, операции и мисии зад граница; силите, определени за носене на бойното дежурство; 

формированията за специални операции, разузнаване, наблюдение и предупреждение; 

 поддържане на заповяданата готовност за развръщане на определените от Военноморските 

сили формирования в състава на Силите на НАТО и на тези за бърз военен отговор на ЕС; 

 повишаване на подготовката на органите от КИС за комуникационна и информационна 

поддръжка на системата за командване и управление на Военноморските сили, както и за 

доизграждане и развитие на способности за киберотбрана на мрежовата и информационната 

инфраструктури. 

Силите и средствата от състава на Военноморските сили успешно сдадоха курсовите си 

задачи и проведоха планираните тактическите учения и бойни упражнения към тях.  

Трябва да се отбележи успешното провеждане на експерименталната практическа ракетна 

стрелба с боен пуск на противокорабен брегови ракетен комплекс „Рубеж-Э". Най-важен етап от 

цялостната подготовка на Военноморските сили беше провеждането на националното 

военноморско учение с международно участие „БРИЗ 2020“. 

В съответствие с Националния план за сертификация и поддържане готовността на 

декларираните сили и средства фрегата „Смели” и минен ловец „Цибър“ бяха сертифицирани  

съгласно стандартите и критериите на НАТО за оценяване на военноморски формирования 

(MAREVAL). През годината Военноморските сили участваха в 26 международни учения 

(включително четири учения от типа PASSEX). Повече информация за подготовката на 

формированията от Военноморските сили е дадена в Таблица 5. 

Таблица 5 – Изпълнение на мероприятията по подготовката на формированията от Военноморските сили през 2020 г. 

Подготовки, учения, тренировки Планирани Проведени 
Изпълнение 

(%) 

Рота и приравнени 74 63 85% 

Батальон, дивизион/отряд 26 22 85% 

По-висок от батальон 4 2 50% 

Участие в международни учения 17 12 71% 

ВСИЧКО: 121 99 82% 

Анализът на подготовката показва, че като цяло се запазва процентното съотношение на 

изпълнени спрямо планирани учения от предходните години. Подготовката на море бележи ръст 

от около 5,3%.спрямо предходната година, като общо дните на море за 2020 г. са 713, спрямо 677 

за 2019 г.  

Неизправностите, възникналите и забавени ремонти, наложените допълнително финансови и 

материални ограничения, свързани с извънредната епидемиологична обстановка в страната, както 

и непровеждането на планирани международни учения във връзка с COVID-19 наложиха отмяната 

или препланиране на част от тактически учения на силите и средствата от Военноморските сили.  
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Всичко това ограничи възможността за достигане на определените в Алианса критерии за дни на 

море на корабите. При стандарт на НАТО от 108 дни, декларираните кораби имат средно 24 дни 

(22,4%) на море. 

6.5. Съвместно командване на специалните операции 

Основната дейност и усилия на Съвместното командване на специалните операции бяха 

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

подготовката на щабовете и формированията за изпълнение на задачите по мисиите на 

Въоръжените сили. Формированията поддържаха и развиваха способности по основните мисии на 

специалните операции – специално разузнаване, директни действия и военно подпомагане. 

Спецификата на подготовката по тях беше насочена към изпълнението на тези мисии 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 Съвместното командване на специалните операции по противодействие на 

тероризма за оказване на съдействие на Министерството на вътрешните работи по овладяване 

и/или преодоляване на последствията от терористичен акт. 

През изтеклата година бяха извършени организационно-щатни промени, като батальоните 

„Специални сили“ се трансформираха в Групи „Специални сили“ (ГрСС) и бе създаден батальон 

за логистично осигуряване. Сформирана беше и една нова ГрСС.  

Съгласно проект „Доизграждане на групите за противодействие на терористични заплахи от 

състава на силите за специални операции“ бе сключен договор за доставка на индивидуални 

балистични средства за защита и прибори за наблюдение. Съгласно проект „Повишаване на 

мобилността и защитата на личния състав от силите за специални операции“ бе сключен договор 

за доставка на 98 броя бронирани единици техника от 10 различни типа. 

Стартира  изграждането на  Учебен център „Црънча”, като съвременен център за водене на 

подготовка и настаняване на личен състав до 200 военнослужещи.  

С приоритет се изпълняваха и мероприятията по поддържане на готовността и носенето на 

дежурство от сертифицираните през предходната година офицери в щаба на Компонентното 

командване на специалните операции на НАТО и Тактическа група за специални операции към 

Силите за отговор на НАТО (NRF-20). Паралелно с тях успешно бе проведена и сертификацията 

на щабен елемент и Тактическа група за специални операции в Компонентното командване на 

специалните операции към Силите за отговор на НАТО (NRF-21), които предстои да застъпят в 

дежурство през следващата година. Същите получиха крайна оценка „боеготов“ под 

наблюдението на представители на Щаба на специалните операции на НАТО. 

Успешно бе проведена и подготовката на формированията, участващи в мисии и операции 

зад граница в Афганистан и Косово, където силите за специални операции поддържат постоянно 

участие и извършват ротации на всеки шест месеца. Значителна част от подготовката бе насочена 

към изграждане на регионално сътрудничество със сродни формирования от съседни страни, като 

естествено продължение на регионалната политика за сигурност на Балканите. 

Силите за специални операции проведоха тактически и тактико-специални занятия и учения, 

полеви подготовки, парашутни скокове, командно-щабни учения и щабни тренировки, участваха в 

международни учения и съвместни подготовки на територията на страната и в чужбина, 

представени в Таблица 6. 

Таблица 6 – Изпълнение на мероприятията по подготовката на формированията от Съвместното командване на 
специалните операции през 2020 г. 

Учения през 2020 г. Планирани Проведени 
Изпълнение 

(%) 

Тактико-специално учение (ТСпУ) с 

батальон и приравнени 
1 0 0% 

ТСпУ с рота и приравнени 9 6 67% 

ТСпУ за сертифициране 1 1 100% 
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Парашутни скокове 4800 4182 (660 нощни) 87% 

Причината за непроведените планирани мероприятия по подготовката е в наложените 

ограничения, вследствие на усложнената епидемиологична обстановка и мерките за борба с 

пандемията. 

6.6. Изпълнение на мисиите на Въоръжените сили 

6.6.1. Мисия „Отбрана“ 

В Министерството на отбраната са разработени Стратегически планове за действие на 

Въоръжените сили, които по своя характер са постоянни планове за отбрана на страната. 

Основните усилия бяха насочени към поддържането и усвояването на плановете за бойна 

готовност, плановете за мобилизация и моделите за работа на оперативните групи на всички нива, 

за осигуряване устойчивото управление на щабовете и формированията при привеждането им в 

по-високи степени на бойна готовност, изпълнението на мероприятията по нарастване на 

готовността им и провеждането на мобилизация. 

Организирано е ръководството и управлението при привеждането в готовност за работа във 

военно време на Министерството на отбраната и привеждането на Въоръжените сили в по-високи 

степени на бойна готовност. 

В Усилените сили за отговор на НАТО (eNRF) за 2020 г. Република България е декларирала 

готовност да участва  с общо до 550 военнослужещи и два кораба. Военноморските сили се 

включиха двукратно в състава на Втората постоянна корабна група на НАТО (SNMG 2) с кораб 

(фрегата) за период от 43 дни и в състава на Втората постоянна противоминна корабна група на 

НАТО (SNMCMG 2) с кораб (минен ловец и базов миночистач) за период от 42 дни, като общият 

брой на дните на море на корабите от Военноморските сили в състава на Постоянните 

военноморски групи на НАТО през 2020 г. е увеличен с 40% в сравнение с предходните години. В 

плаващия щаб на Втората постоянна противоминна корабна група на НАТО (SNMG 2) 

Военноморските сили участват с един офицер на ротационен принцип за период от шест месеца. 

6.6.2  Мисия „Подкрепа на международния мир и сигурност“ 

В изпълнение на мисия „Подкрепа на международния мир и сигурност” формирования и 

отделни военнослужещи участваха в девет различни мисии и операции зад граница. Общият брой 

военнослужещи, участвали в тях беше е до 506 за една ротация.  

6.6.2.1. Операции и мисии на НАТО 

Мисия за подготовка, съветване и подпомагане в Афганистан (RSM) 

През изтеклата година Република България участва в тази мисия с до 160 военнослужещи. В 

следствие на навлизане в нова фаза от оперативния план на мисията, бяха извършени промени в 

числения състав, дислокацията и част от задачите на българския контингент. 

Операция на НАТО в Косово (KFOR) 

В тази операция Република България участва с до 30 военнослужещи, както следва: в щаба 

на KFOR, с група за специално разузнаване и в многонационалното интегрирано логистично 

формирование за контрол на придвижването. Осигурихме допълнителна рота с национален 

поддържащ елемент в оперативния резерв на KFOR в състав до 140 военнослужещи и участваме в 

многонационален щаб на батальон от състава на оперативния резерв с до 10 военнослужещи.  

Операция на НАТО за морска сигурност „Sea Guardian“ (OSG) 

Република България участва в операцията с един кораб (фрегата) и екипаж до 110 

военнослужещи в рамките на 51 денонощия. 

Мисия на НАТО в Ирак (NMI) 

В мисията по съветване, обучение и провеждане на реформи в сектор „Отбрана и сигурност“ 

на Ирак страната участва с двама щабни офицери. 

6.6.2.2. Операции и мисии на ЕС 

Военна операция на ЕС в Босна и Херцеговина EUFOR ALTHEA 
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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, които се намират 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 

Във военноморската операция на ЕС за възпрепятстване, предотвратяване и възпиране на 

пиратски действия и въоръжени грабежи край бреговете на Сомалия EU NAVFOR ATALANTA 

участваме с един офицер. 

Военноморска операция на ЕС в централната част на Средиземно море 

EU NAVFOR MED IRINI 

През годината военноморска операция на ЕС в централната част на Средиземно море 

EU NAVFOR MED/SOPHIA се трансформира в EU NAVFOR MED IRINI. Република България 

участва в нея с един офицер. 

Тренировъчната мисия на ЕС за обучение на силите за сигурност на Мали (EUTM 

MALI) 

В тренировъчната мисия на ЕС за обучение на силите за сигурност на Мали (EUTM MALI) 

участваме с медицински екип от четирима военнослужещи. 

Наблюдателна мисия на ЕС в Грузия (EUМM Грузия) 

В наблюдателна мисия на ЕС в Грузия (EUМM Грузия) участваме с петима военнослужещи. 

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

В рамките на тази мисия Съвместното командване на силите осъществяваше оперативен 

контрол за изпълнението на задачите по ликвидиране на последствията от бедствия. Общо 82 

формированията от Въоръжените сили проведоха 118 операции за оказване на помощ на 

населението и за пожарогасене, включително 10 полета за изпълнение на специални задачи. В тях 

участваха общо 966 военнослужещи и 289 единици техника. На територията на страната бяха 

разузнати, транспортирани и унищожени общо 392 невзривени боеприпаса.  

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, в Министерството на отбраната беше 

разработен „План на операция за участие на въоръжените сили в мерките за предпазване, 

ограничаване и преодоляване последиците от разпространението и заразата с вируса COVID-19“. 

Планът регламентира провеждането на операция за подпомагане органите на държавната и местна 

власт за справяне с епидемията, намаляване на последствията от нея и отразява дейностите по 

подпомагане на Министерството на отбраната и местните власти в прилагането на 

противоепидемични мерки и ограничения на територията на страната, както и опазване на живота 

и здравето на военнослужещите, участващи в операцията. 

6.7. Развитие на националните концептуални и доктринални документи 

През изтеклата година продължи процесът по преглед и актуализация на базовите доктрини 

и на поддържащите доктрини от второ ниво. 

Прегледът на част от поддържащите доктрини, започнал през 2018 г. и 2019 г., продължи и 

през 2020 г., поради забавянето в графика, причинено от мерките за борба с пандемията и 

ограниченията за функциониране на съответните експертни работни групи. 

Наред с развитието на доктриналните документи, като част от процеса на изграждане на 

отбранителни способности, беше утвърдена Концепция за съвместните ефекти. Продължи 

работата по разработването, прегледа и актуализирането на: Концепцията за киберотбрана, 

Концепцията за развитие на разузнаването и електронната война във Въоръжените сили на 

Република България и Концепция за дългосрочно планиране на отбраната.  

Бяха разработени и утвърдени от министъра на отбраната Ръководство за 

радиокомуникациите на въоръжените сили на Република България и Ръководство за поуки от 

практиката във Въоръжените сили. В различен етап на разработване са шест практико-приложни 

документа.  
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6.8. Политика по въоръженията 

6.8.1. Основни инвестиционни проекти 

В изпълнение на Програмата за управление на Правителството за периода 2017-2021 г. 

продължиха дейностите по реализацията на основните инвестиционни проекти, свързани с  

преодоляването на дефицита от критично необходими отбранителни способности. Във връзка с 

управлението на проектите от Портфолиото и проектните намерения на Министерството на 

отбраната, бяха взети решения, свързани с приемане на Доклади за отклонение, обсъждане на 

изменения и последващо съгласуване на актуализирани Проекти за инвестиционен разход, 

разглеждане и/или одобряване на Исканията за предоставяне на оферта и др. През отчетния период 

броят на инвестиционните проекти в Категория 1
14

 от Портфолиото от проекти на Министерството 

на отбраната достигна 26. За реализацията на основните инвестиционни проекти за превъоръжаване 

и модернизация беше извършено следното: 

 Придобиване на нов тип боен самолет и осигуряване на интегрирана логистична 

поддръжка 

След успешното сключване през юли 2019 г. на четирите договора със САЩ за придобиването 

на осем самолета F-16 Block 70 и свързаното с тях оборудване и въоръжение, в началото на годината 

започна изпълнението им. 

На основание Решение на Министерски съвет
15

  беше подписан договор с Агенцията на НАТО 

за поддръжка
16

 за извършване на транспорт на доставките по договорите за самолети F-16 Block 70. 

През годината бяха получени от САЩ изискванията към инфраструктурата в авиобазите Граф 

Игнатиево и Безмер. През  юли 2020  г. беше приет План за реконструкция и модернизация на 

летище Граф Игнатиево, като с Постановление на Министерски съвет
17

 бяха одобрени 

допълнителни разходи в размер до 100 млн. лв. по бюджета на Министерството на обраната за 2020 

г. за изграждане на интегрирана система и инфраструктура за усвояване, експлоатация и 

осигуряване на новия боен самолет. 

В началото на годината приключи подбора на летателен състав за обучение и усвояване на F-

16 Block 70. Първите четирима пилоти преминаха планирания езиков курс, след което започна 

летателно обучение в САЩ, което ще продължи и през 2021 г. Беше извършен и подбор на 

авиационен инженерно-технически състав за преминаване на обучение по експлоатацията на новите 

самолети.   

През м. август 2020 г. беше изпратено писмо-заявка за предоставяне на информация за цени и 

наличности за допълнителни осем броя F-16 Block 70, както и Проектодоговор  за придобиване на 

наземно оборудване по Програмата EDA (Excess Defence Articles). 

През м. ноември бяха проведени срещи в САЩ за преглед на изпълнението на договорите и 

беше финализиран списъка на доставяното наземно имущество по договорите за периода на 

предвидената логистична поддръжка. 

 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 СВ с нова бойна 

машина на пехотата и ще даде възможност за действия в пълния спектър от сухопътни операции. За 

8-годишен период е планирано да бъдат придобити 150 бойни и специални бронирани машини за 

изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада.  

Със заповед на министър-председателя беше назначена междуведомствена работна група 

(МРГ) за оценка на отговорите на Искането за предоставяне на оферта по Проекта за инвестиционен 

разход. На 2 октомври 2020 г., в присъствието на представители на участващите компании (General 

Dynamics, Patria, Nexter и ARTEC) бяха отворени ценовите оферти и договорите под условие. МРГ 

                                                      
14

 Приоритетни проекти с осигурено финансиране 
15

 РМС № 85/06.02.2020 г. 
16

 NSPA - NATO Support and Procurement Agency 
17

 ПМС № 236/27.08.2020 г. 
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извърши оценка на офертите, изготви и представи на министъра на отбраната доклад за класирането 

на фирмите, който включва предложение за провеждане на полеви тестове за оценка за съответствие 

на заявени от участниците параметри с изискванията на тактико-техническите задания.  

 Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС 

Инвестиционният проект предвижда придобиването на два многофункционални модулни 

патрулни кораби, притежаващи способности да участват в широк спектър от морски операции на 

НАТО и ЕС, които да заменят част от наличните във ВМС кораби руско производство, 

неподлежащи на модернизация. 

На 27 февруари 2020 г. Министерския съвет одобри Доклад на заместник министър-

председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната за резултатите от 

разглеждането, анализирането и оценката на постъпилите оферти по Актуализирания проект за 

инвестиционен разход „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС” и  

възложи на министъра на отбраната да предприеме последващи действия по подготовка и 

подписване на договор с класирания на първо място участник - немската корабостроителна 

компания „Fr. Lurssen Werft GmbH & Co. KG“. Договорът между Министерството на отбраната и 

„Fr. Lurssen Werft GmbH & Co. KG“ беше подписан на 12 ноември 2020 г. 

Очаква се корабите да бъдат доставени съответно през 2025 г. и 2026 г. Доставката на всеки 

един от двата многофункционални модулни патрулни кораба ще бъде съпроводена с първоначален 

комплект запасни инструменти и принадлежности и резервни части. Предвидено е извършването на 

приемни изпитвания в пълния спектър, както и обучение на екипажите и на инженерно-техническия 

състав. 

 Модернизация на фрегати проект Е-71 

Поради факта, че не беше осигурено финансиране на проекта за предходните години, 

възникнаха отклонения по отношение на времевия му обхват и на финансовите параметри, зададени 

в Документа за неговото иницииране. Това наложи да бъде изготвен Доклад за отклонение, с който 

беше предложено да бъде намален значително обхвата на дейностите по възстановяване на 

способностите фрегатите, като онези, които не бяха пряко свързани с модернизация, бяха извадени 

от обхвата на проекта. От м. септември 2020 г. проектът беше включен в Категория 1. 

Основен проблем за изпълнението му са сложните и бавни процедури по подготовката и 

съгласуването на документите за обявяване на обществени поръчки и провеждането на самите 

процедури по избор на изпълнител, което налага прекратяване на процедурите и стартирането на 

нови.    

Имайки предвид, че двата нови многофункционални модулни патрулни кораба се очаква да  

бъдат доставени през 2025 г. и 2026 г., поддържането на две фрегати в състояние, което ще им 

позволи да изпълняват в пълен обем поставените им задачи по мисии „Отбрана“ и „Подкрепа на 

международния мир и сигурност“ няма алтернатива. Нереализирането на проекта ще доведе до 

загуба на способности за защита на морския суверенитет на Република България и намаляване на 

оперативната съвместимост със съюзниците от НАТО и ЕС в следващите години. 

 Възстановяване на летателната годност на самолети МиГ-29 

По Рамковото споразумение от 2018 г. за интегрирана логистична поддръжка на самолети 

МиГ-29 и сключените пет договора между Министерство на отбраната и АО „РСК „МиГ”, през 

отчетния период бяха доставени четири авиационни двигателя, отремонтирани от АО РСК „МиГ“, а 

представители на компанията изпълниха капитално-възстановителни ремонти на два самолета в 

страната ни. Във връзка с изтеклите срокове на част от договорите, свързани и с пандемията, 

работен екип, назначен със заповед на министъра на отбраната, обсъди фактическите и правни 

възможности за удължаване сроковете им за изпълнение. Заради забавяне в изпълнението на част от 

договорите страната ни е предявила претенции за изплащане на неустойки. 

 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 
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„Модулен елемент за бързо развръщане за подводни интервенции”
18

 и беше оценен като 

приоритетен за изграждането на отбранителните способности на ЕС. Освен страната ни, като 

координатор на проекта, в него участват също Гърция, Франция и Румъния, а Италия и Полша се 

присъединиха със статут на наблюдатели. 

Поради усложнения, свързани с COVID-19, основната част от планираното за придобиване 

оборудване за 2019 г. беше получено през м. август 2020 г. Това забавяне, както и невъзможността 

за сключване на договори по някои от обособените позиции за останалата част от оборудването и 

консумативите,  предвидени за придобиване през 2020 г., наложи преразглеждане на времевата 

рамка за изпълнение на проекта. Подготвя се доклад за отклонение, в който ще бъде предложено за 

утвърждаване удължаването на срока на проекта с една година, нарастване на финансовите средства 

за първия етап на проекта с повече от 10 % и закупуване, през 2021 г., на допълнително оборудване 

и консумативи с възникнала необходимост. 

 Доразвиване на способности за противоминна война чрез придобиване на минни ловци 

С цел осигуряването на безопасността на корабоплаването в националните морски 

пространства и изпълнението в пълен обем на поетите ангажименти на Република България от 

декларирани противоминни кораби за нуждите на Алианса, през м. ноември 2019 г. беше сключен 

договор
19

 между правителствата на Република България и Нидерландия за закупуване на два броя 

минни ловци клас „Трипартите”. 

През м. август 2020 г. беше сключен договор
20

 за „Транспортиране от държавата Нидерландия 

на новопридобити кораби за ВМС”. Корабите пристигнаха във Варна на 22 септември 2020 г., като 

на 14 октомври 2020 г. на минните ловци беше вдигнат военноморския флаг на Република България. 

 Придобиване на лек витлов учебно-тренировъчен самолет 

Основната цел на проекта е придобиване на нов лек витлов учебно-тренировъчен самолет с цел 

развитие и оптимизиране на системата за първоначална летателна подготовка на курсанти-летци във 

ВВВУ „Г. Бенковски“ – гр. Долна Митрополия. 

На 4 август 2020 г. беше сключен договор между „Zlin Aircraft a.s.” – Чешка република и 

Министерството на отбраната на Република България за доставка на четири новопроизведени леки 

витлови учебно-тренировъчни самолета, модел „ZLIN Z 242 L”, авио-техническо имущество, 

комплект инструменти и средства за наземно обслужване, контролно-проверовъчна и измервателна 

апаратура, техническа документация, обучение на летателен и авиационен инженерно-технически 

състав, със срок на доставка 14 месеца от датата на подписване на договора. 

 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 2019 г. и 2020 г. по проекта бяха изпратени запитвания до различни производители на 

радарни системи. В допълнение бе изпратена писмо - заявка до САЩ за предоставяне на 

информация за цени и наличности на нови трикоординатни радари. 

 Придобиване на автобуси за формированията от въоръжените сили 

Продължи работата и по стартиралият през 2016 г. проект „Придобиване на автобуси за 

формированията от въоръжените сили”. В началото на 2020 г. бяха доставени 20 бр. нови автобуси, 

които бяха приети от структурите на Българската армия, съгласно заявките им.  

Проведена беше обществена поръчка за сключване на рамково споразумение за доставка на 60 

бр. нови автобуси. Процедурата се очаква да завърши през 2021 г.  

 Повишаване на мобилността и защита на личния състав от Силите за специални 

операции 

Целта на проекта е да бъде осигурена необходимата автомобилна техника (съвременни 

защитени мобилни платформи за осигуряване на инфилтрация/ексфилтрация, медицинска 
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 Deployable Modular Underwater Intervention Capability Package – DIVEPACK 
19

 № УД0314/11.11.2019г. 
20

 № УД-12-67/13.08.2020 г. 
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евакуация, евакуация на техника, маньовър, огнева мощ, командване и управление) за изпълнението 

на широкия кръг от задачи на Силите за специални операции.  

На 8 декември 2020 г. между Министерството на отбраната и „САМЕЛ 90“ АД беше подписан 

договор
21

 за производството на 98 машини с различно предназначение, за нуждите на Съвместното 

командване на специалните операции, със срок за изпълнение до  7 декември 2023 г.  

 Модернизация на Т-72 за нуждите на танковите формирования от Сухопътните войски 

Осъществяването на проекта има за цел подобряването на бойната ефективност и защитеността 

на танка.  

Разработена беше необходимата проектна документация и бяха изготвени Технически 

спецификации. Приет беше Доклад за защита на основен интерес от Министерски съвет и беше 

подписан договор за модернизация на 44 танка, който ще бъде изпълнен в рамките на две години и 

ще включва модернизация на системата за управление на огъня, комуникационно-информационното 

оборудване, системата за управление на боя и на друго оборудване, за повишаване на цялостните 

бойни възможности на танка. 

6.8.2. Придобиване и поддържане на въоръжението и техниката 

През отчетния период Министерството на отбраната контролираше изпълнението на 319 

текущи договора, сключени през 2020 г. и през предходни години, за доставка на стоки и 

предоставяне на услуги и 90 рамкови споразумения. От тях 170 договора и 78 рамкови 

споразумения продължават да се изпълняват през текущата година, а 149 договора и 12 рамкови 

споразумения бяха приключени през изминалата година. 

Извършени бяха дейности по провеждането на 120 обществени поръчки за доставка на стоки и 

предоставяне на услуги. Сключени бяха 171 договора, 49 рамкови споразумения и 51 допълнителни 

споразумения с възложител министърът на отбраната на приблизителна стойност 138,67 млн. лв.  

Вследствие на сключените през годината договори, рамкови споразумения и допълнителни 

споразумения, бяха осигурявани нови способности и се поддържаха вече изградени такива, в 

изпълнение на цели и задачи, в интерес на програмите на Министерството на отбраната и 

Българската армия. Освен продължилата работа по основните проекти за превъоръжаване и 

модернизация на Българската армия беше осигурена интегрирана логистична поддръжка за 

вертолети Panther и Dauphin и на двигатели за тях; интегрирана логистична поддръжка на двигатели 

за вертолети Cougar.  След извършване на възстановителни ремонти, бяха приети шест самолета Су-

25, един самолет L-410 УВП-Э3, един вертолет Ми-17 и един вертолет AS 532 AL „Cougar”. 

Извършен беше ремонт на авиационното имущество на вертолети Ми-24 от фирма „ТЕРЕМ-

ХОЛДИНГ” ЕАД. Извършен беше доков ремонт на четири кораба; преоборудване на малък военен 

транспортен кораб „Сириус“ в минен заградител; доставка на светещи парашутни мишени с 

дистанционен взривател и др.  

6.8.3  Развиване на способности в сътрудничество със съюзници и партньори 

 Многонационална програма за стратегически въздушни превози (SAC17 C-17) 

За 2020 г. Република България разполагаше с ресурс от 51,3 летателни часа по програмата. За 

изпълнението на ротациите до Афганистан и полета за доставка на лични предпазни средства от 

Китайската народна република бяха изразходени 77,73 летателни часа. Балансът на летателни 

часове беше изравнен като от Литва бяха предоставени 21,4 летателни часа, трансферирани през 

програмата за Въздушен транспорт, презареждане с гориво във въздуха и друга размяна на услуги
22

 

на Центъра за координация на придвижването "Европа"
23

 срещу 64,2 еквивалентни летателни 

часове. През м. декември Полша предостави на страната ни пет летателни часа по инициативата, 

които следва да бъдат върнати през 2021 г.  Така разполагаемият годишен ресурс на страната ни 

през 2021 г. ще бъде 46,3 летателни часа, които ще бъдат минимумът за извършване на две ротации 

на контингента ни в Афганистан. 

                                                      
21

 № УД-03-62/08.12.2020 г. 
22 ATARES (Air Transport, Air-to-Air Refuelling and Other Exchange of Services) 
23

 MCCE (Movement Coordination Centre Europe) 
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Изпълнението на транспортните задачи през годината, въпреки трудностите и ограниченията 

свързани с COVID-19, беше осъществено чрез използването на всички възможни варианти за 

реализирането им. Натрупаният опит и създадените взаимовръзки с транспортните инициативи по 

линия на НАТО допринесоха за успешното реализиране на транспорти в сложните условия. 

 Програма на НАТО за съюзно земно наблюдение (AGS) 

Република България продължава участието си в програмата съвместно с още 14 страни-членки 

на Алианса. Нейната цел е придобиването на система за наблюдение на земната повърхност от 

въздуха на базата на пет безпилотни летателни апарати Global Hawk. Към момента всички летателни 

апарати са изпълнили презокеанските полети и са доставени в главната оперативна база в Сигонела, 

Италия. Изпълняват се изпитателни и тренировъчни полети.  

 Проекти по програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP) 

Програмата финансира изграждането на инфраструктура за постигане на необходими 

оперативни способности на Алианса. Изпълнението на проекти носи на страните, на чиито 

територии се осъществяват, не само военни, но и политически, икономически, социални и 

финансови ползи. Придобива се и ценен високотехнологичен опит. В тази връзка е налице висока 

конкурентност между страните-членки за изпълнение на проекти на собствена територия, а 

осъщественият мониторинг от страна на НАТО по планирането и реализирането на проекти показва, 

че Република България е една от страните-членки с най-добри резултати. 

Към края на 2020 г. на територията на Република България по Програмата бяха в процес на 

реализация 16 проекта, а три пакета с 30 проекта са в процес на дефиниране на проекти и планиране 

на средства за Пакети от способности до 2024 г. 

През периода е постигната способността по „Приемане, разполагане и последващо 

придвижване на формированията“, с която ще се изградят приемащи съоръжения в авиобазите, 

стартирано е изпълнението за дебаркиране на пристанища. Осъществява се изпълнението на 

проекти по способности „Съоръжения за презареждане във въздуха“ и „Отбранителни и 

нападателни въздушни активи“, които пряко са свързани с изграждането на съответната 

инфраструктура необходима за приемането на новия самолет F 16 Block 70. Продължава 

изпълнението и на проекти свързани с комуникационната съвместимост със структури на НАТО. 

 Проекти по програми и целеви фондове на САЩ за подпомагане в областта на 

сигурността 

По Програми и целеви фондове на САЩ за подпомагане в областта на сигурността за 

изграждане на отбранителни способности (Foreign Military Financing – FMF, Countering Russian 

Influence Fund – CRIF, Building Partners Capacity – BPC и др.) бяха сключени 11 нови договора и пет 

изменения и допълнения към договори, на обща стойност 36 490 900 щ.д. Тези финансови средства 

са предназначени 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 63 договора и допълнения към тях, финансирани по 

Програми и целеви фондове на САЩ.  

През отчетния период бяха реализирани доставки на комуникационно и информационно 

оборудване за СВ, подводни апарати и резервни части за тях за нуждите на ВМС, резервни части за 

аварийно-спасителни и противопожарни автомобили за ВВС, резервни части за вилков товарач за 

СКС. Общата сума на доставеното оборудване възлиза на 2 926 515 долара. 

6.8.4.  Освобождаване от излишно въоръжение и техника и утилизация на излишни бойни припаси 

В сферата на хуманитарното разоръжаване Министерството на отбраната имаше значителен 

принос в процеса на организиране на унищожаването на касетъчните боеприпаси, собственост на 

Българската армия. През 2020 г. стартира изпълнението на договор
24

, сключен между Агенцията на 

НАТО за поддръжка
25

 и фирма “Esplodenti Sabino” S.r.l., Италия, за унищожаване на касетъчните 

боеприпаси, собственост на Българската армия (общо 872 тона). В периода май - декември 2020 г. 

до Италия бяха транспортирани 433 тона касетъчни боеприпаси, като към края на годината от тях са 

                                                      
24

 LB-UM/4500407179 
25

 NSPA (NATO Support and Procurement Agency) 
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унищожени 272 тона. Транспортирането до Италия на останалото количество е планирано за 

периода януари - юли 2021 г. Финансовите средства, необходими за унищожаването на втората 

партида касетъчни боеприпаси бяха осигурени от САЩ като резултат от подписаният „Меморандум 

за сътрудничество между Министерството на отбраната на Република България и Държавния 

департамент на САЩ, относно помощ за унищожаване на конвенционални оръжия“
26

. 

Произлизащите от Меморандума отговорности за българската страна са в периода 2020 - 2021 

г. да бъдат унищожени 50 броя неизправни пускови механизми 9П58 и изстреляни/унищожени общо 

450 броя ракети 9М32М. През м. юни на зенитния полигон на ВВС „Шабла“ бяха изстреляни 200 

броя ракети от количествата, които са над определените норми на запасяване. Останалата част от 

Меморандума ще бъде изпълнена през 2021 г. 

През декември с „ТЕРЕМ ХОЛДИНГ“ ЕАД беше подписан договор
27

 за обществена поръчка за 

услуга с предмет унищожаване чрез контролирано изгаряне/взривяване на общо 203,651 тона 

боеприпаси, елементи за тях и пиротехнически изделия, чието техническо състояние ги 

класифицира като рискови за съхранение. Договорът е на стойност 999 986,35 лева с ДДС. Срокът за 

изпълнение е 18 месеца от първата доставка и подписването на приемо-предавателния протокол.  

През април приключи дейността си Междуведомствената работна група, сформирана 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”. В изготвеният 

до министъра на отбраната доклад беше предложено на базата на „ТЕРЕМ-Цар Самуил“ ЕООД, гр. 

Костенец поетапно да бъде изграден Център за утилизация на боеприпаси, а необходимите 

финансови средства да бъдат осигурени от централния бюджет за съответната година. Посоченият 

доклад не беше подкрепен единствено от представителите на Министерството на вътрешните 

работи. Поради това, резултатите от дейността на Междуведомствената работна група не бяха 

докладвани на Министерския съвет. 

Сключен беше договор
28

 за унищожаване на излишните за Българската армия специални 

горива със срок на изпълнение от три години. Ремонтирани бяха два подземни резервоара с обем 

1000 м³., с което Българската армия ще бъде освободена от натрупваните през годините излишни 

специални горива. 

6.8.5.  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 бяха изготвени 95 

проекта на актове на министъра на отбраната, в т.ч.: 10 решения относно обявяване на конкурси за 

възлагане на управлението на едноличните търговски дружества (ЕТД); 67 протоколни решения 

относно проведени конкурси за възлагане на управлението на ЕТД – щест бр., избиране на 

управителни органи - шест бр., освобождаване на управителни органи – един бр., одобряване на 

годишните финансови отчети за 2019 г. и разпределение на печалбата/покриването на загубата на 

ЕТД - 10 бр., одобряване на бизнес програми – пет бр., изменение и допълнение на учредителните 

актове/уставите -  14 бр., промяна на наименованието на ЕТД – два броя, избор на регистриран 

одитор за проверка и заверка на ГФО за 2019 г. - 10 бр., одобряване избора на застраховател - един 

бр., разпоредителни сделки с дълготрайни активи - един бр., увеличаване на капитала - един бр.,

 даване на разрешение за отдаване под наем - пет бр., даване на разрешение за сключване на 

договор за банков кредит - един брой, даване на разрешение за сключване на договор за финансов 

лизинг – два бр., протокол за приемане на извършена услуга по договор и допълнение към 

протокола – два бр.  

Изготвени бяха 18 договора и допълнителни споразумения към тях, в т.ч.: договори за 

възлагане на управление върху дейността на ЕТД – девет бр.; допълнителни споразумения към 

договорите за възлагане на управление върху дейността на ЕТД – пет бр.; договори за извършване 

на лечение, рехабилитация, профилактика и медицински услуги със „СБР - ВИТА“ ЕООД, гр. 

                                                      
26

 № УД-12-10/14.02.2020 г. 
27

 № УД-03-77/16.12.2020 г. 
28

 № УД-03-37/15.09.2020 г. 
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Велинград и СБР „Света Богородица“ ЕООД, Нареченски бани - два бр.; допълнителни 

споразумения към договорите за медицински услуги – два бр. 

Изготвени бяха 12 финансово-икономически анализа на дейността на едноличните търговски 

дружества за финансовата 2019 г. Анализите показват, че две търговски дружества генерират 

отрицателен финансов резултат (счетоводна загуба) – „ПРОНО“ ЕООД и  „СБР - ВИТА“ ЕООД, а 

осем търговски дружества отчитат положителен финансов резултат (счетоводна печалба) – „ТЕРЕМ 

– ХОЛДИНГ“ ЕАД, „Интендантско обслужване“ ЕАД, „МОБА“ ЕООД, „Снабдяване и търговия – 

МО“ ЕООД, „Армстройинвест“ ЕООД, ДКЦ „Свети Георги“ ЕООД, ДКЦ „Свети Георги 

Победоносец“ ЕООД и СБР „Света Богородица“ ЕООД. 

През годината, в резултат на дейността на търговските дружества за 2019 г., беше разпределен 

дивидент за държавата в размер на 318 950 лева. За сравнение с предходната финансова 2019 г., 

дивидентът за държавата от печалбата беше увеличен със 102 750 лева. 

6.8.6.  Технологични, изследователски и развойни проекти 

Приет беше първия етап и беше финансиран втория етап от изпълнението на научните проекти 

по програма „Научно-изследователски дейности и проекти“, включени в Списъка с приоритизирани 

научно-изследователски проекти за периода 2019-2021 г. Приоритетно се работи по 18 

научноизследователски проекта и седем теми, с цел повишаване на отбранителните способности на 

Въоръжените сили. 

Поради въведените противоепидемични мерки голяма част от планираните научни дейности от 

военните научни организации не бяха проведени. 

Институтът по отбрана „Проф. Цв. Лазаров“ участва в шест проекта в рамките на Програмата 

на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, засягащи отделни 

направления, гарантиращи сигурността и отбраната на ЕС, както следва: „Внедряване на автономен 

комплекс хетерогенни (нееднородни) роботи за водене на гранично наблюдение - ROBORDER“; „C2 

усъвършенствани технологии за водене на реално (живо) наблюдение в различна обкръжаваща 

обстановка – CAMELOT“; „Изграждане на европейска мрежа от центрове за киберсигурност и 

хъбове на компетентност за иновации и операции - ECHO“ (член на Института е и научен 

координатор на проекта); „Откриване на нелегални трансгранични действия през растителността - 

FOLDOUT“; „Създаване капацитет на средиземноморските практикуващи специалисти за ефективен 

отговор на нарастващите предизвикателства в областта на сигурността„; „Повишаване 

възможността за контрол и наблюдение на външната граница на ЕС“; „Общоевропейска мрежа от 

специалисти по сигурността на експлозивите - EXERTER“.  

Въз снова на участието в проектите по програма „Хоризонт 2020“, Министерството на 

образованието и науката удостои Института по отбрана с престижен сертификат за активна роля и 

опит при кандидатстване и изпълнение на европейски проекти за развитие научния потенциал и 

международното сътрудничество. 
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7. ХОРАТА В ОТБРАНАТА 

7.1. Състояние на окомплектоването на Министерството на отбраната и Въоръжените сили 

Продължиха мерките за преодоляване на ниското ниво на окомплектоване на Въоръжените 

сили и създаване на условия за по-висока мотивация, в резултат на което е преустановена 

негативната тенденция на отлив на военнослужещи.  

За трета поредна година бяха увеличени възнагражденията на военнослужещите средно с 

10%, като в бюджета за 2021 г. бяха осигурени средства за последващо увеличение също с 10 %.  

Извършени бяха организационно-щатни промени в изпълнение на Плана за развитие на 

въоръжените сили до 2020 г., с които щатният личен състав на Министерството на отбраната, 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия се увеличи с 

292 военнослужещи и 86 цивилни служители, а този на доброволния резерв остана без промяна 

спрямо предходната година. 

Към 31.12.2020 г. длъжностите за военнослужещи в Министерството на отбраната, 

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

окомплектовани на 80,2 % от щатния състав, както следва: СКС 79,8%, СВ 75,2%, ВВС 89,5%, 

ВМС 85,3%, СКСО 64,8%. По-ниският процент в СКСО се дължи на формиране на нова структура 

в състава му. 

Окомплектоването на доброволния резерв е приблизително 14,5%, което е крайно 

недостатъчно. В изпълнение на основните приоритети от Програмата за управление на 

правителството на Република България за периода 2017-2021 г.
 29

, с изменение на Закона за 

резерва на въоръжените сили на Република България, като форма на доброволна военна служба 

беше въведена възможност за срочна служба в доброволния резерв.  

 Сравнителният анализ на окомплектоването с военнослужещи в Министерството на 

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

2020 г. спрямо предходните две години, показва тенденция за запазване на нивата на 

неокомплектованост на военните формирования. Като основни причини за тези резултати са 

демографските фактори на страната, недостигът на работна ръка, конкуренцията на пазара на 

труда и социалния статус на военнослужещите.  

Независимо от увеличените разходи за персонал в системата на отбраната, същите не могат 

да компенсират натрупания инфлационен индекс през годините. Направените анализи сочат, че 

дори при планиране на предвидените средства, само за индексиране на заплатите до 2023 г. вкл., 

няма да доведат до търсения ефект за повишаване на социалния статус на военнослужещите и 

конкурентоспособност на пазара на труда. Това ще доведе до изпълнение на задачите от 

Въоръжените сили в хронична неокомплектованост от 15 до 20%, при запазване на сегашната 

определена щатна численост. 

7.2. Длъжности в щабове и органи на НАТО, ЕС и други международни организации 

На национални и международни длъжности в щабове и органи на ЕС бяха командировани 

15 служители, което е 100% от общия брой квотни длъжности в организацията.  

 Към 31.12.2020 г. извън територията на страната, на национални и международни квотни 

длъжности в НАТО и други международни организации и инициативи бяха командировани 126 

служители, което е 98,6% от общия брой длъжности. 

 Проведоха се пет конкурсни процедури за 58 длъжности, за които бяха номинирани 50 

военнослужещи. 

 Комплектувани бяха девет длъжности в международни организации и международни 

инициативи на територията на страната, в резултат на което към 31 декември 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 84%. 

                                                      
29

Приоритет 27: Въвеждане на военно обучение в училище. Разширяване на възможностите за доброволна военна 

служба. Повишаване капацитета на резерва. 
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7.3. Набиране и кариерно развитие 

В изпълнение на Програмата за управление на правителството 2017-2021 г. бяха 

предприети допълнителни мерки, насочени към преодоляване на неокоплектоваността на 

Въоръжените сили. Приложени бяха редица мерки по усъвършенстване на процедурите по 

приемане, изпълнение и освобождаване от военна служба. Съкратиха се сроковете по провеждане 

на конкурсите, намалени бяха разходите на кандидатите за участие в тях, увеличи се възрастта за 

приемане на военна служба до 40 години, даде се възможност на военнослужещите, които не са 

упражнили право на пенсия, да служат с три години повече и се даде възможност в интерес на 

службата да се удължава пределната възраст на упражнилите право на пенсия до три години. 

През годината бяха обявени конкурси за приемане на военна служба за 1771 длъжности, за 

които бяха приети 881 военнослужещи, а за 607 от длъжностите конкурсите ще приключат през 

2021 г.. Назначени бяха на длъжност 24 випускници на Военната академия, 176 випускници на 

военните училища и 29 на професионалните сержантски (старшински) колежи. В интерес на 

службата беше удължена пределната възраст на 18 военнослужещи, упражнили правото си на 

пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на Кодекса за социално осигуряване, от тях 

12 са офицери. 

Резултатите от проведените конкурси през 2020 г. показват тенденция за нарастване на броя 

кандидатите за постъпване на военна служба спрямо обявените места в съотношение три към 

едно. Това положително развитие е резултат от провежданата от Министерството на отбраната 

политиката за популяризиране на службата във Въоръжените сили. 

Съществен принос в тази посока даде и превеждащата се за втора поредна година 

национална информационна кампания „Бъди войник“. 

Военномедицинската академия е комплектувана с личен състав (офицери, сержанти и 

цивилни служители) на 92,4 %. Недостигът на офицери съществено се отразява при формирането 

на медицинските екипи за участие в мисии зад граница, при провеждане на лечебната дейност в 

структурите на ВМА и в дейността на медицинските пунктове на военните формирования. 

7.4. Военно-образователна система 

В съответствие с определените в Програма 2020 насоки за изграждане на отбранителните 

способности на Въоръжените сили, чрез придобиване на комплексно авиационно образование в 

областите на военновъздушните сили, гражданското въздухоплаване и други граждански 

специалности, и в изпълнение на Решение на Народното събрание, от 1 януари 2020 г. беше 

открито Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“. 

В резултат на промяната, във военно-образователните структури беше проведено обучение 

на 6265 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 общо 2068 души, от които: 189 

слушатели в професионално направление „Военно дело”; 1160 студенти в професионално 

направление „Национална сигурност”; 68 студенти в професионално направление „Психология”; 

66 докторанти и 534 специализанти в 64 курса за следдипломна квалификация и преквалификация.  

В Национален военен университет „Васил Левски” беше проведено обучение на 1955 души, 

от които 739 курсанти, 1094 студенти, 24 докторанти, 66 военнослужещи за придобиване на 

образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по военно дело и 32 военнослужещи в курс 

за придобиване на професионална квалификация по военно дело. 

Във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” се обучаваха общо 2921 души, от 

които 166 курсанти, 2701 студенти и 44 докторанти.  

Във Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски” се обучаваха общо 507 души, 

от които 229 курсанти, 274 студенти и 4 докторанти. 

В Института по отбрана се обучаваха 9 докторанти. 

Във Военномедицинска академия  се обучаваха общо 32 докторанти, от които 2 

военнослужещи и 30 цивилни служители. 

В международния обмен по програмата Еразъм+” участваха 416 студенти, курсанти и 

преподаватели.  
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В изпълнение на Плана за придобиване и повишаване на квалификацията във военните 

академии и висшите военни училища през годината преминаха обучение общо 807 специализанти, 

а обучение в квалификационни курсове по английски език 359 души. 

В обучителни институции извън системата на военните академии и висшите военни 

училища преминаха обучение 264 души. 

Обучение в Професионалните сержантски (старшински) колежи, преминаха и продължават 

да се обучават за придобиване на професионална квалификация 274 военнослужещи. 

Въз основа на подписаните протоколи за двустранно сътрудничество и текущите 

двустранни договорености, през учебната 2019/2020 г. във Военна академия се обучаваха двама 

офицери от Китайската народна република и четирима офицери от Република Северна Македония.  

7.5. Социален статус и мотивация 

Продължиха усилията на ръководството на Министерството на отбраната, насочени към 

повишаване на социалния статус и мотивация на хората в системата на отбраната.  

В тази, връзка освен успешната политика по доходите, в резултат на която през последните 

три години се увеличиха възнагражденията на хората в отбраната средно с 10 % годишно.  

В изпълнение на политиката 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 737 359 лв. бяха 

подпомогнати над 1600 души. 

Комисията по материално подпомагане отпусна допълнително еднократни помощи по 

случай коледните и новогодишни празници на девет деца на военнослужещи, загинали при 

изпълнение на военната служба и на 219 военноинвалиди с трайно намалена работоспособност. 

Общият размер на отпуснатите помощи беше 114 950 лв. 

Регистрирани бяха нови 72 правоимащи, на които са издадени книжки за военноинвалид 

или военнопострадал. 

Към 30 септември 3109 нуждаещи се военнослужещи и цивилни служители от 

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

Българската армия бяха картотекирани като нуждаещи се от жилища. Тенденцията през 

последните три години сочи намаляване на броя на картотекираните лица, както и на разходите за 

изплащане на компенсационни суми на служители на свободен наем.  

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". Осигурени бяха карти за почивки за ветераните от войните, 

военноинвалидите и военнопострадалите, както и за участниците в международни операции и 

мисии. 

7.6. Политика на социално сътрудничество 

За съгласуване на интересите и защита на работещите в сферата на отбраната и сигурността 

продължи диалогът с национално представителните синдикални организации в Министерството 

на отбраната. Подписани бяха две Допълнителни споразумения към Колективния трудов договор, 

Двустранно споразумение и нови актуализирани Правила за организацията и дейността на 

Отрасловия съвет за социално сътрудничество. 

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.  

Десет военно-патриотични съюза бяха подпомогнати с общо 77762 лв.  

Активна дейност, в координация и взаимодействие с Министерството на отбраната, 

поддържаха 24 военно-патриотични 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 
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дейностите за адаптация са проведени 311 индивидуални информационни беседи и 244 групови 

беседи, в които са участвали 6511 военнослужещи. Търсещите работа освободени военнослужещи 

се информираха за свободните длъжности, обявените в регистрите на вакантните длъжности за 

военнослужещи, както и за военна служба в доброволния резерв. Курсове за преквалификация 

завършиха  52 военнослужещи, освободени от военна служба.  

7.7. Военни паметници и военно-патриотично възпитание 

Продължиха и дейностите с военно-патриотична насоченост чрез  провеждане на чествания 

на бележити дати, годишнини и събития от българската история, откриване на военни паметници 

др. инициативи в страната и чужбина. 

През годината Националният военноисторически музей (НВИМ) фокусира своите усилия 

върху опазването и популяризирането на културните ценности, с които разполага. В условията на 

пандемия НВИМ стана първият в страната музей, пуснал своевременно нова виртуална разходка и 

различни типове съдържание в онлайн среда – изложби, достъп до колекциите, игри за деца и др. 

За трета поредна година Музеят бе отличен с първа награда на Министерството на културата за 

атрактивен и иновативен проект за самостоятелна изложба. Същата експозиция бе отличена с най-

високата награда на Сдружение „Български музеи“. Музеят бе отличен и с награда, която се 

присъжда съвместно от Министерството на културата и Министерството на образованието и 

науката. За поредна година НВИМ и неговите филиали продължава да се утвърждава като основен 

инструмент за запазване на военно-историческата памет и за военно-патриотичното възпитание. 

Въпреки успехите пандемията повлия негативно върху изпълнението на заложените  през 

годините цели. Освен това остават за разрешаване редица проблеми, свързани с недостатъчни 

средства за капиталови разходи, за текущи ремонти на сградния фонд и специализираната музейна 

инфраструктура и др. 

С тържествени церемонии бяха открити нови военни паметници в Белоградчик, Добрич и с. 

Гигинци, общ. Брезник. Стартира съвместен проект със Съюза на военноинвалидните кооперации 

в България за изграждане на Военно-исторически парк „Кръстец“ край Плачковци.  

Проведоха се следните чествания на бележити събития: народен събор-поклонение за 

отбелязване на 104-та годишнина от Тутраканската епопея; поклонение на местността „Петрова 

нива“ по случай 117-та годишнина от Илинденско-Преображенското въстание; тържествена 

церемония по отслужването на заупокойна панихида на Военно гробище-музей в Добрич и др.  

В Република Северна Македония с панихида в с. Страцин беше отбелязвана 76-та 

годишнина от Страцинско-Кумановската операция на Българската армия по време на Втората 

световна война.  

В с. Твърдица, общ. Тараклия, Република Молдова бе изграден и осветен паметник на 

загиналите в Първата световна война жители на селото. 
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8. ПОДДРЪЖКА И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОТБРАНАТА 

8.1. Разузнаване 

Дейността на Служба „Военно разузнаване“ (СВР), като част от системата за защита на 

националната сигурност на Република България, беше насочена към развитие на способности и 

ефективно управление на структурите за добиване и анализ, както и за своевременно предоставяне 

на разузнавателна информация на държавното и военното ръководство на страната. Като основен 

елемент от националната система за ранно предупреждение и част от разузнавателната система на 

НАТО за ранно предупреждение (NATO Intelligence Warning System – NIWS), СВР продължи да 

осъществява непрекъснато наблюдение с цел ранно откриване на рисковете и заплахите от 

конвенционален, асиметричен и хибриден характер за националната и колективната сигурност и 

отбраната на Република България. 

Основен акцент в дейността на СВР беше анализът на текущото състояние и оценка на 

перспективите за развитие на военнополитическата, икономическата и хуманитарната обстановка. 

Усилията на разузнаването бяха фокусирани върху регионите, генериращи рискове и заплахи с 

високо ниво на опасност. С особено внимание се следяха процесите по развитието на бежанската 

криза на Балканите и в Средиземно море. Изготвяха се предупредителни анализи и прогнози за 

конфликтите в Сирия, Либия, Нагорни Карабах, наблюдаваше се развитието на кризата в Източна 

Украйна, динамиката на процесите в Близкия изток и Северна Африка, като особено внимание 

беше отделено на проявите на международния тероризъм. 

Службата продължи да има главен принос при осъществяването на разузнавателната 

поддръжка на операциите на Въоръжените сили. Приоритет в усилията на СВР беше 

обезпечаването на сигурността на националните военни контингенти, участващи в операции и 

мисии на НАТО и ЕС, а основният фокус в това направление беше насочен към поддържане и 

повишаване на разузнавателните способности за добив, обработка, анализ и своевременно 

предоставяне на разузнавателна информация. 

СВР продължи да осигурява националното представителство във военните разузнавателни 

структури, органи и комитети на НАТО и ЕС на ръководно и работно ниво, формиращи съюзната 

политика в областта на военното разузнаване. Особено важна роля в тази насока изигра 

ротационното председателство от Службата на Комитета на НАТО по военно разузнаване. 

С цел прецизиране на функциите и задачите на Службата и в контекста на проведения 

Стратегически преглед на отбраната, през годината бяха инициирани промени в Закона за 

военното разузнаване, което от своя страна даде възможност за развитие и надграждане на 

способностите на СВР като стратегически елемент от системата за ранно предупреждение на 

страната. Извършените промени позволиха значително да се повишат капацитета и способностите 

на СВР за поддържане на ситуационна осведоменост и осъществяване на информационно 

осигуряване на държавното и военното ръководство на страната. Този процес подпомогна 

съществено усъвършенстването на професионалната квалификация на личния състав. 

През годината Службите на военния аташе подпомагаха държавното ръководство в 

областта на отбраната и международното военно сътрудничество. Основните усилия бяха 

насочени към разширяване и задълбочаване на сътрудничеството със стратегическите съюзници 

на Република България и страните-партньори за реализиране на двустранните договори, 

споразумения и програми. Приоритетно място заемаха ангажиментите, произтичащи от 

членството на страната в НАТО и ЕС. 

Оказано беше съдействие за организиране и осъществяване на посещенията на 

чуждестранни държавни и военни ръководители в Република България. Бяха положени 

значителни усилия за осъществяване и развитие на военнотехническото сътрудничество.      

8.2. Логистично осигуряване 

Основните усилия на логистичните органи от Въоръжените сили 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. 
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За преодоляване на дефицита от способности за логистично осигуряване, поддръжка от 

страната домакин и транспортиране на различни видове материални ресурси, се планира 

формиране на Командване за логистична поддръжка на оперативно ниво и изграждане, 

поддържане и развитие на формирования за логистично осигуряване на тактическо ниво, в това 

число за приемане, разполагане и по-нататъшно придвижване.  

Отчетено беше, че съхранението на големи количества излишни материални ресурси 

ангажира значителни финансови средства и личен състав за тяхното поддържане и охрана, което 

възпира развитието на други логистични способности. Това налага необходимостта от 

оптимизиране на базите за съхранение на материални ресурси от състава на бригада „Логистика”. 

Подписаните през 2020 г. Ноти за присъединяване към Меморандум за разбирателство и 

Технически споразумения, свързани с отговорностите на Република България по осигуряване на 

поддръжка от страната домакин, очертаха правната рамка, регламентираща осигуряването на 

поддръжка от страната домакин за провеждане на операции и учения на НАТО, включително и на 

силите с много висока степен на готовност. 

С оглед въвеждането на нови униформени облекла, беше актуализирана „Наредба № Н-

9/04.04.2018 г. за осигуряване с униформено облекло, лични предпазни средства, специално и 

работно облекло, и друго вещево имущество и снаряжение в Министерството на отбраната, 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия”.
30

 

Във връзка с обявеното извънредно положение и необходимостта от осигуряване на 

безплатна храна на военнослужещите, поставяни под карантина, беше изменена Наредба Н-

5/02.04.2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи 

напитки на военнослужещите и цивилните служители в мирно време.
31

 

Продължи въвеждането в експлоатация на информационната система „Логистика на 

Българската армия”, като към 31.12.2020 г. системата е внедрена в общо 18 военни формирования. 

В изпълнение на изискванията на „Правилника за прилагане на Закона за експортния 

контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба”, на 

фирми бяха издадени 32 сертификата за краен потребител на продукти, свързани с отбраната и 52 

декларации образец 17. Издадените документи способстват за окомплектоването на Въоръжените 

сили с техника и оборудване за изпълнение на възложените им мисии и задачи. 

Търговската реализацията на излишните движими вещи е възложена на „Снабдяване и 

търговия-МО” ЕООД, комисионер на Министерството на отбраната, по силата на Договори № УД 

12-123/27.12.2018 г. и № УД 12-17/29.03.2019 г. и посредством сключване на отделни комисионни 

договори. 

Сключени и предоставени за изпълнение на „Снабдяване и търговия-МО” ЕООД бяха: 

 29 комисионни договори и допълнителни споразумения към тях за продажба на движими 

вещи с общо предназначение на обща стойност 1 096 354 лв. без ДДС; 

 осем  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 2 635 730 лв. без ДДС;  

 39 комисионни договори и 115 допълнителни споразумения за търговската реализация на 

оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия. Предмет на договорите са: 

3164 оръжия и 12 511 тона боеприпаси на стойност 15 900 575 лв. без ДДС. По тях 

комисионерът е сключил 48 договора за покупко-продажба за 1277 оръжия и 3721 тона 

боеприпаси на обща стойност 11 678 495 лв. без ДДС.  

От реализацията на излишни за Министерство на отбраната и Българската армия 

имущества са постъпили средства в размер на над 13 156 465 лв. без ДДС. През изтеклата година 

реализираните приходи от продажба на продукти, свързани с отбраната, са с 3,32% повече в 

сравнение с 2019 г. Запази се тенденцията за най-висок относителен дял на приходите от 

продажба на продуктите, свързани с отбраната. 

                                                      
30

 Обн. в ДВ бр. 46 от 19.05.2020 г.  
31

 Обн в ДВ бр. 40 от 05.05.2020 г. 



 

 
40 

Доклад за състоянието на отбраната и Въоръжените сили през 2020 г. 
 

Със заповеди на министъра на отбраната на общини и други юридически лица, организации 

на държавна или бюджетна издръжка
32

 бяха предоставени безвъзмездно или беше прехвърлено 

правото на собственост върху: 134 номенклатури оръжия, боеприпаси, взривни вещества и 

пиротехнически изделия на обща балансова стойност 1 626 448 лв. и продукти, свързани с 

отбраната на обща балансова стойност 2 503 634 лв. 

За преодоляване на недостига от средства за индивидуална балистична защита, бяха 

доставени 800 бойни каски и 800 бронежилетки
33

 и беше удължен експлоатационният срок на част 

от наличните бронежилетки.  

С доставката на ново униформено облекло през 2019-2020 г. бяха преодолени част от 

натрупаните проблеми във вещевото осигуряване на военнослужещите, породени от 

неритмичните доставки. В края на 2020 г. бяха сключени договори за доставки на обувки със срок 

на изпълнение през 2021 г. За осигуряване на авиационния инженерно-технически състав с 

полагащото му се облекло, беше сключен договор с „Интендантско обслужване” ЕАД. 

Сключени бяха договори по рамкови споразумения за сервизно поддържане на 

автомобилната техника, зачислена към Съвместното командване на силите
34

 и бяха извършени над 

100 текущи ремонта на стойност 90 000 лв. В изпълнение на договор, сключен в края на 2019 г. с 

„ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ – ЕАД 
35

,  бяха ремонтирани три танка Т-72. През декември 2020 г. беше 

сключен договор със същата фирма за модернизация на 44 танка Т-72 и три бронетранспортьора 

МТЛБ-У, който ще се изпълнява в рамките на две години и предвижда модернизация на системата 

за управление на огъня, комуникационно-информационното оборудване и друго оборудване. След 

извършване на възстановителни ремонти, бяха приети шест самолета Су-25, един самолет L-410 

УВП-Э3, един вертолет Ми-17 и един вертолет AS 532 AL „Cougar”. Извършен беше ремонт на 

авиационното имущество на вертолети Ми-24 от фирма „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД. Сключени бяха 

договор за възстановяване на летателната годност на самолет Ан-30, договор за ремонт на вертолет 

Ми-17 и договор за осигуряване на поддръжка и доставка на резервни части на част от 

радиолокационните станции. Във Военноморските сили бяха увеличени финансовите средства за 

извършване на ремонти на корабите с изтекъл междуремонтен срок и на въоръжението и 

техниката. Това доведе до подобряване на техническото им състояние. Осигурените средства 

дадоха възможност да се възстановят корпусите на корабите, при някои от които не бяха 

извършвани ремонти повече от 10 години. По договори, сключени и авансово разплатени през 2019 

г., бяха завършени доковите ремонти на четири кораба и аварийните докови ремонти на други два. 

Отделно, в ремонтните работилници на ВМС бяха извършени 30 навигационни ремонти и 11 

докови ремонти на кораби. Осигурени бяха допълнително средства в размер на 14 968 400 лв, с 

които авансово бяха разплатени и стартирани ремонти на две фрегати клас Е-71, авариен доков 

ремонт на три кораба и една корвета, както и преоборудването на малък военен транспорт в минен 

заградител.  

Въпреки предприетите мерки и като цяло – добрите резултати през 2020 г., пред 

логистичното осигуряване на Въоръжените сили остават нерешени редица проблеми. Те са 

свързани най-вече с недостатъчното финансиране, използването на амортизирана техника, липсата 

на резервни части и неритмичното извършване на ремонтни дейности. Сериозни пречки 

продължават да създават и тромавите процедури в Закона за обществените поръчки. 

Част от декларираните формирования, подчинени на Съвместното командване на силите, 

не са окомплектовани с техника, съвместима със стандартите на НАТО, което може да доведе до 

отлагане изпълнението на поетите ангажименти по пакета Цели за способностите 2017 на НАТО. 

Интензивно използваната автомобилна техника е на лимита на своя технически ресурс и по-

нататъшната ѝ експлоатация крие опасност от произшествия. Остава нерешен проблемът с 

недостига на автомобилни гуми.  

                                                      
32

 Националния военноисторически музей, Национален военен университет „Васил Левски“, „Комендантство – МО“ 
33

 По сключени договори с фирма „МАРС Армор” ООД 
34

 С фирма „Тара Кар” и фирма „КАРИО” ООД 
35

 № УД-12-91/02.12.2019 г. с „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ - ЕАД 
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8.3. Военномедицинско осигуряване 

Всички дейности по военномедицинското осигуряване се извършваха в условията на 

извънредна епидемична обстановка. След обявяване на пандемията, усилията на 

Военномедицинска академия бяха насочени към подпомагане на населението за оказване на 

болнична помощ на заболели от COVID-19, като за целта бяха разкрити допълнителни болнични 

легла. 

През изминалата година в системата на Военномедицинска академия бяха проведени 266 

331 амбулаторни прегледи, от които 218 459 планови и 47 872 по спешност. В стационара на 

Военномедицинска академия бяха проведени общо 303 610 леглодни и са преминали 56 780 болни. 

В стационарната дейност се отчита спад с 27,88%, което се дължи на преустановяването на 

плановия прием и плановата оперативна дейност заради мерките срещу пандемията. Средната 

стойност на разходите за един преминал болен е 1387,58 лв; за един леглоден – 259,50 лв. и за 

издръжката на едно легло – 44 739,90 лв. 

Военномедицинска академия участва с 596 медицински екипа в осигуряването на 441 

мероприятия  по подготовката и използването на Въоръжените сили. В Афганистан бяха 

изпратени общо седем военни медици, в Босна и Херцеговина – двама, а в Мали - общо 12. 

С въздушен транспорт от болница в Баграм, Афганистан до България бяха евакуирани 

двама военнослужещи с COVID-19, поради усложнено протичане на болестта. Регистрирана беше 

и една трудова злополука на мисията в Мали. 

В Болница за продължително лечение и рехабилитация „Калeрoя“ в Хисар беше проведено 

лечение и рехабилитация на 26 украински военнослужещи, в изпълнение на споразумение между 

Република България и Агенцията на НАТО по придобиване и поддръжка по Доверителния фонд 

на НАТО за медицинска рехабилитация на пострадали украински военнослужещи. 

За преодоляване на недостига от способности за медицинска евакуация, беше иницииран 

проект за придобиване на оперативно съвместими и оборудвани с необходимата медицинска 

апаратура санитарни автомобили за наземна медицинска евакуация. 

8.4. Инфраструктура на отбраната 

Процесът на преструктуриране на Въоръжените сили, разчетен в План 2020, налагаха 

непрекъснато изследване състоянието на наличната инфраструктура. През януари беше направен 

анализ на имотите с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната и Българската 

армия и разработен График на имоти с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната, 

предвидени за осъществяване на разпоредителни действия през 2020 г. 

Имотите с отпаднала необходимост бяха публикувани на официалния сайт на ведомството, 

с което беше дадена яснота на всички заинтересовани лица за необходимите сроковете за подаване 

на документи за участие в търг с тайно наддаване по реда на Закона за държавната собственост 

(ЗДС) и Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС). 

За осъществяване на дейностите по документалното осигуряване на Въоръжените сили, 

както и за осигуряване на необходимите актове за разпоредителни действия, безвъзмездно 

предоставяне и продажби на имоти с отпаднала необходимост беше извършено следното: 

 От планираните разпоредителни действия със 198 имота за осъществяване на 

разпоредителни действия през 2020 г. бяха открити 115 процедури, от които 40 имота бяха 

продадени с приходи на стойност  32 926 765,52 лв. без ДДС и режийни. В сравнение с 

предходната година през отчетния период се наблюдава увеличение на продадените имоти с 

отпаднала необходимост с около десет пъти, а постъпилите приходи бяха увеличени с около 30 

милиона лева; 

 Приети бяха десет решения на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне: за 

управление на Министерството на правосъдието за нуждите на Областна служба „Изпълнение на 

наказанията“ – Велико Търново, при Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ беше 

предоставен един имот в гр. Велико Търново; на Държавна агенция „Архиви“ беше предоставен 

един имот в гр. София; осем недвижими имота в гр. Долна Митрополия бяха предоставени 

безвъзмездно за управление на Висшето военно въздушно училище (ВВВУ); от Министерството 
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на отбраната беше отнето правото на управление върху един имот в гр. Симитли и беше 

предоставен за управление на Министерство на икономиката.  

 Прието беше решение на Министерския съвет за даване съгласие за продажба на 6 имота, 

намиращи се в: гр. Хасково – 2 бр., гр. Нова Загора – 1 бр., с. Габровница – 1 бр. и с. Бояново – 2 

бр.  

 На основание чл. 17, ал. 2 от ЗДС със заповед на областния управител от Министерство на 

отбраната беше отнето управлението върху 2 имота - в гр. Божурище за последващо предоставяне 

на Министерство на вътрешните работи и в гр. Лом за последващо предоставяне на община Лом.  

Извършена беше инвентаризация, освидетелстване и оценка на имоти, както следва: 

  Извършено беше освидетелстване на 127 сгради, застроени в 24 действащи войскови 

райони,  като 25 от тях бяха съборени и свалени от отчет;   

 Бяха освидетелствани 387 сгради, застроени в 87 освободени войскови райони, като 69 от 

тях бяха самосрутени;   

 Издадени бяха скици за визи за проектиране, ремонти и процедури по събаряне на 

бракувани сгради на 93 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 2020 г. бяха извършени следните дейности:   

 Издадени бяха 13 броя разрешения за строеж от раздел „централни плащания“, 25 броя 

други по заявки на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната и на 

второстепенните разпоредители, 7 броя за Силите на САЩ в съответствие със ССОО между 

правителството на Република България и правителството на САЩ, подписано на 28 април 2006 г. 

в София, и 2 броя на външни структури, свързани с отбраната и сигурността на страната; четири 

заповеди за допълване на Разрешение за строеж.  

 Усвоени финансови средства по раздел „централни плащания“ към 31.12.2020 г. бяха както 

следва: 

- 35 318 960 лв. от бюджета на Министерството на отбраната; 

- 99 909 236 лв. от одобрените допълнителни разходи в размер до 100 млн. лв. по бюджета 

на Министерството на отбраната за 2020 г. от Централния бюджет за изграждане на интегрирана 

система и инфраструктура за усвояване, експлоатация и осигуряване на новия тип боен самолет, 

съгласно ПМС№ 236/27.08.2020 г. 

Към края на 2020 г. администрираните имоти в управление на Министерство на отбраната 

са 225 с общо 1391 охранители. Значително е намален и броят на охраняваните имоти, като за 

сравнение, през 2010 г. такива са били 476 имота, а охранителите са били почти двойно повече.  

Заведен е съдебен иск на стойност 14 504,29 лв. срещу едно охранително дружество, 

допуснало виновно неизпълнение на договорните задължения. 

Финализирани бяха и три съдебни процедури за три имота, като са сключени договори за 

продажба с реализирани приходи на обща стойност 738 284,02 лв. без ДДС и режийни.  Заплатени 

са също така и липси от две охранителни дружества в размер на 1 134,16 лв. за допуснати 

посегателства върху недвижимо имущество в управление на Министерство на отбраната.  

8.5. Комуникационно и информационно осигуряване 

Дейностите в областта на комуникационно-информационното осигуряване бяха насочени 

към поддръжка на придобитите способности; техническо обновяване и развитие на 

комуникационните и информационните системи и осигуряване на извънгаранционната им 

поддръжка. На въоръжение беше прието ново комуникационно-информационно оборудване, което 

повиши устойчивостта и пропускателната способност на Стационарната комуникационна и 

информационна система на Българската армия и класифицираните мрежи. 

В рамките на Прегледа на отбраната беше извършен анализ и оценка на комуникационното 

и информационно осигуряване и киберотбрана на Въоръжените сили и бяха определени 

минимално необходимите способности. 
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За преодоляване на съществуващия дефицит от способности за комуникационно-

информационна поддръжка и киберотбрана, се планира  трансформиране на Стационарната 

комуникационна и информационна система в Командване за комуникационно-информационна 

поддръжка и киберотбрана на оперативно ниво. Новото командване ще предоставя пълен набор 

от комуникационно-информационни услуги и ще развива способности за провеждане на 

кибероперации в интерес на стратегическото ниво на системата за командване и управление. 

За подпомагане работата на държавните институции в условията на епидемична обстановка 

беше осигурена комуникационната свързаност на всички министерства, държавни агенции и 

областни администрации към мрежите за предаване на некласифицирана информация от обхвата 

на Комплексната Автоматизирана Система на страната. 

 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. 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. 

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 платформите от Въоръжените сили. С придобиването на тази способност 

декларираните военни формирования ще са в състояние да предоставят в реално време 

разузнавателна информация, като рискът от въздействие („приятелски огън”) по собствени сили 

ще бъде значително намален.  

За нуждите на Военноморския координационен елемент във Варна, беше придобито 

допълнително сървърно оборудване и софтуер, които ще осигурят достъп до Военноморската 

система за командване и управление на НАТО за изобразяване на картината на текущата 

обстановка по море. 

Стартира изпълнението на проект по внедряването в страната ни на точка за свързване към 

общата мрежа на НАТО за обмен на класифицирана информация. Заедно с това започна 

изграждането на мрежа за видеоконферентна връзка и разширяване на възможностите за 

предаване на глас по защитена мрежа. Проектът ще се реализира съвместно с Агенцията на НАТО 

по комуникации и информация.  

Продължи развитието на комуникационно-информационната система „ЩИТ“. Изградена 

беше физическата инфраструктура и системите за физическа сигурност на първия център за данни 

в сградата на Министерството на отбраната. Продължава развитието и на Автоматизираната 

мрежа за свръзка с подвижни обекти по стандарт TETRA. През април 2020 г. приключи 

изпълнението на договор за доставка на базови станции, ръчни и мобилни терминали. Сключено 

беше ново Рамково споразумение за следгаранционна техническа поддръжка на системата.
36

 

Проведени бяха две тренировки на комуникационните и информационни системи на 

Българската армия, в рамките на които участваха общо 1719 военнослужещи и цивилни служители 

и 368 единици транспортна и специална техника.  

8.6. 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 Република България, свързани с 

националната сигурност, отбраната или външната политика.  

Приета беше нова Наредба за сигурността на комуникационните и информационните 

системи
37

, която синхронизира националните изисквания с тези на НАТО и ЕС в областта на 

междусистемната връзка на мрежи с различни нива на класификация, както и прилагането на 

мерки по TEMPEST защитата. Това наложи актуализирането на вътрешноведомствената 
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нормативна уредба и задължителните документи при акредитиране на комуникационните и 

информационните системи (КИС). 

В съответствие с измененията на Правилника за прилагане на Закона за защита на 

класифицираната информация, беше актуализирана вътрешноведомствената уредба в областта на 

документалната сигурност. 

Електронният обмен на класифицирана информация беше гарантиран с експлоатацията на 

акредитираните комуникационно-информационни системи, национални и такива на НАТО/ЕС. 

Продължи процесът по акредитиране на комуникационно-информационни системи, като бяха 

стартирани 48 нови процедури за акредитиране и бяха издадени 17 сертификати за сигурност, 

включително и два сертификата за мрежи на НАТО.  

През изминалата година продължи изграждането на територията на Република България на 

Национална система за управление на криптографски материали на НАТО в електронен вид
38

, 

която ще позволи предоставянето на електронни ключови материали до военни формирования, 

декларирани за силите на Алианса. Доставени и инсталирани бяха софтуерните продукти от 

Агенцията на НАТО по комуникации и информация. Стартирана беше процедура по акредитиране 

на системата в Държавната комисия по сигурност на информацията и акредитиращите органи на 

НАТО.    

Проведени бяха 55 курса за обучение на длъжностни лица по сигурността на информацията 

и бяха обучени 405 служителя. С приоритет се провеждаше обучение на длъжностни лица, 

определени за участие в операции и мисии извън територията на Република България и за заемане 

на международни длъжности. Поради сложната епидемична обстановка в страната бяха отменени 

26 курса. 

8.7. Киберотбрана 

Киберсигурността е ключов елемент на националната сигурност, а кибер пространството се 

разглежда като пети домейн за провеждане на операции срещу националните интереси, 

териториалната цялост на суверенни държави, правата и свободите на гражданите. Увеличаването 

на рисковете и заплахите в средата на сигурност и в частност в киберпространството създават 

условия за нарастване на уязвимостите на критични военни комуникационни и информационни 

системи и системите за командване и управление на Въоръжените сили. Всичко това изисква 

придобиване на капацитет и способности за киберотбрана, адекватни на съвременните 

предизвикателства.  

В рамките на Прегледа на отбраната беше идентифициран организационен модел за 

координирано и ефективно ръководство, планиране и управление на киберотбраната на 

стратегическо, оперативно и тактическо ниво. Отчетена беше необходимостта от включване на 

киберотбраната като елемент от стратегическото планиране, както и в програмите за развитие на 

отбранителните способности и в плановете за провеждане на операции на Въоръжените сили. 

Назначен беше първият български офицер в Центъра за компетентност на НАТО в областта 

на киберотбраната в Талин, Естония, което допринесе за повишаване на експертния капацитет по 

планиране и провеждане на операции в киберпространството и прилагане на съвременни методи 

за защита. 

Във Висшето Военноморско Училище „Н. Й. Вапцаров“ беше открита нова военна 

специализация „Кибероперации“ към специалност „Организация на военните формирования на 

тактическо ниво“ и бяха приети първите курсанти. 

В рамките на българо-британското кибер учение „CYBER SHOCKWAVE-2“, проведено 

през юли и септември, бяха отработени процедури за взаимодействие, вземане на решение и 

отговор на кибер и хибридни атаки със зловредно въздействие и затрудняване на веригата за 

военни доставки в рамките на отговорностите на Република България като страна-домакин. 

Представители на Министерството на отбраната участваха в международното кибер учение 

на НАТО “CYBER COALTION 20” в периода 16 – 20 ноември, по време на което бяха отработени 

различни сценарии за отговор при кибер атаки и откриване на зловреден код.  
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8.8. Военногеографско осигуряване. 

Военногеографската служба осигури с геопространствени материали и цифрови географски 

данни 136 потребители, от които 83 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 1:50 000, JOG 1:250 000 и TLM 1:50 000.  

Обновена беше карта на Балканския полуостров в мащаб 1:1 000 000. 

Извършено беше измерване на точки от мрежата на магнитни станции в района на Източна 

България, както и геодезически измервания на учебен полигон „Корен“. 

8.9. Военна стандартизация, сертификация и кодификация. 

Организирани бяха ратификация и одобряване на 85 стандартизационни документи на 

НАТО (STANAGs), прилагането на 145 STANAGs и потвърждаване на прилагането за 52 

STANAGs. В информационната система „СТАНДАРТ” бяха въведени и актуализирани 452 

STANAGs, 147 технически спецификации, приети на Съвет по въоръженията, както и 26 

български държавни стандарти. 

Извършено беше сертифициране и надзор на отбранителни продукти в осем търговски 

дружества. В съответствие с изискванията на съюзните публикации на НАТО-AQAP(s), бяха 

сертифицирани системите за управление на качеството  в 21 търговски дружества и беше 

извършен надзор на системите за управление на качеството в 37 търговски дружества. 

Извършени бяха 24 сертификации на летателна годност на военни въздухоплавателни 

средства, седем проверки на военни въздухоплавателни средства с издадени сертификати за 

летателна годност и три сертификации на летателната годност на въздухоплавателни средства на 

Министерство на вътрешните работи. 

Присвоени бяха 231 нови български Стокови номера по НАТО и 59 Kода на доставчик на 

български търговски дружества и организации. 
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9. ИЗВОДИ 

Продължи тенденцията за устойчиво усложняване на глобалната среда за сигурност, която 

става все по-динамична, комплексна и трудно предсказуема. Все по-често глобални и регионални 

сили, както и недържавни субекти прибягваха до хибридни инструменти за постигане на 

набелязаните цели. Продължи негативната тенденция към трайна промяна в стратегическия 

военен баланс на силите в Черно море в полза на Руската федерация, което създава рискове за 

сигурността на държавите в региона, включително и за Република България. Независимо, че 

процесите в Западните Балкани се доминираха от запазващия се стремеж на държавите от региона 

за интеграция в ЕС и НАТО, рискови фактори остават негативното отражение на пандемията, 

политическа нестабилност в някои от страните и хибридните въздействия на външни фактори, 

насочени към саботиране на евроатлантическата интеграция. 

С изпълнението на Програма 2020 и План 2020 Българските въоръжени сили навлязоха в 

качествено нов етап. Поставено беше началото на превъоръжаването и модернизацията им. 

Постигнато беше устойчиво увеличаване на разходите за отбрана и беше преустановена 

негативната тенденция за нарастване броя на незаетите длъжности за военнослужещи. 

Успешно приключилият в края на 2020 г. Стратегически преглед на отбраната е уникален 

по своя мащаб, характер и резултати. Той беше иницииран, за да се адаптират в дългосрочен план 

отбранителните способности на Въоръжени сили към предизвикателствата на променената 

стратегическа среда. Като конкретен продукт на Прегледа на отбраната, Програма 2032 също 

притежава уникални характеристики. Това е първата наистина дългосрочна програма, с обхват от 

12 години, изцяло хармонизирана с планирането на отбраната в НАТО и ЕС и протичащите в 

двата съюза процеси на стратегически размисъл. 

И през 2020 г. 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. Мерките и целите на 

Програмата за управление на правителството за периода 2017-2021 г. от компетентността на 

Министерството на отбраната се изпълняваха по план. Реорганизирането на Въоръжените сили се 

извърши 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 Република 

България като надежден съюзник в НАТО и конструктивен член на ЕС, както и като ключов 

фактор за стабилността в Югоизточна Европа и Черно море. Изграждането на адаптираното 

предно присъствие на НАТО в Черно море е от изключително важно значение за сигурността и 

отбраната на страната. Създаването на Военноморски координационен елемент в пункт за 

базиране Варна, във връзка с реализацията на мерките по адаптирано предно присъствие на НАТО 

и с намерение тази структура да се развие като съюзна, е потвърждение на последователната 

политика на Република България за утвърждаването ѝ като все по-силен и даващ реален принос 

съюзник в Алианса. 

И през 2020 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. 

Предприети са редица действия за поетапно намаляване и премахване на тези ограничения. 

Стартираха основните проекти за превъоръжаване, започна планомерна модернизация на 

наличните бойни платформи, предприеха се комплексни мерки за намаляване броя на вакантните 

длъжности. Очаква се благоприятният ефект от тези мерки да се прояви в средносрочен план.  

Независимо от наложените ограничения във връзка с COVID-19, Въоръжените сили бяха в 

състояние да изпълняват поставените им основни задачи. Противоепидемичните мерки обаче 

предизвикаха затруднения в подготовката на войските, като част от планираните мероприятия 

бяха отменени или препланирани. Отмяната на част от международните учения и подготовки 

ограничи надграждането на уменията на личният състав за работа в многонационална среда. 
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Въпреки трудностите, свързани с окомплектоването на формированията и поддържането на 

техниката, състоянието на бойната и мобилизационна готовност на щабовете и формированията от 

Въоръжените сили и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната осигурява 

устойчивото управление на щабовете и формированията при привеждането им в по-високи 

степени на бойна готовност, при изпълнението на мероприятията по нарастване на готовността им 

и провеждането на мобилизация. Некомплектът от личен състав обаче, не позволи да се провежда 

в пълен обем подготовка на щабовете и формированията на тактическо ниво – в звеното батальон 

и рота (батарея).  

Ограниченият финансов ресурс, големият брой вакантни длъжности и остарялото 

въоръжение и техника останаха сред основните причини, възпрепятстващи изпълнението на 

приетите от държавата Цели за способности на НАТО в пълен обем. Особено сериозно е 

изоставането по отношение на приоритетното изграждане на тежка механизирана бригада в 

Сухопътните войски, съгласно изискванията на НАТО. Проблем за сертифицирането на 

декларирани формирования оказаха ограниченията във връзка с COVID-19, които възпрепятстваха 

провеждането на част от планираните учения.  

Министерството на отбраната продължи да надгражда политиката си от предходните 

години за реализиране на мерки за преодоляване на ниското ниво на окомплектоване на 

Въоръжените сили и да създаване на условия за по-висока мотивация. Преустановеният отлив на 

военнослужещи от системата за отбрана е кумулативния ефект от систематично и последователно 

изпълняваните през последните години мерки. 

Сравнителният анализ на окомплектоването с военнослужещи през 2020 г. спрямо 

предходните две години, показва тенденция за запазване на нивата на вакантни места във 

военните формирования. Към 31 декември длъжностите за военнослужещи в Министерството на 

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

окомплектовани на 80,2%, от щатния състав, което, макар и минимално, е подобрение в сравнение 

с 2019 г. (79,27%). Тревожно ниско остава нивото на окомплектованост с личен състав в 

Сухопътните войски (75,2%), въпреки лекия напредък в сравнение с 2019 г. (74%). Щатният личен 

състав на доброволния резерв обаче остава без промяна спрямо 2019 г. 

Усилията за привличане на кандидати за служба във Въоръжените сили чрез кампанията 

„Бъди войник” дадоха положителен резултат. Това се потвърждава от отчетената през годината 

тенденция за нарастване на броя на кандидатите за постъпване на военна служба спрямо 

обявените места в съотношение три към едно.  

Независимо от икономическите и финансовите последици от кризата с COVID-19, усилията 

остават фокусирани върху повишаване на разходите за отбрана, за да не се допусне 

трансформирането на здравната криза в криза на сигурността и отбраната. Страната продължава 

да изпълнява поетия от съюзниците през 2014 г. в Уелс ангажимент тези разходи поетапно да 

достигнат 2% от БВП, като 20% бъдат за придобиване на нови способности. 

Въпреки тенденцията към увеличение на разходите за отбрана, те все още остават 

недостатъчни, за да компенсират натрупаните в последните 30 години дефицити на способности 

на Въоръжените сили, които са причинени от липсата на планомерни, целенасочени и адекватни 

инвестиции за превъоръжаване и модернизация. Настоящите потребности надхвърлят значително 

ресурсите, които страната може да си позволи. 

Реализацията на трите основни инвестиционни проекта (самолети, кораби и бронирани 

машини) създава базови предпоставки за преодоляване на дефицита от критично необходими 

способности. В същото време, преодоляването на този дефицит зависи и от придобиването на нови 

и съвместими с НАТО: трикоординатни радари; зенитно-ракетни комплекси; дистанционно 

управляеми системи и дронове, както и средства за защита от такива; системи за командване и 

управление; способности за киберотбрана; артилерийски системи; щурмови хеликоптери и др. 

Необходима е и модернизация на фрегатите клас „Вилинген“ и на танковете Т-72. 

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 
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преодоляване на недостига от способности и за подготовката на декларираните формирования при 

споделяне на разходите със съюзни държави.  

Проблемите с поддръжката на авиационната техника и продължаващата тенденцията за 

неизпълнение на летателните часове от летателния състав създават реална заплаха за нивото на 

безопасност на полетите и способностите за изпълнение на задачите и поетите съюзнически 

ангажименти, включително и по охрана на въздушното пространство. 

Реализираната във връзка с мерките за гарантиране на сигурността на НАТО в Източна 

Европа мисия на Военновъздушните сили на САЩ за усилване на дежурството по охрана на 

въздушното пространство на Република България имаше положителен ефект както върху 

гарантирането на сигурността на страната, така и за укрепването на стратегическото партньорство 

в отбраната между двете държави. Това сътрудничество има значителен потенциал за развитие, 

особено в контекста на въвеждане на въоръжение на новите самолети F-16 и подготовката на 

летателния състав и техническия персонал, което ще бъде от полза на развитието на 

способностите на Военновъздушните сили 

Стратегическият диалог между Република България и САЩ и десетгодишната Пътна карта 

за сътрудничество в отбраната са от изключително значение за развитието на отбранителните 

способности на българските въоръжени сили и изпълнението на Целите за способности на НАТО. 

Този процес ще съдейства за реализиране на целите на Програмата за развитие на отбранителните 

способности на въоръжените сили на Република България 2032.  

Системата за логистично осигуряване на Въоръжените сили, въпреки затрудненията, 

осигури провеждането на подготовката, поддържането и генерирането на способности за 

изпълнение на трите мисии на Въоръжените сили. Необходимо е повишаване на способностите за 

оказване на поддръжка от страната домакин на съюзни сили. 

Забавянето на процесите по утилизация и унищожаване на негодните боеприпаси е 

съпроводено с изразходване на допълнителни материални и финансови средства, необходими за 

тяхното съхранение. Това се явява рисков фактор за гарантиране на безопасността както за 

обслужващия ги личен състав, така и за околните населени места. 

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. Стъпка в правилна посока е 

предстоящото изграждане на Командването за комуникационно-информационна поддръжка и 

киберотбрана на оперативно ниво. 

В условията на нарастващи хибридни заплахи все повече нараства необходимостта от 

усъвършенстване на способностите за ефективни публични стратегически комуникации по 

отношение на отбранителната политика и приоритетите в сферата на отбраната. 
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10. НАПРАВЛЕНИЯ ЗА РАБОТА ПРЕЗ 2021 Г. 

Министерството на отбраната е ангажирано с решаването на най-спешните проблеми на 

Въоръжените сили и затова усилията през 2021 г. са насочени към: 

 Разработване на План за развитие на въоръжените сили до 2026 г. и Инвестиционен-план 

програма на Министерството на отбраната до 2032 г. (на база приетата от Народното 

събрание Програма 2032) и разработване на нови Указания на министъра на отбраната по 

отбранителната политика; 

 Изпълнение на дейностите по постигане на Целите за способности на Алианса и успешно 

провеждане на консултациите с НАТО за приемането от страната ни на цели от новия пакет 

Цели за способности 2021; 

 Продължаване на българското участие в мисиите и операциите на НАТО и ЕС извън 

територията на страната и адаптирането му в съответствие с оперативните изисквания, 

националните приоритети и възможности.  

 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 основния модернизационен проект за Сухопътните войски, работа по други 

приоритетни проекти за превъоръжаване, както и реализация на дейностите по 

изграждането на необходимата за F-16 инфраструктура, обучението на пилоти и наземен 

персонал и индустриалното 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 развитие на Военноморския координационен център във Варна;  

 Изпълнение на предвидените за годината дейности от Пътната карта за двустранно 

стратегическо сътрудничество между Република България и САЩ в областта на отбраната; 

 Продължаване на участието в съюзни военни формирования на територията на Румъния, в 

бригада „Югоизточна Европа“, както и гарантиране на нормалното функциониране на 

Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за 

управление на кризи и реагиране при бедствия и Щабния елемент за интегриране на силите 

на НАТО; 

 Осъществяване на дейностите по българското председателство на Процеса на срещи на 

министрите на отбраната от Югоизточна Европа в периода 2021-2023 г.; 

 Продължаване на активното участие в проектите за изграждане на способности по линия на 

Постоянното структурирано сътрудничество на ЕС; 

 Актуализиране на задачите, изпълнявани в интерес на отбраната от невоенния компонент 

на системата за отбрана; 

 Реализация на комплексни мерки за задържане на служба на подготвен и мотивиран личен 

състав и за повишаване на интереса към военната професия, включително и чрез 

осигуряване на жилища за военнослужещите чрез отстъпено право на строеж. 

* * *  


