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МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

ИНВЕСТИЦИОНЕН 
ПЛАН – ПРОГРАМА 

НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
ДО 2020 г.
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ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ

-Преглед на структурата на Въоръжените
сили (2010 г.);

-Бяла книга за отбраната и Въоръжените
сили на Република България (утвърдена от
Народното събрание на 28.10.2010 г.);

-План за развитие на Въоръжените сили
(утвърден от Министерския съвет на
29.12.2010 г.).
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ЦЕЛ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПЛАН-ПРОГРАМА (1)

Инвестиционният план-програма има за основна 
цел да осигури придобиване на способностите, 

заложени в Плана за развитие на ВС, като формира 
единна интегрирана рамка на капиталовите 

разходи, включваща придобиване, интегрирана 
логистична поддръжка, извеждане от въоръжение 
и/или модернизация на въоръжение, техника, 

оборудване и инфраструктура на отбраната, чрез 
реализация на инвестиционни и инфраструктурни 

проекти.
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ЦЕЛ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПЛАН-ПРОГРАМА (2)

Амбицията е с Инвестиционния план-програма да 
се внесе ред и прозрачност в разходването на 

капиталовите средства от бюджета на МО и да се 
набележат основните направления за модернизация 
на БА, като основен принцип е постигане на баланс 

между потребностите от способности на ВС и 
наличните ресурси.
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ОБХВАТ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПЛАН-ПРОГРАМА

-Приоритетни инвестиционни проекти (ИП);
-Проекти с вече сключени договори;
-Други проекти (които ще бъдат реализирани при
наличие на финансов ресурс);
-Проекти финансирани от Програмата на САЩ за
подпомагане в областта на сигурността и
отбраната;
-Инфраструктурни инвестиционни проекти;
-Инфраструктурни проекти, финансирани по
Програма на НАТО за инвестиции в сигурността;
-Период за реализация – 2011 – 2020 г.
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ДОПУСКАНИЯ

Инвестиционният план-програма е съобразен със
следните допускания:

-осигуряване на средногодишна бюджетна рамка
от 1,5% от БВП за неговото реализиране;

-тенденциите в оценката на средата за сигурност,
очертани в Бялата книга и Плана за развитие на
ВС в средносрочен период до 2014 г. ще се
запазят в дългосрочния период на неговото
изпълнение.
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Органи за одобрение на ИП (съгл. чл. 16, т. 7а и
чл. 22, ал. 2, т. 11а от ЗОВС на РБ):

-Проекти до 50 млн. лв. – Министър на отбраната.
-Проекти от 50 до 100 млн. лв. – Министерски
съвет.

-Проекти над 100 млн. лв. – Народно събрание.

ОДОБРЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ
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ПРИОРИТЕТНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ (1)

1. Изграждане на Батальонна бойна група
(ББГ) от състава на механизирана бригада
ЦЕЛ: Изграждане на мобилно формирование за
планиране и участие в самостоятелни и
съвместни операции на територията на страната
и извън нея.

Одобрение на ИП – Народно събрание.
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ПРИОРИТЕТНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ (2)

2. Модернизация на фрегати клас E-71
(модернизация на противокорабен ракетен
комплекс)
ЦЕЛ: Придобиване на противокорабни ракетни
комплекси на фрегатите клас Е-71 и
осигуряване на способности за водене на бойни
действия в морските пространства с надводен
противник на дистанции отвъд пряката
радиолокационна видимост.
Одобрение на ИП – Министерски съвет.
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ПРИОРИТЕТНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ (3)

3. Придобиване на нов тип основен боен самолет
и осигуряване на интегрирана логистична
поддръжка
ЦЕЛ: Постигане на:
- способност за осигуряване на въздушен суверенитет на
Република България в интегрираната система на ПВО на
НАТО;
- способности за охрана на въздушното пространство, за
нанасяне на удари по морски и наземни цели и
разузнаване от въздуха.
- преодоляване на критичната технологична изостаналост
от съюзниците в НАТО.
Одобрение на ИП – Народно събрание.
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ПРИОРИТЕТНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ (4)

4. Осигуряване на летателна годност на
самолети Миг-29
ЦЕЛ: Възстановяване и поддържане на
летателната годност на самолетите МиГ-29 за
осъществяване на охраната на въздушното
пространство на Република България в
интегрираната система на ПВО на НАТО до
изтичане на ресурса му или пълно усвояване на
нов тип многоцелеви изтребител.
Одобрение на ИП – Министерски съвет.
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ПРИОРИТЕТНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ (5)

5. Интегрирана логистична поддръжка на
вертолети “Кугър” и “Пантер”
ЦЕЛ: Поддържане на летателната годност на
вертолети AS-532AL/CSAR “Cougar” и AS 565MB
“Panther” в изпълнение на поетите от Република
България ангажименти към НАТО и ЕС за
осигуряване на въздушен транспорт, бойно
търсене и спасяване и авиомедицинска
евакуация.
Одобрение на ИП – Министър на отбраната.
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ПРИОРИТЕТНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ (6)

6. Модернизация на навигационни системи на
кораби от ВМС
ЦЕЛ: Усъвършенстване на способностите за:
-контрол на корабоплаването;
-водене на съвместни и многонационални
експедиционни бойни действия и тактическо развръщане
в екстремални метеорологични условия;
-обмен на информация за общата оперативна
обстановка с подчинените подразделения до ниво
единичен кораб;
-комуникация/общуване в многонационална среда;
-търсене и спасяване на аварирали кораби и летателни
апарати.
Одобрение на ИП – Министър на отбраната.
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ПРИОРИТЕТНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ (7)

7. Придобиване на модул за комуникационно-
информационна поддръжка (КИП) на контингент
ЦЕЛ: Осигуряване на КИП на българските военни
контингенти при участието им в операции и създаване на
способности за:
-действие в мрежова среда;
-обмен на информация за осъществяване на
националното управление;
-обмен на информация за тактическото командване на
формированията при изпълнение на задачите и
взаимодействие с другите участници в операцията.
Одобрение на ИП – Министър на отбраната.
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ПРИОРИТЕТНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ (8)

8. Придобиване на наземен терминал по
програмата на НАТО за съюзно земно
наблюдение (AGS)
ЦЕЛ: Изграждане на наземен терминал за обмен на информация в
съответствие с програмата на НАТО за AGS.
С проекта се постигат:
-способност за пасивно откриване, анализиране и идентификация на
противникови радарни излъчвания от въздушни и земни заплахи в
среда на засилени електронни смущения;
-способност за изграждане на система за разузнаване, наблюдение,
откриване, разпознаване и определяне местоположението на цели;
предаване на криптирани данни за цели и споделяне на общата
оперативна картина до подчинените подразделения.
Одобрение на ИП – Министър на отбраната.
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ПРИОРИТЕТНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ (9)

9. Развитие на технически системи за водене
на стратегическо разузнаване
ЦЕЛ: Поддържане и развитие на способностти
за водене на ефективно стратегическо
разузнаване и изпълнение на оперативни задачи
за своевременно добиване на надеждна
разузнавателна информация зад граница и от
територията на страната.
Одобрение на ИП – Министър на отбраната.
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ПРИОРИТЕТНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ (10)

10. Доизграждане на Силите за специални
операции (ССО)
ЦЕЛ: Поддържане на способност за ефективно
командване и управление на Силите за
специални операции и доизграждане на
способности за подготовка и провеждане на
операции.
Одобрение на ИП – Министър на отбраната.
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11. Изграждане на Съвместен оперативен
център (СОЦ) на Съвместно командване на
силите (СКС)
ЦЕЛ: Поддържане на способност за управление
на операции (по всеки един от планиращите
сценарии) на територията на страната и извън
нея по трите мисии на ВС с възможности за
доразвръщане на СОЦ като команден пункт.
Одобрение на ИП – Министър на отбраната.

ПРИОРИТЕТНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ (11)
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12. Проект “Кибернетична защита”
ЦЕЛ: Осигуряване на способности за кибернетична
защита на съществуващи, изграждани и предстоящи
за изграждане военни системи и мрежи и
изграждане, поддържане и развитие на център за
наблюдение и анализ на КИС и на център за
реагиране и възстановяване.
Одобрение на ИП – Министър на отбраната.

ПРИОРИТЕТНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ (12)
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13. Развитие на АИС на МО, БА, оперативните и
тактически щабове
ЦЕЛ: Изграждане на единна мрежова
информационна среда за функциониране на
системата за командванe и управление на всички
нива – стратегическо, оперативно и тактическо и
подпомагане на дейността на структурите от МО за
успешно изпълнение на мисиите и задачите, като се
създадат условия за непрекъснат, бърз и надежден
електронен обмен и достъп до общи
информационни масиви.
Одобрение на ИП – Министър на отбраната.

ПРИОРИТЕТНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ (13)



21 April 2011 21

Общо за периода 2011-2020 г. 
прогнозните средства за капиталови 

разходи са в размер на 
до 2 милиарда лв.

БЮДЖЕТНА РАМКА 



21 April 2011 22

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПЛАН-ПРОГРАМА НА МО
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