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I. УВОД 

Със свое решение от 20 август 2021 г., обн. в ДВ бр. 71/27.08.2021 г., 46-то 

Народно събрание възложи на Министерския съвет в срок от два месеца да внесе 

за приемане с решение на Народното събрание на оценка за изпълнението на 

Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на 

Република България 2020 (Програма 2020) с изводи и препоръки за преодоляване 

на идентифицираните проблеми. 

Настоящият документ е разработен в изпълнение на заповед на министъра 

на отбраната ОХ-795/10.09.2021 г., с която беше създадена организация за 

изпълнението на решението на Народното събрание. Оценката е резултат от 

извършения анализ на основата на материалите, предоставени от структури на 

Специализираната администрация и Щаба на отбраната на интегрираното 

Министерство на отбраната.  

При изготвянето на настоящата оценка са взети предвид също и 

резултатите от дейността по прегледа на изпълнението на Програма 2020, 

извършен в периода 15 ноември 2017 г. – 12 януари 2018 г., в изпълнение на 

заповед на министъра на отбраната № ОХ-1212/27.11.2017 г. и допълнителните 

указания в писмо на постоянния секретар на отбраната с рег. № 20-41-

29/13.11.2017 г.  

Детайлен доклад от този преглед е разработен и представен на Съвет по 

отбрана през февруари 2018 г. (класифициран), с оглед стартиралия през 2019 г. 

Стратегически преглед на отбраната и необходимостта анализът на 

изпълнението на Програма 2020 да послужи в работата по процеса. Направените 

изводи и поуки от практиката бяха успешно използвани в процеса на работа по 

разработването на сега действащия стратегически документ – „Програма за 

развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република 

България 2032“ (Програма 2032). 

II. ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

1. Адекватност на основните параметри на отбранителната политика 

Отбранителната политика се осъществяваше в съответствие с 

Конституцията, законите и утвърдените от Народното събрание и Министерския 

съвет национални стратегически документи в областта на сигурността и 

отбраната, включително и Програма 2020. Дейностите по реализацията на 

Програма 2020 осигуриха възможност провежданата отбранителна политика да 

се основава 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.  

Анализите на средата на сигурност дадоха основание да се счита, че в 

средносрочен план динамизирането и разширяването на съществуващите и 

възможното възникване на нови кризи и конфликти в близки до Република 

България държави и региони обуславят нарастването на изискванията за 

повишаване на отбранителните способности. Продължи тенденцията за 
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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. В тази връзка като 

приоритетни бяха определени колективната отбрана и системата за ранно 

предупреждение и оповестяване, като изпълнението на Програма 2020 

съдейства за тяхното реализиране. 

В края на периода на действие на Програма 2020 беше успешно проведен 

Стратегически преглед на отбраната, на базата на чиито резултати беше 

разработена новата Програма 2032. Разработването на Програма 2032 се 

основана на приемственост и надграждане в положителните достижения на 

отбранителната политика, реализирани благодарение на изпълнението на 

Програма 2020. 

Дейностите и мероприятията по практическото изпълнение на параметрите 

на Програма 2020 отговаряха и съдействаха за реализацията на заложените цели 

по отношение на отбраната в Актуализирана стратегия за национална сигурност 

на Република България, приета с Решение на Народното събрание от 

14.03.2018 г. и Националната отбранителна стратегия, приета с Решение на 

Министерския съвет № 283/18.04.2016 г. 

Приоритетите на отбранителната политика през целия периода на действие 

на Програма 2020, заповядани за изпълнение в периодичните Указания на 

министъра на отбраната по отбранителната политика (за периодите 2015-2018 г. 

и 2019-2020 г.), кореспондираха с параметрите на Програма 2020 и способстваха 

за тяхното постигане. 

Следва да се отчита, че реализацията на отбранителната политика е процес 

с дългосрочен хоризонт, като не всички заложени цели в Програма 2020 могат да 

бъдат отчетени като напълно изпълнени към края на нейния времеви хоризонт. 

Голяма част от целите ѝ са с постоянен срок на реализация. Въпреки това, 

изпълнението на Програма 2020 осигури постигането на напредък по тях и 

създаде добра основа за продължаване на тяхната реализация и през периода на 

действие на Програма 2032. 

През периода на реализация на Програма 2020, 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 
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на приетия пакет Цели на способностите на НАТО; попълването на вакантните 

длъжности във Въоръжените сили; окомплектоването и подготовката на резерва. 

Държавата 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. Продължи също и 

активното и успешно участие на Въоръжените сили в мисии и операции на НАТО 

и ЕС зад граница. Продължи развитието и задълбочаването на стратегическото 

двустранно сътрудничество в сферата на сигурността и отбраната между 

Република България и САЩ. 

През периода на действие на Програма 2020 стратегическата цел и 

основните параметри на отбранителната политика отговаряха на 

изискванията към способностите, произтичащи от средата на сигурност и 

осигуряваха условия за защитата и утвърждаването на националните 

интереси чрез изграждане, поддържане и използване на адекватни 

отбранителни способности. 

В края на периода Въоръжените 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 на броя на незаетите 

длъжности за военнослужещи. 

Средносрочният характер на Програма 2020 не позволи цялостна 

реализация на заложените цели и приоритети. Констатирана беше 

необходимостта от дългосрочно планиране на отбраната. 

2. Изпълнение на мисиите на Въоръжените сили 

Въоръжените сили гарантират суверенитета и независимостта на страната 

в национален формат и защитават нейната териториална цялост в системата за 

колективна отбрана на НАТО, като изпълняват три основни мисии:  „Отбрана“, 

„Подкрепа на международния мир и сигурност“ и „Принос към националната 

сигурност в мирно време“. 

Мисия „Отбрана“  

В периода 2016-2020 г. в МО бяха 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.  
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Организирано е ръководството и управлението при привеждането в 

готовност за работа във военно време на МО и привеждането на Въоръжените 

сили в по-високи степени на бойна готовност.  

През 2020 г. Република България е декларирала готовност да участва с 

общо до 550 военнослужещи и два кораба в Усилените сили за отговор на НАТО 

(eNRF). Военноморските сили се включиха неколкократно с кораби и 

военнослужещи за различен период от време в постоянните военноморски групи 

на НАТО.  

Мисия „Подкрепа на международния мир и сигурност“  

Участието ни в мисии и операции зад граница имаше за цел споделяне на 

съюзните ангажименти към създаването на благоприятна среда на сигурност в 

различни региони на света и даде възможност за повишаване на 

професионалните умения на нашите военнослужещи, придобиване на опит в 

бойна, враждебна среда, работа в международен формат и повишаване на 

оперативната ни съвместимост.  

Последователното ни участие в периода в пет мисии и операции на НАТО, 

като Resolute Support Mission (RSM) в Афганистан, KFOR в Косово, операцията 

на НАТО по морска сигурност SEA GUARDIAN, мисията на НАТО в Ирак (NMI) 

и постоянната военноморска група на НАТО (SNMG2), както и в пет мисии на 

ЕС, като операция ALTHEA в Босна и Херцеговина, операция на ЕС за борба с 

пиратството EUNAVFOR ATALANTA, военноморската операция EU NAVFOR 

MED SOPHIA (Преименувана в EUNAVFOR MED IRINI), тренировъчната мисия 

на ЕС в Мали (EUTM Mali) и в гражданската наблюдателна мисия на ЕС в Грузия 

(EUMM Georgia), представляваше ясна изразена позиция за подкрепа на 

съюзните усилия за справяне с глобалните предизвикателства. Приблизително 

1400 български военнослужещи активно участваха ежегодно в мисиите и 

операциите на НАТО и ЕС или поддържаха готовност за участие. 

Мисия „Принос към националната сигурност в мирно време“  

В рамките на тази мисия ежегодно бяха поддържани в готовност до 101 

формирования от Въоръжените сили за изпълнението на задачи по овладяване 

и/или преодоляване на последиците от бедствия. Проведени бяха операции за 

оказване на помощ на населението и за пожарогасене, разузнаване, 

транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаса, полети за 

изпълнение на специални задачи за нуждите на Министерството на 

здравеопазването, съдействие на Изпълнителна агенция „Морска 

администрация“ в провеждане на издирвателни акции и медицинска евакуация; 

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

Република България. Екипажи със самолети и вертолети от състава на 

Военновъздушните сили изпълниха специални полети за осигуряване с 

въздушен транспорт на правителствени институции на територията на България 

и в чужбина. Общо през периода 2016-2020 г. Въоръжените сили участваха в 620 

операции.  
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С измененията в Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република 

България (ДВ, бр. 17 от 2016 г.) беше включена задача на Въоръжените сили по 

участие в охраната на държавната граница. През 2016 г. на военнослужещи от 

Въоръжените сили осигуряваха логистична поддръжка на органите на МВР по 

охрана на държавната граница, като ежемесечното в операцията участваха до 75 

военнослужещи. През 2017 г. средномесечното участие възлизаше на 240 

военнослужещи и 70 единици техника от Сухопътните  войски, както и сили и 

средства от ВМС. Поради по-ниския  миграционен натиск през първите месеци 

на 2018 г. и въвеждането в експлоатация на нова, високопроходима техника за 

Главна дирекция „Гранична полиция“ на МВР, от 25.05.2018 г. участието на 

Въоръжените сили беше прекратено. Общо през 2018 г. в охраната на държавната 

граница участваха 435 военнослужещи с 234 единици техника. Въпреки 

прекратяване на участието си Сухопътните  войски  продължиха поддържането 

в  24-часова  готовност  за  усилване  охраната  на държавната граница при 

засилен миграционен натиск с до 350 военнослужещи. 

С  приемането  на  „Закон  за  противодействие  на  тероризма“  през  2016  г.  

значително  се разшириха възможностите за използване на Въоръжените сили в 

операции по противодействие на тероризма. За подпомагане на МВР в борбата с 

тероризма бяха определени формирования от Въоръжените сили за действие при 

терористична заплаха. Беше проведена целенасочена подготовка и бяха развити 

способности по предотвратяване на терористични актове, изолиране на районите 

при осъществен такъв, ограничаване и ликвидиране на щетите и неутрализиране 

на терористични групи. 

Още от началото на пандемията през 2020 г. Въоръжените сили бяха в 

помощ на населението и органите на реда в рамките на трета мисия - „Принос 

към националната сигурност в мирно време“. По силата на Закона за мерките по 

време на извънредното положение правителството може да възложени на 

Въоръжените сили конкретни задачи, които те да изпълняват в помощ на МВР с 

вече изградените си способности.  

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. Военномедицинска академия активно допринася за справяне с 

кризата с коронавируса. Проведоха се учения по разполагане на военно-полеви 

болници в редица градове. Държавното предприятие "Интендантско 

обслужване", с принципал министъра на отбраната, започна да произвежда 

защитно облекло и маски. 
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В рамките на наличните финансови и материални ресурси мисиите и 

задачите на Въоръжените сили се изпълняваха успешно. 

Независимо че изграждането на устойчивост и подготовката на 

населението за преодоляване на кризи не са прерогатив на МО, по мисия 

„Принос към националната сигурност в мирно време“ Въоръжените сили 

успешно изпълняваха своите задължения в условията на ресурсна ограниченост. 

3. Участие в НАТО, Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС и 

международно сътрудничество в отбраната 

През целия период на действие на Програма 2020 Република България води 

активна и последователна политика за изпълнение на задълженията си в рамките 

на колективната отбрана на НАТО и поетите съюзни ангажименти, както и 

ангажиментите си по линия на Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС.  

Принос към НАТО 

Основният фокус на дейността беше съсредоточен върху продължаващите 

процеси на трансформация на Алианса и адаптацията му към променената среда 

на сигурност в Европа и Северния Атлантик.  

Приоритетите на страната са съсредоточени върху приноса към 

колективната отбрана и възпиране, постигането на балансирано присъствие на 

Алианса на Източния му фланг и в региона на Черно море, както и към 

изпълнението на ангажимента за инвестиции в отбраната от Срещата на върха в 

Уелс през 2014 г. 

Във фокуса на усилията за развиване на способностите на НАТО за 

възпиране и отбрана е Инициативата за готовност на НАТО (NATO Readiness 

Initiative), приета през 2018 г. В изпълнение на инициативата, страните-членки 

поеха ангажимент до 2020 г. да предоставят 30 батальона, 30 ескадрили и 30 

бойни кораба с готовност за действие за 30 или по-малко дни. България заяви 

своя принос и ще участва в по-нататъшната реализация на инициативата с 

декларирани формирования от състава на Въоръжените сили в набелязаната 

времева рамка. 

Темата за адаптираното предно присъствие на НАТО на Югоизток 

продължава да е от изключително важно значение за сигурността на страната. 

Регионът на Черно море е изложен на предизвикателства от Изток и от Юг и 

поради това е необходимо прилагане на пропорционални и адаптирани към 

специфичните условия мерки в югоизточния фланг на НАТО. В тази връзка беше 

създаден Военноморски координационен център във Варна в подкрепа на 

инициативата на НАТО за адаптирано предно присъствие.  

Продължи успешният принос на Република България към процеса на 

развитие на Командната структура (NCS) и Структурата на силите (NFS) на 

Алианса. До края на 2021 г. България се планира да изпълни на 100% поетите 

ангажименти за попълване на квотата на страната от длъжности в Командната 

структура. Продължава активното участие на страната ни в елементи от NFS от 
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Източния фланг на Алианса. България афилиира 2-ра механизирана бригада към  

многонационална дивизия „Югоизток“, Румъния (един батальон към 

многонационалната бригада – „Югоизток“). Бяха назначени 10 военнослужещи 

в щаба на дивизията в Букурещ и двама в многонационалната бригада 

„Югоизток“ в Крайова. През юли 2019 г. Република България пое ротационната 

длъжност заместник-командир (бригаден генерал) на многонационалната 

дивизия.  

Република България участваше и в ръководените от НАТО операции в 

Афганистан и Косово, както и в операцията на Алианса за морска сигурност SEA 

GUARDIAN и в мисията на НАТО в Ирак. В съответствие с плановете и 

осигурените ресурси бяха подготвени и сертифицирани формированията, 

декларирани за участие в Силите за отговор на НАТО. 

Един от основните приоритети на отбранителната политика е 

изпълнението на приетите от страната цели от пакет „Цели за способности 2017“ 

на НАТО. Осъществено бе необходимото окомплектоване, подготовка, 

сертифициране и поддържане в готовност на декларираните формирования по 

пакета Цели за способности на НАТО (ЦС-2017) за участие в операции/мисии 

зад граница и в Силите за отговор на НАТО, съгласно плановете. Пакет ЦС 2017 

осигурява приемственост с Пакет ЦС 2013, но с пренасочване на усилията от 

операции в отговор на кризи към операции за колективна отбрана.  

С приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за преминаването 

през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и 

на чужди въоръжени сили (ДВ, бр. 14/13.02.2018 г.) се облекчават визовият, 

данъчният и акцизният режими при преминаване или пребиваване на 

съюзнически войски, както и техният статут. Работата продължава за реализация 

на отговорностите на Република България по осигуряване на Поддръжка от 

страната домакин. 

 В изпълнение на двустранно споразумение между двете страни и в 

съответствие с българския принос към Доверителния фонд на НАТО за 

подпомагане на Украйна бяха осъществени бяха дейности по долекуване и 

рехабилитация в Република България на ранени украински военнослужещи,  

Участие в изграждането на Общата политика за сигурност и отбрана 

на ЕС 

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, България участва във 

водените от ЕС военни операции в Босна и Херцеговина, Мали, Средиземно море 

и Аденския залив. В съответствие с плановете и осигурените ресурси през 

периода бяха подготвени и сертифицирани формированията, декларирани за 

участие в Силите за бърз отговор на ЕС и бойната група HELBROC на ЕС. 

В рамките на успешно реализираното българско Председателство на 

Съвета на ЕС през първата половина на 2018 г. бяха изпълнени планираните 
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дейности в областта на Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС. МО 

работи по четири основни приоритета в тази сфера: прилагане на Глобалната 

стратегия на ЕС в областта на сигурността и отбраната (с акцент върху 

Постоянното структурирано сътрудничество, военната мобилност и развитието 

на Европейския фонд за отбрана); развитие на военните способности на ЕС; 

укрепване на сигурността на Западните Балкани и задълбочаване на 

сътрудничеството ЕС-НАТО. 

Република България бе сред 25-те държави членки на ЕС от общо 28, които 

в края на 2017 г. взеха решение да активират Постоянно структурирано 

сътрудничество на ЕС в областта на отбраната (PESCO). Досега, в рамките на 

първите „три вълни“ на PESCO, страната се включи в пет проекта като „член“ – 

„Военна мобилност“ (Military Mobility), „Мрежа от логистични центрове в 

Европа и подкрепа за операциите“ (Network of Logistic Hubs in Europe and Support 

to Operations), „Модернизиране на наблюдението на морски зони“ (Upgrade of 

Maritime Surveillance), „Модулен елемент за бързо развръщане за подводни 

интервенции“ (Deployable Modular Underwater Intervention Capability – 

DIVEPACK) и „European Union Network of Diving Centres“ (EUNDC), както и 

като „наблюдател“ в три проекта – „Европейско медицинско командване“ 

(European Medical Command), „Пакет за капацитет за развръщане с цел оказване 

на военна помощ при бедствия“ (Deployable Military Disaster Relief Capability 

Package) и „Непряка огнева поддръжка“ (Indirect Fire Support Capability – 

EuroArtillery). Проектът „DIVEPACK” е разработен и координиран от Република 

България в рамките на втората вълна на PESCO. 

Одобрено беше „Програмно споразумение за оптимизиране на 

процедурите по издаване на разрешения за преминаване на границата в Европа”, 

което има за цел да улесни преминаването  на военен личен състав и материални 

ресурси през границите на страните от ЕС (РМС № 223/22.04.2019 г.). 

През 2019 г. стартира първият редовен цикъл на Координирания годишен 

преглед на отбраната. Всички структури, ангажирани с участието на България в 

този процес, проведоха активна и целенасочена подготовка за провеждане на 

двустранните консултации в началото на 2020 г. Това даде възможност за 

запознаване на максимален брой експерти с особеностите на процеса и 

допринесе за неговото ефективно провеждане не само на национално ниво, но и 

на ниво ЕС. 

Двустранно и регионално сътрудничество 

Усилията в рамките на двустранното сътрудничество и регионалните 

инициативи в областта на отбраната бяха насочени към изграждане на 

отбранителните способности на българските въоръжени сили чрез повишаване 

на взаимодействието с държавите-членки на НАТО и ЕС. 

Ключова роля в това отношение има развитието и задълбочаването на 

стратегическото двустранно сътрудничество в сферата на сигурността и 

отбраната между Република България и САЩ. Предприемат се редица стъпки за 
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развиване на военно-техническото сътрудничество със съюзниците от НАТО и 

военно-промишлените комплекси на държавите-членки на ЕС. 

Инициираният Стратегически диалог между България и САЩ и 

изработването на десетгодишна Пътна карта за сътрудничество в областта на 

отбраната (подписана от министрите на отбраната на България и САЩ на 6 

октомври 2020 г. във Вашингтон) е от изключителна полезност за изграждането 

и развитието на отбранителните способности на българските въоръжени сили. 

Следователно, този процес ще съдейства за реализиране на целите и на бъдещата 

Програма 2032. 

Със САЩ е договорено финансово и ресурсно подпомагане за развитието 

на капацитета на Центъра за управление и киберотбрана (ЦУКО) и на 

способностите за киберотбрана, включително и с трансфер на практически опит 

от водещи специалисти от САЩ и специален съветник по въпросите за 

киберотбраната. 

Реализираните във връзка с мерките за гарантиране на сигурността на 

НАТО в Източна Европа две мисии (2016 г. и 2020 г.) 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. 

 

Провежданата последователна и активна политика затвърди мястото 

на Република България като надежден съюзник в НАТО и конструктивен член 

на ЕС, както и като значим фактор за стабилността в Югоизточна Европа и 

Черно море. 

Създаването на Военноморски координационен елемент в пункт за 

базиране Варна и намерението тази структура да се развие като съюзна е 

потвърждение на последователната политика на страната за 

утвърждаването ѝ като все по-силен и даващ реален принос съюзник в Алианса. 

Стратегическият диалог между Република България и САЩ е едно от 

основните достижения на отбранителната политика в изпълнение на 

Програма 2020. Подписаната десетгодишна Пътна карта за сътрудничество 

в отбраната има ключово значение за развитието на отбранителните 

способности на българските въоръжени сили и изпълнението на Целите за 

способности на НАТО. 
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4. Оценка за развитието на отбранителните способности на 

Въоръжените сили 

 4.1. Организационно и структурно изграждане 

Развитието на Въоръжените сили е непрекъснат процес, който на основата 

на необходимите военни способности, дефинирани от изискванията на 

съвременната среда на сигурност, определя вида и размера на организационните 

структури на различните нива, способни да осигурят предоставянето на тези 

способности при отчитане на нормативната и доктринална база. 

Организационното и структурното изграждане на Въоръжените сили на 

Република България се осъществяваше в съответствие с разпоредбите на Закона 

за отбраната и Въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) и 

заложените параметри в Програма 2020. 

За реализиране Програма 2020 беше разработен План за развитие на 

Въоръжените сили до 2020 г. (План 2020), приет с ПМС 382/30.12.2015 г. Планът 

детайлизира основните дейности за развитие на Въоръжените сили през периода 

до 2020 г., а в частта му за изграждане на нови способности, модернизация и 

превъоръжаване - и след 2020 г. 

План 2020 беше отворен документ, който отразяваше измененията в 

нормативната уредба, средата на сигурност, както и необходимостта от 

достигане на необходимите отбранителни способности на Въоръжените сили. 

Той определяше развитието и реорганизирането на Въоръжените сили да се 

извърши в два основни етапа – от 2016 г. до 2018 г. и от 2019 г. до 2020 г.  

За срока на действие на Програма 2020 беше извършена реорганизация и 

оптимизиране структурите на Въоръжените сили на оперативно и тактическо 

ниво, с основен фокус върху структурите от Българската армия.  

През 2018 г. в МО беше проведен междинен преглед на изпълнението на 

План 2020, имащ за цел да определи необходимостта от реорганизиране на 

военните формирования през втория етап на действие на План 2020, в 

съответствие с неговата реализация, ресурсно осигуряване, изпълнението на 

инвестиционните проекти за модернизация и темповете на освобождаване от 

излишни имоти, имущества, въоръжения, техника и боеприпаси. Направените 

изменения и допълнения на План 2020 бяха приети с ПМС №124/29.06.2018 г. 

За периода 2015 - 2020 г. в организационната структура на Въоръжените 

сили бяха извършени следните основни промени: 

 В Българската армия: 

 В Съвместното командване на силите (СКС) – реорганизация и 

оптимизация на структурите на тактическо ниво. Измененията 

осигуряват развитие и придобиване на нови способности за осигуряване 

на разузнавателна, комуникационна и информационна и логистична 

поддръжка на силите; 
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 В Сухопътните войски (СВ) – реорганизирането беше насочено към 

развитие на способностите за командване и управление, повишаване 

бойните способности, както и способностите за бойно осигуряване на 

СВ. Съгласно Програма 2020, в обобщената  структура на Сухопътни 

войски беше предвидено съществуването на алпийски батальон. Към 

момента батальонът е трансформиран в 110 алпийски полк; 

 Във Военновъздушните сили (ВВС) – извършените структурни 

промени бяха насочени към оптимизиране на функционалните и 

административни връзки и процеси между формированията, 

подобряване подготовката на личния състав и създаване на условия за 

реализация на основните проекти за модернизация; 

 Във Военноморските сили (ВМС) – преструктурирането и 

реорганизирането на структурите беше насочено към изграждане на 

мирновременна структура на ВМС, която да е максимално близка до 

бойната, осигуряване координация на военноморското присъствие на 

НАТО в Черно море, както и обмен на некласифицирана информация в 

инициативата MARSUR. Съгласно Програма 2020, в обобщената  

структура на ВМС не беше предвидено съществуването на 

Военноморски координационен център във Варна. Изграждането и 

развитието на тази структура е в подкрепа на инициативата на НАТО за 

Адаптирано предно присъствие в Черно море; 

 Съвместно командване на специалните операции (СКСО) –СКСО  

беше формирано през 2019 г. (ЗОВСРБ, обн. ДВ 42 от 2019 г.) на базата 

на съществуващата бригада „Специални сили”. Съгласно Програма 2020 

към обобщената структура на СКС беше предвидено бригадата да се 

трансформира в полк „Сили за специални операции“. Впоследствие 

обаче бригадата „Специални сили“ се запази. С формирането на СКСО 

се постигна синхронизиране на архитектурата и системата за 

командване и управление на Силите за специални операции на 

Република България с тази на страните-членки на НАТО. 

 В структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната 

(СППМО): 

Организационно-щатни промени в СППМО бяха насочени към 

оптимизиране на структурите за изпълнение на задачи и осигуряване на 

способности за тях, като по съществени се явяват: 

 Формиране на Център за управление и киберотбрана в състава на 

Стационарната комуникационно-информационна система (СКИС), с цел 

изпълнение на функции и задачи на оперативно и техническо ниво за 

превенция, защита и реагиране на кибератаки срещу КИС на 

Въоръжените сили; 

 Реорганизиране на структурата на служба „Военна информация“ в 

Служба „Военно разузнаване“; 
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 През 2020 г. беше възстановено самостоятелното функциониране на 

Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски” – Долна 

Митрополия (Решение на НС, обн. ДВ, бр.34/2019 г.).  

Отбранителните способности на Въоръжените сили позволяват 

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 в сроковете и обема на изпълняваните задачи. 

Извършената реорганизация и оптимизиране на структурите на 

Въоръжените сили на оперативно и тактическо ниво като цяло отговаряше на 

заложеното в Програма 2020. Направените изменения, които не бяха 

предвидени в Програмата и в този смисъл се явяват отклонения от 

параметрите на документа, са мотивирани от актуализация на оценките на 

средата за сигурност и поети ангажименти по линия на колективната 

отбрана, което наложи своевременна адаптация в организационно-структурно 

отношение.  

4.2. Оценка за изпълнението на Цели за способностите на НАТО 

Следва да се отчете, че националният процес за планиране на отбраната е 

изцяло координиран с процеса за планиране на отбраната в НАТО (както и с 

аналогичния процес в ЕС), като Целите за способности на Алианса и тяхното 

изпълнение са важен приоритет на отбранителната политика. 

Основен индикатор за степента на изпълнение на пакета Цели за 

способности се явява изпълнението в договорените срокове на техните отделни 

изисквания, а по отношение на декларираните формирования за участие в 

колективната отбрана – успешното им сертифициране (с или без ограничения) в 

изискуемите срокове и категории на готовност. 

Анализът на изпълнението на Целите за способности на НАТО и 

подготовката на декларираните формирования наложи изводите, че 

ограничените финансови средства за доставка на ново въоръжение и техника, а 

също и за обучение и подготовка, са основна пречка за ритмичното изпълнение 

на поетите от страната ни ангажименти към колективната отбрана.  Постоянният 

дефицит на финансови средства водеше до неизпълнение на планираните 

дейности и отлагане назад във времето на заложените срокове за готовност. 

Пакетът Цели за способности 2017 от Процеса на планиране на отбраната 

на Алианса осигурява приемственост и последователност с пакет Цели за 

способности 2013.   

Фокусът беше поставен върху изграждането на силна колективна отбрана 

и капацитет за възпиране. Пакет Цели за способности 2017 осигурява 

изпълнението на операции за колективна отбрана и водене на бойни действия с 
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висок интензитет. В тази връзка се повишават изисквания към Въоръжените 

сили, както следва: 

- за Сухопътните войски акцент беше поставен върху изграждането на 

тежка механизирана бригада с необходимото бойно осигуряване и поддръжка; 

- за Военновъздушните сили бяха определени като особено важни 

подготовката на силите за развръщане и развитието на способности за системата 

за командване и управление.  

- за Военноморските сили като приоритетни бяха определени развитието 

на морската ситуационна осведоменост, способностите за надводна борба и 

защитата на силите. 

- за Силите за специални операции акцентът беше поставен върху 

развитието на способности на системата за командване и управление, а в групата 

на спомагателните способности на тези за киберзащита, ЯХБЗ и КИС.  

В резултат на променения фокус на Алианса към колективна отбрана вече 

над половината от декларираните ни сили са в блока от сили на НАТО с висока 

степен на готовност. 

Системното недофинансиране в периода от 2008 г. до последните 

няколко години и непрекъснатото отлагане на сроковете за изпълнение на част 

от Целите за способности на НАТО продължават да оказват отрицателен 

ефект.  

Въпреки вложените средства и постигнатия напредък по някои Цели, 

компенсирането на натрупаните през годините негативи ще бъде дългосрочен 

ангажимент.  

Натрупаното изоставане и необходимите значителни инвестиции 

затрудняват преоборудването на декларираните формирования с въоръжение 

и техника съгласно изискванията на НАТО. Сериозно е изоставането по 

отношение на приоритетното за НАТО изграждане на тежка механизирана 

бригада в Сухопътните войски, където е прекратена процедурата по основния 

проект, тъй като офертите превишават определената от Народното 

събрание финансова рамка.  

Сложните процедури по стартиране на обществени поръчки и сключване 

на договори допълнително забавят модернизацията и придобиването на 

необходимите отбранителни продукти.  

4.3. Способности за бойна поддръжка и бойно осигуряване 

Киберотбрана/киберзащита 

През програмния период усилията в тази област бяха фокусирани върху 

ефективно и своевременно придобиване на способности по киберотбрана, 

съвместими с тези на НАТО, осигуряване на необходимите ресурси и развитие 

на необходимия организационен и експертен капацитет.  
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През 2016 г. беше приета Национална стратегия за киберсигурност 

„Киберустойчива България 2020“. В съответствие с нея и с регламентиращите 

документи на НАТО и ЕС, в тази област се работи по усъвършенстване на 

политиката по киберзащита и разработване на ръководни документи в 

Министерството на отбраната. 

Приети бяха промени в Закона за отбраната и Въоръжените сили в областта 

на киберотбраната и Стационарната комуникационна и информационна система 

(СКИС) се трансформира в Командване за комуникационно-информационна 

поддръжка и киберотбрана (ККИПКО). На политическо ниво беше създаден 

Постоянен консултативен съвет по комуникационна и информационна 

поддръжка и киберотбрана към министъра на отбраната. 

На стратегическо ниво, дирекция “Сигурност на информацията“ 

изпълняваше функциите на координатор по киберотбрана. На оперативно ниво, 

беше създаден „Център за управление и киберотбрана“ в състава на ККИПКО. 

На тактическо ниво, задълженията по киберзащита се изпълняваха от органите 

по КИС и Сигурност на информацията в Българската армия. 

Бяха изградени и поддържани начални способности по киберзащита, 

позволяващи извършване на наблюдение, анализ, оценка на уязвимостите и 

реакция в мрежите за достъп до Интернет в домейните “armf.bg” и “mod.bg”, 

както и тези за достъп до КИС „ЩИТ“. Инфраструктурата, ресурсите и 

организационната структура са с възможност за надграждане и придобиване на 

нови способности. Последващият преход и придобиване на пълни технически 

способности ще бъде установен с изпълнението на Инвестиционен проект 

„Киберзащита“. 

През 2017 г. беше активиран достъпът на България чрез Министерство на 

отбраната до Платформата на НАТО за споделяне на информация за зловреден 

софтуер (Проект MISP от инициативата „Интелигентна отбрана“ на НАТО). В 

ход е разширяването на достъпът до платформата на други министерства и 

ведомства, имащи отговорности в областта на киберсигурността. 

Стартираният през 2017 г. проект за изграждане и развитие на техническа 

инфраструктура за управление на криптографски материали в електронен вид на 

територията на Република България беше завършен. 

Предмет на 10-годишната пътна карта за сътрудничество Република 

България и САЩ е сключването на договор за доставка на техника за 

придобиване на пълни технически способности за киберотбрана от Въоръжените 

сили на страната ни. 

В изпълнение на взетите решения от проведения Стратегически преглед на 

отбраната е в ход процес по трансформирането на дирекция „Комуникационни и 

информационни системи“ в дирекция „Комуникационно-информационни 

системи и киберотбрана“. Разработва се визия за развитие на Центъра за 

управление и киберотбрана от състава на ККИПКО. 
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Приемането в НАТО на киберпространството като отделен домейн за 

водене на операции изисква приоритетно изграждане на способности за 

защита на Въоръжените сили и критичната инфраструктура. 

Определените в Програма 2020 направления за развитие на способности 

за киберзащита са изпълнени в частта, отнасяща се до дефиниране на 

политиката и създаване на органи за киберзащита. Изграждането и 

развитието на техническата инфраструктура обаче, не е приключило и 

продължава. В обобщение, може да се направи изводът, че изпълнението на 

поставените в Програма 2020 цели за развитие на способности за киберзащита 

е на задоволително ниво. 

Система за комуникационно-информационна поддръжка на 

командването и управлението на Въоръжените сили  

Функционалността на Системата за комуникационно-информационна 

поддръжка (КИП) на командването и управлението на Въоръжените сили на 

Република България се осигуряваше чрез стационарна и мобилна части. 

Стационарната КИП се осъществяваше от Стационарната комуникационна 

и информационна система във взаимодействие с други национални структури, 

предоставящи телекомуникационни и пощенски услуги. В следствие на 

резултатите от Стратегическия преглед на отбраната Стационарната 

комуникационна и информационна система се трансформира (от 01.09.2021 г.) 

в Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана, 

преминавайки в пряко подчинение на началника на отбраната. 

Мобилната КИП се осъществяваше от формированията/структурите по 

КИС/ комуникационни, информационни и навигационни системи (КИНС) на 

Съвместното командване на силите, видовете въоръжени сили и 

новосъздаденото Съвместно командване на специалните операции. 

Технологичното развитие на комуникационните, информационните и 

навигационните системи на Въоръжените сили се осъществяваше и чрез 

задълбочено сътрудничество с Комуникационно-информационната агенция на 

НАТО (NATO Communication and Information Agency - NCIA). Меморандумът за 

разбирателство с NCIA беше продължен до 2025 г. 

Управлението на процеса по развитието на системата за комуникационно-

информационна поддръжка на командването и управлението на въоръжените 

сили на Република България се осъществяваше и чрез нещатната длъжност на 

Главен информационен мениджър на Министерството на отбраната. 

Със стартирането и изпълнението на приоритетни проекти, системата за 

комуникационно-информационна поддръжка на командването и управлението 

на Въоръжените сили се развиваше в следните направления:  

 Развитие на Стационарната комуникационна система на Българската 

армия „Странджа-2” чрез изграждане на оптични комуникации, които 

позволяват привързването на комуникационно-информационни възли с 
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MPLS/IP функционалност. Понастоящем Стационарната 

комуникационна система е със 75% изградени от планираните оптични 

комуникации. Предстои привързване на полевите комуникационни 

сегменти към стационарната комуникационна система чрез 

придобиването на мобилни комуникационни апаратни; 

 Обмен на гласови и факсимилни съобщения чрез поддържане в 

техническа изправност на въведените в експлоатация три типа ISDN/IP 

телефонни централи. През последните четири години поетапно се 

извърши софтуерно обновяване на централи, с което се постигна 

удължаване на експлоатационния им срок и IP функционалност. Бяха 

изградени способности за обмен на гласови и факсимилни съобщения на 

формирования от състава на Съвместното командване на силите, 

видовете въоръжени сили и Съвместното командване на специалните 

операции. Понастоящем тече процес по пълно обновяване на възлови за 

МО и БА автоматични телефонни централи за нуждите на националното 

управление при кризи, стратегическото и оперативното нива на 

управление на МО и БА и част от военнообразователните институции; 

 „Автоматизирана мрежа за свръзка с подвижни обекти“ (АМСПО) по 

стандарт TETRA. Системата представлява единна цифрова мрежа за 

радиокомуникации, предоставяща обмен на глас и данни, отговарящи на 

всички съвременни изисквания предявявани към такива системи, като 

своевременност, защитеност, достоверност, мобилност, надеждност и 

др. АМСПО беше напълно изградена, като функционалностите на 

мрежата се използват за управление на военните формирования от БА 

при осигуряването на ежедневната войскова дейност и провеждане на 

полеви тренировки и учения, както и за управление на военните 

формирования от БА, привличани за охрана на държавната граница. 

Изграденото покритие на системата е 57% от територията на страната, 

обхващащо всички военни гарнизони в страната, прилежащите им 

учебни, учебно-бойни и тренировъчни територии, всички военни 

летища, цялото Черноморско крайбрежие, прилежащите териториални 

води на Черно море и голяма част от Републиканската пътна мрежа на 

страната. Стартиран беше проект за развитие на полевата част на 

мрежата, което ще доведе до възможности за гъвкаво и бързо 

моделиране на покритието ѝ в райони от страната извън нейния 

стационарен обхват; 

 Национална мрежа за обмен на класифицирана информация. 

„Автоматизираната информационна система (АИС) на Министерството 

на отбраната, Българската армия, оперативните и тактически щабове“ 

беше преименувана в КИС „ЩИТ“, наложено от изменения в Закона за 

защита на класифицираната информация. КИС „ЩИТ“ представлява 

комуникационно-информационна инфраструктура, в която 

функционират критични за организацията информационни системи и 

комплекси. Тя е най-голямата IP-базирана ведомствена компютърна 

мрежа за обработка на класифицирана информация. Беше стартиран 
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приоритетен проект за нейното развитие. Изградена е инфраструктурата 

и поддържащите системи на първия център за данни, като предстои 

интеграция на хардуерните платформи със съпътстващия ги софтуерен 

инструментариум. Понастоящем КИС „ЩИТ“ обхваща 56% от 

планираните за включване военни формирования, като 100% обхват на 

мрежата е планиран за 2025 г.; 

 NATO Secret Wide Area Network (NSWAN). NSWAN се явява основна 

среда за информационно взаимодействие на стратегическо, оперативно 

и тактическо ниво между националните щабове със съюзниците в 

Алианса. От една точка за привързване и една работна станция от 

NSWAN в България през 2015 г., към момента напълно са обхванати 

стратегическото и оперативното нива на управление на Въоръжените 

сили и по-голяма част от тактическите щабове. Пълното развръщане на 

мрежата предвижда да бъдат обхванати нивото щаб на 

бригада/авиобаза/база в пунктовете за постоянна дислокация и 

декларираните формирования в полеви условия; 

 Развитие на способностите за наблюдение, анализ, реагиране и 

възстановяване на КИС. През 2017 г. беше създадено специализирано 

формирование в състава на Командване за комуникационно-

информационна поддръжка и киберотбрана, за наблюдение, анализ, 

реагиране и възстановяване на КИС. В ход са дейности по 

усъвършенстване на възможностите на формированието за придобиване 

на пълни способности за наблюдение, анализ и реагиране при 

комуникационни и информационни инциденти в режим 24/7; 

 Техническо опознаване „свой-чужд“ в Режим 5 на военни платформи от 

Въоръжените сили на Република България, по стандартите на НАТО. 

През 2017 г. беше стартирана реализацията на проект за придобиването 

на тази способност. По този начин ВС ще придобият защитена и 

съвременна система за опознаване по стандартите на НАТО в Режим 5, 

осигуряваща предоставяне на информация 24/7 в системите за 

командване и управление на ВС на Р България, както и в Интегрираната 

система за ПВО и ПРО на НАТО; 

 Унифициране на услугите на КИС на Въоръжените сили. Процесът по 

унифициране на услугите на КИС на Въоръжените сили и 

съвместяването им с услугите на Единната електронна съобщителна 

мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната 

сигурност беше планомерен и непрекъснат; 

 Криптографски мрежи за защита на национални КИС/КИНС. Обхватът 

на тези криптографски мрежи беше увеличен, успоредно с развитието на 

мрежите за обмен на класифицирана информация. Поетапно бяха 

заменяни морално и физически остарели криптографски средства, с цел 

увеличаване на защитата и пропускателната способност на мрежите; 
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 Замяна на съществуващото аналогово КИС оборудване. Процесът на 

замяна продължи с въвеждането в експлоатация на съвременни цифрови 

средства и технологии. 

Военно разузнаване 

През програмния период 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. 

С цел прецизиране на функциите и задачите на Службата и в контекста на 

проведения Стратегически преглед на отбраната бяха инициирани промени в 

Закона за военното разузнаване, което 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. 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. 

Военно-полицейско осигуряване 

Продължи поддържането и предоставянето на военнополицейски 

способности от Служба „Военна полиция“ (СВП). Успешно бяха изпълнени 

задачите, свързани с оперативно-издирвателната дейност (ОИД), дейността по 

разследване на престъпления, контролно-охранителната и административно-

наказателната дейност, с подготовката и обучението на служителите и на 

военнополицейските сили. Служебната дисциплина и координацията между 

структурните звена на службата се поддържаха на необходимото ниво. 

Утвърдена е и е прилагана практиката, ръководството на службата да 

осъществява контрол и помощ на място. 

 Извършени бяха промени в Закона за военната полиция (ноември 2016 г.) 

и беше приет нов Правилник за прилагане на Закона за военната полиция (юни 
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2017 г.). С промените в нормативната уредба се изменят и допълват елементи от 

оперативно-издирвателната и антитерористичната дейност. Регламентират се 

дейности по отношение на противопожарния контрол, разследването на 

авиационните произшествия във Въоръжените сили и извършването на 

експертна и експертно-криминалистическа дейност.  

В съответствие със Закона за противодействие на тероризма (в сила от 

декември 2016 г.), служба „Военна полиция” пое ангажименти за извършване на 

съвместни действия с други структури от сектора за сигурност и изпълнява 

задълженията си съгласно Националния план за противодействие на тероризма.  

В резултат от Стратегическия преглед на отбраната бяха направени 

промени в нормативната база, които позволяват по-ефективно планиране и 

използване на военнополицейските способности в операциите. Чрез тях се дава 

възможност началникът на отбраната да поставя специфични оперативни задачи 

на военнополицейските формирования, свързани с охрана на лица и обекти, 

ескортиране, конвоиране, защита на силите и други дейности при провеждане на 

военни операции в мирно и военно време.  

Логистично осигуряване и военна инфраструктура 

Основните усилия на логистичните органи бяха насочени за осигуряване 

на подготовката на военните формирования на територията на страната, 

участието на контингентите ни в операции зад граница и оптимизиране на 

дейностите и взаимовръзките в областта на логистиката. 

 По поддържането на необходимите запаси от материални ресурси, 

тяхното разпределение и доставка.  

В хода на изпълнение на Програма 2020 бяха актуализирани „Методика за 

определяне на военновременните потребности от военна и гражданска 

продукция и услуги за Българската армия и структурите на пряко подчинение на 

министъра на отбраната” и „Ръководство за ешелониране на ведомствените 

военновременни запаси в Българската армия и структурите на пряко подчинение 

на министъра на отбраната и комплектуване с материални ресурси”. С 

въвеждането на документите се актуализираха дейностите по определянето на 

военновременните потребности за нуждите на Въоръжените сили.  

Съхраняваните във военните формирования военновременни запаси от 

материални ресурси са налице, като някои номенклатури са под заповяданите 

норми.  

През 2018 г. са разработени нови норми за военновременни потребности 

от военна и гражданска продукция и услуги за Българската армия и СППМО. 

След приемането бяха заделени част от наличните количества за ведомствени 

военновременни запаси (ВВЗ). 

За поднормативните количества от материални ресурси беше разработена 

„Програма за създаване/попълване на военновременни запаси с финансова рамка 

за периода от 2019 до 2024 г.”. До настоящия момент не са осигурявани 
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финансови средства за закупуване на включените в Програмата материални 

ресурси. 

Голяма част от военновременните запаси от материални ресурси са годни 

за експлоатация, но са с изтекъл срок на съхранение (вещево - обувки, ботуши, 

канче за храна, манерка за вода, одеяла, чаршафи, палатки, инженерно и 

медицинско имущество, средства за ЯХБЗ и др.), са морално остарели и е 

необходимо подмяната им с нови, модерни артикули. 

Основната част от боеприпасите, заделени като ведомствени запаси са 

произведени в периода 70-те - 90-те години на миналия век, като конкретни 

номенклатури от тях дори и по-рано. Към момента тези боеприпаси са години за 

бойно използване, но предвид годините им на производство са в края на своя 

експлоатационен ресурс. Необходимостта от обновяване на запасите от 

боеприпаси е наложителна. В тази връзка са предприети действия за сключване 

на рамкови споразумения за доставка на определени количества нови видове 

боеприпаси, но същите ще осигурят единствено подготовката на 

формированията.  

Във военните формирования все още се съхраняват големи количества 

излишни материални ресурси (пътни превозни средства, въоръжение, 

боеприпаси, вещево имущество и др.), като през периода 2015-2020 г., в резултат 

на предприетите действия, количествата на тези ресурси бяха намалени с 20%. 

Освобождаването от излишните материални ресурси ще допринесе за 

освобождаване на финансов ресурси и личен състав, което ще позволи тези 

ресурси да се пренасочат към развитие на други логистични способности. 

Поради редица обективни причини утилизацията на излишните 

боеприпаси не се реализира с необходимите темпове. Въпреки това са налице и 

положителните примери. В изпълнение на Конвенцията по касетъчните 

боеприпаси, България следва да унищожи общо 873 тона касетъчни боеприпаси 

на БА. В ход е изпълнението на договор с фирма „Есплоденти Сабино”, Италия. 

Към момента до Италия са транспортирани общо 433 тона боеприпаси, като от 

тях са унищожени общо 272 тона. Планира се останалото количество от 440 тона 

да бъде унищожено до края на 2022 г. В ход е и изпълнението на договор с 

„ТЕРЕМ ХОЛДИНГ” ЕАД за унищожаването чрез контролирано 

изгаряне/взривяване на общо 203 тона боеприпаси, елементи за тях и 

пиротехнически изделия, чието техническо състояние ги класифицира като 

рискови за съхранение. 

Една от задачите, изпълнявани в това направление, е въвеждането в 

експлоатация на „Информационна система за управление на финансови и 

материални ресурси” (ИСУФМР), която ще осигури на стратегическото и 

оперативното ръководство точна и вярна, „неманипулирана” информация за 

реалните наличности и състояние на отбранителните ресурси и ще премахне 

потока от книжни документи. Чрез системата ще се създаде единна, интегрирана 

работна среда за всички управленски нива и за използване от всички логистични 
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органи във Въоръжените сили. Внедряването се изпълнява от 01.10.2017 г. по 

утвърден от началника на отбраната график. 

 По поддръжката и ремонта на основното въоръжение и техника 

Поддръжката и ремонта на основното въоръжение и техника във 

Въоръжените сили се извършва основно със силите и средствата на военните 

формирования, както и по сключени договори със специализирани фирми за  

извършване на услуги за сервизно обслужване и ремонт. 

Формированията, декларирани и сертифицирани за участие в Силите за 

отговор на НАТО и ЕС са комплектувани с техника от различни, образци, марки 

и модели. Основната бойна техника е базирана на остарели платформи и с 

отработен ресурс, която не отговаря напълно на съвременните изисквания за 

съвместимост с използваната от страните-членки на НАТО. 

Съществуват сериозни затруднени по осигуряване на необходимите 

резервни части за отремонтиране на неизправната техника, тъй като същите вече 

не се произвеждат, а от друга страна липсват и фирми, които да извършват 

ремонт на определени системи и агрегати, поради лицензионни ограничения. 

Недостигът от нова техника, отговаряща на съвременните изисквания 

за съвместимост с използваната в НАТО, води до намаляване ефективността 

на подготовката и изграждането на необходимите способности по приетите 

Цели за способностите. 

Повече от половината летателни апарати са в края на жизнения си цикъл, 

като голяма част от тях са неизправни и/или с изтекъл ресурс. Закъснението в 

изпълнението на договорите с АО „РСК МиГ“ е причина за поддържане на висок 

процент на неизправни самолети МиГ-29. 

Зенитно-ракетната техника е наработила междуремонтните срокове и се 

нуждае от заводски ремонт. Тя не е осигурена с резервни части и консумативи. 

Неритмичното извършване на полагащите се периодичните прегледи, 

обслужвания и ремонти е предпоставка за възникване на повреди и води до 

ненадеждна работа на артилерийското въоръжение. 

Радиолокационната техника във ВВС е наработила междуремонтните 

срокове и се нуждае от заводски ремонт. Радиолокационната техника във ВВС 

не е осигурена с резервни части и консумативи.  

Текущото техническо състояние на радиотехническите системи не 

гарантира пълноценното използване на въоръжението на корабите. Липсата на 

периодично обслужване на РТС води до неустойчивата им работа и рязко 

нарастване на отказите. 

Повечето кораби са в експлоатация от края на миналия век. Поддържането 

им в добро техническо състояние и използването им по предназначение стават 

все по-трудни и скъпи, поради изчерпване на запасите от резервни части в 

складовете на ВМС и липсата на специалисти за извършване на полагащите се 

регламентни прегледи и ремонти. 
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 По придвижването и транспортирането 

За постигане изискванията за стратегически въздушен транспорт страната 

ни участва в инициативата на НАТО „Способност за стратегически въздушен 

превоз” със самолети С-17, с 65 летателни часа за година, които са планирани за 

транспортиране на декларираните сили с висока степен на готовност и ротиращи 

се контингенти. 

Република България се присъедини към Центъра на НАТО за координация 

на придвижването „Европа” (МССЕ) с Нота за участие, която е ратифицирана 

със закон, приет от 44-то Народното събрание на 13.06.2017 г. Центърът 

разполага с налични способности на страните-членки и може да бъде използван 

при необходимост от изграждане на допълнителни способности в изпълнение на 

Цели за способности 2017 - № E 2201 N. Присъединяването на страната към 

МССЕ осигурява на 100% способностите за стратегически въздушен, сухоземен 

и морски транспорт за формированията/контингентите от Въоръжените сили, 

участващи в операции и мисии на Алианса. 

В допълнение, в рамките на МССЕ съществуват инициативи за 

повишаване на ефективността и координиране на придвижването и 

транспортирането на страните членки на МССЕ, чрез обменът на услуги в 

области на въздушния транспорт и транспорта по повърхността за осигуряване 

на дейности на Въоръжените сили, в рамките на допълнителни инициативи на 

МССЕ наречени ATARES и SEOS. С решение на Министерския съвет № 

37/30.08.2017 г. се одобриха технически споразумения, относно взаимна 

поддръжка и услуги в областта въздушния и сухопътния транспорт.  

Република България участва в проект „Военна мобилност” по линия на 

Постоянното Структурирано Сътрудничество (ПСС) на ЕС. Едновременно с 

това, България участва в Програмата за „Облекчаване на процедурите по 

издаване на разрешения за преминаване на границите в Европа” и Програмата за 

„Хармонизиране на военните изисквания свързани с митническия контрол” под 

егидата на Европейската агенция по отбрана (ЕАО). 

С Решения на Министерски съвет Република България се присъедини към 

програмите на ЕАО. С това се цели облекчаване на процедурите и намаляване на 

времето за развръщане/транзитиране на сили на НАТО и ЕС на територията на 

страната и въвеждане на единна информационна система в страните от ЕС по 

издаване на разрешения за преминаване през границите в Европа и унифициране 

на военните изисквания свързани с митническия контрол. 

С цел подобряване на нормативната база беше разработена Наредба № Н-

4/15.02.2016 г., с която се измени и допълни Наредба № 52/18.02.2002 г. за 

железопътен превоз на военни товари, техника и войски на територията на 

страната, отпада основанието за използване на военнопревозни документи, като 

тази дейност се извършва след сключване на договор за железопътен превоз на 

военни товари, техника и войски.  

 По осигуряването на военната инфраструктура 
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Площта на войсковите райони, застроените сгради и съоръжения, 

изградената инфраструктура, използвана от формированията на Българската 

армия, задоволява техните нужди и позволява изпълнението на задачите по 

подготовката и ежедневната дейност. В същото време тази инфраструктура е 

остаряла и се нуждае от текущ, а често и основен ремонт, който не е извършван 

от дълго време поради недостиг на финансови средства. С правата, дадени на 

командирите на оперативно ниво, като юридически лица им се предоставят права 

да възлагат строителни ремонти на инфраструктурата в управляваните войскови 

райони, съгласно определяните от тях приоритети.  

Същевременно дейността на командирите и началниците от всички нива в 

Българската армия е насочена и към оптимизиране обема на ползваната 

инфраструктура, като цели войскови райони или обособени техни части се 

освобождават и сдават на Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“.  

Този процес повишава способностите на Българската армия, свързани с 

изпълнение на техните мисии и задачи, като: 

- намаляване на финансовите средства за комунални разходи, свързани с 

инфраструктура, която не се ползва; 

- намаляват се разходите за поддръжка на ненужна инфраструктура, като 

същите могат да се насочат за поддържане на приоритетни сгради и съоръжения; 

- личният състав от военните формирования се освобождава от 

несвойствени задачи по охрана на ненужна инфраструктура.   

През 2019 г. беше разработен План-график за осъществяване на 

разпоредителни действия - продажба чрез търг с тайно наддаване, прилагайки 

разпоредбите на Закона за държавната собственост (ЗДС) и Правилника за 

прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС).  

През януари 2020 г. министърът на отбраната утвърди Визия на МО за 

цялостно освобождаване от войсковите райони с отпаднала необходимост, в 

която са отчетени обемът на имотите с отпаднала необходимост във ведомството, 

процесите по документалното оформяне на собствеността и потребностите на 

видовете въоръжени сили и структурите на пряко подчинение на министъра на 

отбраната. Целта на Визията е да се ускори разпореждането с имоти с отпаднала 

необходимост, което ще доведе до намаляване на разходите за охрана, отпадане 

на данъчните задължения (данък сгради, такса битови отпадъци), 

административното обслужване и поддръжката и ще допринесе за финансови 

приходи в държавния бюджет, както и включване на имотите в гражданския 

оборот и тяхното ефективно инвестиционно развитие. 

Все още нерешеният проблем с освобождаването от имотите с 

отпаднала необходимост продължава да води до изразходване на ресурси за 

тяхната поддръжка, които иначе следва да бъдат насочени към изграждане на 

необходимите способности на Въоръжените сили. 
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 По повишаването на мобилността на декларираните формирования 

и осигуряване на навременна и ефективна логистична поддръжка в 

хода на операцията 

Декларираните логистични формирования по Цели за способности 2017, 

Е1501N DEPLOYABLE GRADUATED READINESS CAPABILITIES - 

JOINT/ENABLING от 01.09.2021 г. са в състава на Командване за логистична 

поддръжка (до 01.09.2021 г. от състава на СКС).  

В края на програмния период единствените формирования, сертифицирани 

за участие в пълния спектър на операции на НАТО, са формированията за 

контрол на придвижването и рота за железопътни превози.  

Недостатъчните финансови средства за доставка на пътни превозни 

средства, съвместими със стандартите на НАТО, както и за осъществяване 

на програмите за модернизация на декларираните формирования затрудняват 

поддържането на вече постигнатите способности и възпрепятстват 

придобиването на нови такива. Забавя се реализацията на проектите 

„Способности на Съвместното командване на силите за изпълнение на задачи 

по приемане, разполагане и последващо придвижване на собствени и съюзни 

сили при участие в съвместни операции” и „Развитие на способности за 

транспортно осигуряване на Българската армия”. 

 По поддръжката като страна домакин на съюзнически сили и 

организации, които са разположени, действат или преминават през 

територията на страната.  

В изпълнение на Програма 2020 и отчитайки промените в средата за 

сигурност и нарасналите изисквания към Република България за предоставяне на 

поддръжка като страна домакин (ПСД) на съюзнически войски, считано от 

01.09.2017 г., в дирекция „Логистика” се формира отдел „Поддръжка от страната 

домакин и многонационална логистика”.  

Разработени бяха: План на МО за оказване на ПСД; Национален план за 

оказване на поддръжка от Република България като страна домакин на сили на 

НАТО, приет с РМС № 45/19.01.2017 г. и Планове по оказване на ПСД на 

министерства и ведомства от Република България с отговорности в тази област. 

През 2020 г. беше актуализиран Каталогът на Република България за 

планиране на способности по ПСД, одобрен с РМС № 494/28.08.2017 г., съгласно 

изискванията на SHAPE. 

За компенсиране ограничените военни способности за осигуряване на 

логистична поддръжка по приемане и настаняване, през 2020 г. беше сключен 

рамков договор с външен изпълнител за изграждане на полеви лагер и 

осигуряване на хранене, настаняване, реална логистична поддръжка и горива за 

съюзни сили с капацитет до 500 души.  

С цел създаване на оптимална организация за използване на националните 

ресурси и установяване на координация между държавните органи, при оказване 
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на поддръжка от Република България, като страна домакин на съюзнически и 

чужди въоръжени сили, през 2020 г. Министерството на отбраната планира 

провеждането на „Национално компютърно-подпомагано учение по поддръжка 

от страната домакин 2020”. Във връзка с обявеното извънредно положение през 

2020 г. и мерките предприети от България по превенция и ограничаване на 

разпространението на COVID-19, „Национално компютърно-подпомагано 

учение по поддръжка от страната домакин 2020” е препланирано за 2021 г. 

 По военномедицинско осигуряване на Въоръжените сили  

През програмния период способностите на военномедицинското 

осигуряване се развиваха с акцент върху усъвършенстване на диагностичните и 

терапевтичните възможности, създаване на интегрирано, единно за мирно и 

военно време медицинско осигуряване, адекватно на структурата, мисиите и 

задачите на Въоръжените сили с възможност за ефективно използване на 

наличните ресурси. 

Усъвършенстването на диагностичните и терапевтичните възможности е 

свързано със закупуването на специализирана апаратура и оптимизирането на 

дейността за Многопрофилните болници за активно лечение (МБАЛ) в София, 

Варна, Пловдив, Плевен и Сливен. Придобитото медицинско оборудване 

повиши диагностично-лечебните способности на ВМА по медицинското 

осигуряване на Въоръжените сили, изпълнявайки задачи на Роля 3 и 4. Също така 

са увеличени и евакуационните възможности на ВМА, чрез придобиване на нови 

реанимобили и санитарни автомобила. 

Обновяването и реконструкцията на клиничната база в Мултипрофилното 

спешно отделение в МБАЛ-София са свързани с достигане на функционални 

способности на съвременен травма център, който до края на 2020 г. беше 

изграден на 60%. Центърът ще се използва за медицинско осигуряване в мирно 

време и при провеждане на операции по мисия „Отбрана”, като ще има 

съществен принос за подготовката на военномедицинските специалисти. За 

изпълнение на заложения до 2020 г. приоритет, МБАЛ на ВМА поддържаха 

способности за своевременна трансформация на легловата база при 

необходимост, което беше успешно демонстрирано при въведените извънредни 

мерки срещу пандемията от COVID-19. 

Дейностите по осигуряването на МБАЛ на ВМА с модерни реанимобили с 

възможности за телемедицина, оборудването на вертолетна площадка и 

поддържане на вертолет с модул за авиомедицинска евакуация за нуждите на 

Въоръжените сили са само частично решени. За преодоляване на недостига от 

способности за медицинска евакуация беше стартиран проект „Развитие на 

способност за медицинска евакуация”, в настоящия момент навлизащ във фаза І. 

С разчет за изпълнение на проекта 2030 г.  

Оптимизирането на военномедицинското осигуряване наложи 

интеграцията на медицинските пунктове на военните формирования в 

структурата на ВМА. Беше им предоставено медицинско оборудване за оказване 
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на спешна медицинска помощ. Все още не са достигнати способности за 

електронно здравеопазване, както остава нерешен и въпросът за 

взаимодействието с личните лекари на национално ниво.  

В изпълнение на Цели за способности са изградени декларираните  

медицинско подразделение за настаняване на пострадали, нуждаещи се от 

евакуация, екип за превантивна медицина, хирургичен екип и екип за 

авиомедицинска евакуация. Предстои сертифициране на декларирана полева 

болница Роля 2 Базова, като основен проблем за нейната боеготовност е 

недостигът на квалифициран военномедицински персонал със сержантски 

звания.   

Модернизирането на Военномедицинския отряд за бързо реагиране 

(ВМОБР) се извърши, чрез преструктурирането му в Модулни 

военномедицински формирования. Задачите по отношение идентифициране и 

отговор при радиологично и токсикологично въздействие се поемат от 

специализираните катедри и звена на ВМА.  

Успешно протича разработеният пилотен проект за обучение по 

професията военнослужещ – санитарен инструктор (парамедик). Беше изграден 

нов и единствен на национално ниво симулационен тренировъчен център, в 

който ВМА има готовност да започне обучение на санитарни инструктори за 

нуждите на Въоръжените сили.  

Наличието на остарели платформи на въоръжение и техника, 

несъвместими с използваните в страните членки на НАТО, изисква 

предприемане на действия по придобиване и използване на съвременни 

високотехнологични образци от въоръжение и техника. Придобиването на нова 

транспортна техника ще осигури нормалното функциониране на линиите за 

логистично осигуряване в хода на операциите. 

Обновяването на запасите от боеприпаси е наложително, като в 

определени случаи следва да прерасне и в процес по модернизация. 

Неритмичната доставка на резервни части води до намаляване на 

бойните възможности и до невъзможност за извършване на планови и аварийни 

ремонти на пътните превозни средства, авиационната, морска и друга 

техника. 

Повишаване на мобилността на декларираните логистични 

формирования може да се постигне, чрез придобиване на нови съвременни и 

оперативно съвместими пътни превозни средства и осигуряване на 

необходимите консумативи за тяхната експлоатация. 

Въпреки продължаващите усилия, Република България е в състояние да 

предостави само ограничена поддръжка от страната домакин със 

способностите на Въоръжените сили и минимална по отношение на реалната 

логистична поддръжка – настаняване, хранене, предоставяне на услуги и др. 
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Постигнато е усъвършенстване на диагностичните и терапевтичните 

възможности. За постигането на пълни функционални военномедицински 

способности е необходимо да продължи оптимизирането на силите и 

средствата, като някои от мероприятията са свързани с обезпечаването на 

значителни финансови ресурси. 

Значителен е недостигът на квалифициран военномедицински персонал, 

особено по отношение на военнослужещите медицински сестри и санитарни 

инструктори. Некомплектът в посочените категории военни медици е 

предизвикателство за боеготовността на декларираните военномедицински 

формирования. 

4.4. Численост и окомплектоване 

Индикаторите за оценка на изпълнението на Програма 2020 в частта ѝ за 

численост и окомплектоване на Въоръжените сили са: „Достигане на 

определената численост“ и „Попълване на некомплекта от военнослужещи“. 

Численост на Въоръжените сили 

В Програма 2020 за изпълнение на възложените мисии и задачи на 

Въоръжените сили се предвиждаше поддържането на обща численост не по-

малко от 37 000 и не повече от 40 000 военнослужещи и цивилни служители. 

Чрез модернизация и придобиване на нови платформи въоръжение и техника, 

както и при освобождаване от излишъци (материални ресурси, инфраструктура 

и др.), числеността на Въоръжените сили поетапно следваше да се намали от 

горния праг до не по-малко от 37 000 души в края на програмния период. 

Към 01.01.2016 г. щатната численост на Въоръжените сили беше с 2,45 % 

над определената от Народното събрание. В периода на действие на Програма 

2020, в съответствие с промени в ЗОВСРБ, Решение на НС за откриване на ВВВУ 

„Георги Бенковски” и План 2020 се реорганизираха военни формирования и се 

формираха нови формирования и структури, което съответно доведе и до 

увеличение на числеността на Въоръжените сили. Към 31.12.2020 г. щатната 

численост на Въоръжените сили е с 4,40 % над определената от Народното 

събрание.  

Извън Въоръжените сили, но като част от МО и СППМО, са пет структури 

с 1 128 щатни бройки за цивилни служители. Тяхната численост не е включена в 

числеността на Въоръжените сили. Това са: МО (520 щ. бр.), Изпълнителната 

агенция „Военни клубове и военно-почивно дело” (409 щ. бр.), Информационния 

център на МО (58 щ. бр.), Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров” (72 щ. 

бр.) и Националния военноисторически музей (69 щ. бр.). 

Анализът на посочените по-горе данни в рамките на индикатора 

„Достигане на определената численост“ дава основание да се направи оценката, 

че изпълнението е незадоволително. Тази оценка обаче, не отчита някои важни 

обективни причини за отклонението от определената в Програма 2020 численост 

на Въоръжените сили – настъпилите промени в средата на сигурност и 
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стартиралият процес на адаптиране на командната структура и силите на НАТО. 

Окомплектоване на Въоръжените сили 

Нивото на неокомплектованост с военнослужещи на Министерство на 

отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и 

Българската армия през периода 2015-2020 г. по години е показано на Фигура 1. 

 
Фигура 1 

Анализът на данните и естеството на процесите по окомплектоването 

показва рязко увеличение на некомплекта със 7% през 2016 г., дължащо се 

основно на увеличената щатна численост на Въоръжените сили. За времето от 

2017 до 2019 г. се наблюдава тенденция за поддържане на некомплекта в 

началото на периода и неговото плавно нарастване през следващите години, 

макар и с минимални стойности (по-малко от половин процент годишно). По-

съществено (с 0.73%) е увеличението на некомплекта през 2019 г. Като ефект от 

предприетите комплексни мерки в края на периода (увеличаване на 

възнагражденията средно с около 10% за последните 3 години, 

административно-правни промени, информационна кампания „Бъди войник“ и 

др.), негативната тенденция за нарастване на некомплекта беше преустановена. 

В края на 2020 г. текущият некомплект военнослужещи е 19,8%, от които 

21% за офицери, 7,8% за офицерски кандидати, 9% за сержанти/старшини, и 

26,3% за войници/матроси. Заедно с вакантните длъжности за резервисти, 

определени в единните длъжностни разписания за мирно и военно време, за 

Въоръжените сили общият некомплект от личен състав към 31.12.2020 г. е около 

26%. Запазиха се високите стойности на напускащите военнослужещи. 

Увеличеният прием на курсанти във военнобразователната система започна да 

оказва слабо положително влияние върху попълването на офицерските 

длъжности едва към края на 2020 г. 

В рамките на индикатора „Попълване на некомплекта от военнослужещи“ 

изпълнението на Програма 2020 се оценява като незадоволително. Предприетите 

в рамките на Програмата комплексни мерки за попълването на вакантните 

длъжности дадоха по-осезаем резултат едва в края на програмния период, поради 

което е необходимо тяхното планомерно и по-интензивно прилагане да 
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продължи и в рамките на Програма 2032, като се отчетат специфичните 

демографско-икономически характеристики на отделните региони, в които са 

дислоцирани военните формирования. 

4.5. Резерв на Въоръжените сили. 

В края на 2020 г. бяха приети изменения и допълнения на ЗРВСРБ и беше 

създадена срочната служба в доброволния резерв. С Правилника за прилагане на 

ЗРВСРБ беше регламентиран реда за преминаване на срочната служба в 

доброволния резерв, като същата следва да стартира от началото на 2022 г. 

Предвидена е възможност българските граждани, които са преминали срочна 

служба в доброволния резерв, да могат да заемат вакантни длъжности за военна 

служба без конкурс. По този начин се разшириха възможностите за заемане на 

вакантните длъжности и се създаде допълнителен подход за преодоляване на 

некомплекта от личен състав във Въоръжените сили.  

За периода 2017 г. до м. февруари 2020 г. успешно бяха реализирани 

предвидените занятия с учениците от 9 и 10 клас, провеждани от структурите на 

Централно военно окръжие. С въвеждането на противоепидемичните мерки от 

2020 г. провеждането на тези занятия беше преустановено. 

Като временно състояние е наличието на невписани на военен отчет 

български граждани, като причините са: 

- неявили се освободени от военна служба, които са в процес на издирване;  

- явили се за вписване на военен отчет във военните окръжия освободени 

военнослужещи по постоянен адрес, но документите им съгласно чл. 73, ал. 11 и 

чл. 160, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗОВСРБ не са изпратени от военните 

формирования или това е направено със закъснение; 

- заминали в чужбина, но неизпълнили задълженията си по закон.  

- несъответствие на длъжностите в МВР и ДАНС, както и ПМС № 

184/23.08.2012 г. за определяне на званията на служителите от резерва (запаса) 

по Закона за МВР и Закона за ДАНС; 

- част от техниката-запас не отговаря на заявената от формированията или 

липсваща в областния/общинския регион.  

Налице са затруднения при комплектуване на командите на военните 

формирования с ресурси от резерва: 

- в заявките на военните формирования са посочени длъжности с повече от 

една военноотчетни специалности (главен сержант на батарея, той и шофьор, 

готвач, той и шофьор и др.); 

- голям брой от вписани на военен отчет запасни нямат военна подготовка 

по специалности, записани в длъжностните разписания за мирно и военно време;  

- над 80% от вписаните на военен отчет са на възраст над 35 години и с 

всяка изминала година контингентът от запасни застарява, което води до 
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некачественото комплектуване на военните формирования, а за някои 

военноотчетни специалности до невъзможност за комплектуване; 

- част от запасните са променили постоянния си адрес, живеят на настоящ 

адрес, който е в друга област или са напуснали страната, което води до подмяна 

на повиквателните заповеди и забавяне на тяхното връчване; 

- неполучаване на необходимата информация от държавните институции 

за напусналите територията на страната граждани, водещи се на военен отчет;  

- затруднение с комплектуване командите на ВМА и ВВС, където се 

посочват длъжности със специфични изисквания (лекари с различни 

специалности, пилоти и др.); 

- проведеният преглед на техниката-запас с мобилизационно назначение 

показва, че поради липса на финансови средства собствениците на техника не 

полагат достатъчно грижи за поддържането й в добро техническо състояние. 

Същите бракуват, разкомплектоват и спират от движение техника, без да 

уведомяват военните окръжия/отдели. Значително се затруднява осигуряването 

на необходимите водачи за техника-запас, получила мобилизационно 

назначение, поради масовата практиката на един шофьор да се водят няколко 

автомобила.  

Въпреки предприетите мерки, желаният брой кандидати за служба в 

доброволния резерв не беше достигнат. Причините са комплексни, като са 

обусловени от: социални, икономически, финансови и демографски фактори; 

незадоволителен здравен статус на значителна част от кандидатите; ограничени 

лични финансови средства на кандидатите, необходими за подготовката и 

подаването на документи; съобразяване с всички заинтересовани страни (МО, 

граждани, работодатели, представители на неправителствени организации и др.); 

недостатъчна рекламно-информационна кампания, която да достигне до цялото 

общество. 

Показатели за изпълнение на програмата: 

Показатели за изпълнение 

(мерна единица - %, брой) 

Планирано 

ниво 

Отчет 

към края 

на 2017 г. 

Отчет 

към края 

на 2018 г. 

Отчет 

към края 

на 2019 г. 

Отчет 

към края 

на 2020 г. 

Програма № 2.3.”Резерв на Въоръжените сили”   

1. Процент на изпълнение на 

Плана за развитие на ВС, в частта 

за комплектоване с човешки 

ресурси (%). 

100 93% 92% 93% 92% 

2.  Процент вписани на военен 

отчет на български граждани (%). 
100 98% 97% 99% 97% 

3. Процент вписани на военен 

отчет на техника - запас (%). 
100 97% 89% 86% 90% 



32 

Показатели за изпълнение 

(мерна единица - %, брой) 

Планирано 

ниво 

Отчет 

към края 

на 2017 г. 

Отчет 

към края 

на 2018 г. 

Отчет 

към края 

на 2019 г. 

Отчет 

към края 

на 2020 г. 

4. Процент на дадено 

мобилизационно назначение на 

личен състав от запаса спрямо 

направените заявки за 

комплектуване на команди (%). 

100 100% 99% 99% 99% 

5. Процент на дадено   

мобилизационно назначение на 

техника-запас спрямо 

направените заявки за 

комплектуване на команди (%). 

100 98% 92% 93% 92% 

6. Брой сключени  договори  за 

служба в доброволния резерв на 

ВС спрямо планираните 

длъжности по години (брой). 

3000 565 405 410 432 

7. Брой сключили договори за 

обучение по квалификация 

,,офицер от резерва". (брой). 

100 0 0 0 0 

8. Процент набрани кандидати 

за военна служба, подали 

документи в териториалните 

структури на ЦВО по обявения 

брой места в МЗ. 

100 100% 100% 130% 210% 

9. Процент годни кандидати за:          

- военна служба (%) 

100 

100% 63% 90% 140% 

- обучение във ВУУ (%) 100% 100% 100% 120% 

- служба в доброволния резерв 

(%) 
0 19% 16% 10% 

10. Брой кандидати за обучение 

по начална/ специална военна 

подготовка, подали документи в 

териториалните структури на ЦВО 

(брой): 

1750 98 156 221 0 

11. Брой обучени по начална 

военна подготовка (брой). 
940 67 106 110 0 

12. Брой обучени по специална 

военна подготовка (брой). 
810 7 0 49 0 

13. Процент проведени спрямо 

планирания брой занятия с 

учениците от 9-10 клас в средните 

училища. 

100 100% 100% 100% 67% 
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Показатели за изпълнение 

(мерна единица - %, брой) 

Планирано 

ниво 

Отчет 

към края 

на 2017 г. 

Отчет 

към края 

на 2018 г. 

Отчет 

към края 

на 2019 г. 

Отчет 

към края 

на 2020 г. 

14. Показни занятия - брой 3 3 3 3 1 

 

Надхвърлянето на щатната численост на Въоръжените сили над 

определената от Народното събрание се дължи на формирането на нови 

структури, непредвидени в Програма 2020, с които се цели Въоръжените сили 

да бъдат адекватни на изискванията на динамичната среда на сигурност и на 

процеса на адаптиране на командната структура и силите на НАТО. 

Въпреки, че в края на периода беше преустановена тенденцията на 

нарастване на некомплекта от личен състав във Въоръжените сили, 

състоянието на окомплектоваността на военните формирования остава на 

недостатъчно ниво и изисква прилагането на планомерни и по-интензивни 

мерки за неговото поетапно подобряване. Заедно с остарялото и оперативно 

несъвместимо въоръжение и бойна техника, големият брой вакантни 

длъжности остава един от най-непосредствените и сериозни проблеми пред 

отбраната. 

Ако не бъде разрешен проблемът с некомплекта, дори и придобиването на 

ново въоръжение и бойна техника няма да бъде в състояние да осигури 

наличието на необходимите способности. 

4.6. Оценка системата за поддържане и развитие на националните 

концептуални и доктринални документи 

Индикатор за оценка на системата за поддържане и развитие на 

националните концептуални и доктринални документи е степента на ежегодното 

изпълнение на План за развитие на национални концептуални и доктринални 

документи в областта на отбраната и въоръжените сили. 

За успешното провеждане на Стратегическия преглед на отбраната беше 

актуализирано Ръководството за планиране на отбраната, базирано на 

способности, утвърдено за прилагане с МЗ № ОХ-323/29.03.2019 г. 

Ръководството борави изцяло с методологията, използвана в НАТО.  

Анализите на характера на Програма 2020 и предшестващите я документи 

в областта на планирането на отбраната, извършени по време на Стратегическия 

преглед на отбраната, показаха необходимост от дефиниране и прилагане на 

единен модел за дългосрочно планиране на развитието на Въоръжените сили, 

който да осигури приемственост, стабилност и последователност на процесите. 

В тази връзка, чрез интегриране на опита и познанията в областта на планирането 

на национално и съюзно ниво, през 2020 г. беше разработена Концепция за 

дългосрочно планиране на отбраната, утвърдена за прилагане с МЗ № ОХ-
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313/15.04.2021 г. Краен продукт от използването на тази Концепция се явява 

Програма 2032. 

През 2016 г. с РМС № 283/18.04.2016 г. беше приета актуализираната 

Национална отбранителна стратегия. В нея е извършен задълбочен анализ на 

средата на сигурност, като са отчетени новите рискове и заплахи, включително 

и тези от хибриден характер. Хармонизирани са задачите на Въоръжените сили 

в съответствие с поетите съюзни ангажименти, като е отчетено, че успехът в 

борбата с хибридните заплахи ще зависи от синергията между националните 

отбранителни планове и тези на Алианса. Извършен е анализ на ресурсите за 

отбрана: човешки, информационни, материални и финансови. Отчетени са 

условията на силно ограничените бюджетни средства и е направен баланс между 

отпуснатите ресурси и необходимите на страната отбранителни способности. 

Актуализираното издание подлежи на пълен преглед и преиздаване през 2020 г. 

Прегледът на Националната отбранителна стратегия наложи извършване 

на преглед на публикациите от архитектурата на доктринални документи на 

Въоръжените сили. Този преглед се осъществява чрез изградената система за 

развитие на доктриналните документи на Въоръжените сили, която обхваща 

базовите доктрини, поддържащите доктрини и приложните документи на 

Въоръжените сили.  

До края на 2019 г. беше извършен преглед и са изготвени актуализирани 

издания на:  

• Доктрина на Въоръжените сили (НП-01, издание А, 2017 г.); 

Базови доктрини: 

• Доктрина за управление на човешките ресурси (НП-1, издание А, 

2019 г.); 

• Доктрина за военното разузнаване (НП-2, издание А, 2018 г.); 

• Доктрина за провеждане на операции (НП-3, издание А, 2018 г.); 

• Доктрина за логистиката (НП-4, издание А, 2019 г.) 

• Доктрина за планиране на операции (НП-5, издание А, 2018 г.); 

• Доктрина за подготовка на Въоръжените сили на Република 

България (НП-7, издание А, 2018 г.); 

• Доктрина за финансово осигуряване (НП-8, издание А, 2018 г.). 

Продължава прегледа на Доктрина за комуникационно-информационната 

система на Въоръжените сили на Република България (НП-6), като срока за 

разработване на документа беше удължен до края на 2021 г., предвид 

съгласуването и хармонизирането на документа с окончателното финализиране 

на Стратегическия преглед на отбраната. 

Поддържащи доктрини: 

До края на 2020 г. беше извършен преглед и бяха изготвени актуализирани 

издания на:  

• Доктрина за сухопътни операции (НП-3.2, издание А, 2020 г.); 

• Доктрина за въздушни операции (НП-3.3 издание А, 2020 г.); 

• Доктрина за ЯХБЗ (НП-3.8, издание А, 2020 г.); 
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• Доктрина за медицинско осигуряване (НП-4.10, издание А, 2020 г.). 

Продължава прегледа/разработването на още девет доктрини, който следва 

да приключи през 2021 г.: 

• Доктрина за морски операции (НП-3.1); 

• Доктрина за операции в отговор на кризи (НП-3.4); 

• Доктрина за специалните операции (НП-3.5); 

• Доктрина за информационни и психологическите операции (НП-

3.10); 

• Доктрина за геопространствено осигуряване (НП-3.11); 

• Доктрина за военноинженерно осигуряване (НП-3.12); 

• Доктрина за защита на силите (НП-3.14); 

• Доктрина за противодействия на ИВУ (НП-3.15); 

• Доктрина за военна полиция (НП-3.16). 

Паралелно с прегледа на доктрините се извършва преглед и разработване 

на значителен брой приложни документи (тактики, техники и процедури), 

използвани пряко в подготовката на щабовете, войските и силите. 

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

изграждане на способности е и развитието на концепции. 

През 2019 г. беше разработена и приета Концепция за развитие на 

способности за зенитно-ракетно прикритие, а през 2020 г. - Концепция за 

съвместните ефекти. 

Във Въоръжените сили е изградена и функционира утвърдена система за 

развитие на националните концептуални и доктринални документи в областта 

на отбраната и Въоръжените сили, която позволява своевременното им 

актуализиране и хармонизиране в съответствие с промените в средата на 

сигурност, стратегическите национални и съюзни документи и която реално 

допринася за придобиване на адекватни на съвременните изисквания 

способности от Въоръжените сили. 

В съответствие с индикатора за оценка системата за поддържане и 

развитие на националните концептуални и доктринални документи степента 

на изпълнение на План за развитие на национални концептуални и доктринални 

документи в областта на отбраната и Въоръжените сили в края на 2020 г. е 

93% 

4.7. Образование, наука и обучение. 

В изпълнение на Решение на Народното събрание от 18.04.2019 г. (обн. в 

ДВ бр. 34 от 23.04.2019 г.) от 01.01.2020 г. беше открито Висше военновъздушно 

училище „Георги Бенковски” в гр. Долна Митрополия, което става неразделна 

част от военно-образователната система. 

Извършени бяха промени в ЗОВСРБ и ЗРВСРБ, регламентиращи 

обучението на курсанти и студенти във висшите военни училища и за развитието 

на академичния състав. 



36 

Оптимизирани бяха структурите на военнообразователните институции, 

както следва и са в сила нови длъжностни разписания на  ВА „Г. С. Раковски”, 

НВУ „Васил Левски”, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, ВМА, Института по отбрана 

„Проф. Цветан Лазаров”.  

Актуализирани бяха учебните програми на слушателите от ВА 

„Г.С. Раковски”, в съответствие с отбранителните способности на Въоръжените 

сили. Разработени бяха учебни планове и програми на английски език, които 

дават възможност за обучение на офицери от други държави. 

Утвърдена беше нова учебна документация за обучение на курсанти и 

студенти в НВУ „В. Левски” и ВВВУ „Георги Бенковски”. Увеличени бяха 

хорариумите от учебни часове по военната подготовка на курсантите с 

насоченост към тяхната практическа и методическа подготовка; чуждоезиково 

обучение на студентите, с цел подпомагане на образователната им мобилност и 

по-успешна реализация на европейския пазар на труда.  

Стартираха процеси по промяна на учебния план на курсантите от 

специализация „Летец-пилот”, с цел включване на преминаване на теоретично 

обучение, необходимо за последващо придобиване на удостоверение за 

„Любител пилот на самолет” - PPL (A), както и за сертифициране на обучението 

на летателния състав и специалистите по ръководство на въздушното движение 

за нуждите на отбраната и за авиационната индустрия и бизнеса, по стандартите 

на Международната организация за гражданска авиация и Европейската агенция 

по отбрана на НАТО. 

През 2020 г. беше възложена обществена поръчка и сключен договор за 

наем на самолети и екипажи на „Мокър лизинг”, с което бе стартирана 

процедурата по сертифициране на Одобрена организация за обучение 

(ООО „Димитър Списаревски”), в която да се води обучението на пилоти за 

гражданската авиация. 

Във Висшето военноморско училище „Н.Й. Вапцаров” бяха разработени 

учебни планове по специализациите от специалността „Организация и 

управление военни формирования на тактическо ниво”, за обучение на 

чуждестранни курсанти. През летния семестър на учебната 2019-2020 г. се 

обучаваха трима курсанти от Република Полша и двама от Република Северна 

Македония. 

Значително беше разширена дейността по интеграция на военните 

академии и висшите военни училища с висши училища от други страни по 

програма „Еразъм +” и „Военен еразъм”. 

Оптимизирани бяха плановете и програмите за обучение на кадети в 

Професионалните сержантски (старшински) колежи. Разработени, съгласувани с 

Министерството на образованието и науката и обнародвани в „Държавен 

вестник” бяха държавните образователни стандарти за професиите, по които се 

извършва обучение в Професионалните сержантски (старшински) колежи.  
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Със заповед на министъра на образованието и науката през 2020 г. беше 

създаден Професионален сержантски колеж към ВВВУ „Георги Бенковски”. 

Стартирана е процедура по вписване на Професионалния сержантски колеж към 

Националния военен университет „Васил Левски” в регистъра на 

професионалните колежи. 

Материално-техническата база за обучение и научни изследвания във 

военнообразователните институции се привежда в съответствие с най-новите 

информационни, дидактически и иновационни технологии. Създадени бяха 

много добри условия за дистанционно-електронно обучение, като не беше 

допуснат срив в учебния процес по време на въведените противоепидемични 

мерки. 

Военнообразователните институции активно участват в проекти по 

оперативните програми на ЕС, включително клъстери и създаване на центрове 

за компетентност и модернизиране на образователната и научната 

инфраструктура. 

5.  Модернизация на Въоръжените сили 

5.1. Оценка за изпълнение на инвестиционните проекти 

През целия отчетен период усилията на МО бяха насочени към поддържане 

на съществуващите и постепенно развитие на нови отбранителни способности, 

адекватни на тенденциите в развитието на средата на сигурност. Стартира 

едновременната реализация на трите основни инвестиционни проекта за 

модернизация, насочени към преодоляването на дефицита от критично 

необходими ключови способности. 

В изпълнение на Програма 2020 управлението на инвестиционните 

проекти в МО се извършваше съгласно метода „Управление на проекти в 

контролирана среда“ – PRINCE2. Утвърдено беше от министъра на отбраната 

„Ръководство за проектно управление в Министерството на отбраната, 

Структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската 

армия“ Бордът за управление на портфолио от проекти (П2Б), посочен в 

Програма 2020, функционираше като постоянно действащ орган за управление 

на Портфолиото от проекти. П2Б проведе 52 заседания, като понастоящем 

инвестиционните проекти са 46 и са разпределени в три категории, съобразно 

напредъка в тяхната реализация и финансовата им осигуреност.  

Инвестиционен проект  „Придобиване на нов тип боен самолет“ е във фаза 

„Изпълнение“. Изпълняват си четири международни договора за неговата 

реализация и доставката на осем броя самолети F-16 Block 70 с Правителството 

на САЩ, по условията на Програмата на САЩ за чуждестранни военни 

продажби (FMS). Първите два самолета ще бъдат доставени през 2023 г., а 

останалите шест през 2024 г. 

Инвестиционен проект „Придобиване на многофункционален модулен 

патрулен кораб за ВМС“ е във фаза „Изпълнение“. На 12.11.2020 г. беше 
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подписан Договор между МО и “Fr. Lürssen Werft“ за неговата реализация, като 

същият се изпълнява съгласно заложения график. Двата кораба ще бъдат 

построени в Република България, като първия ще бъде предаден до края на 

2025 г., а втория до края на 2026 г. 

Инвестиционен проект „Придобиване на основна бойна техника за 

изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада“ е 

във фаза „Изпълнение“. Подготвена беше процедура за избор на изпълнител, но 

същата беше прекратена поради значителното превишаване в двете оферти на 

определената финансова рамка. В момента се извършва анализ на възможностите 

за реализация на проекта в определената финансова рамка, без загуба на 

необходимите способности. 

Инвестиционен проект „Придобиване на нови трикоординатни радари“ е 

от Категория 2 от Портфолиото поради липсата на финансово осигуряване. Той 

обаче е от изключителен приоритет за МО и в частност за ВВС. През 2019 г. бяха 

изпратени запитвания за информация (RFI - Request for Information) към шест 

фирми-производители на радари. През април 2020 г. бяха изпратени 

допълнителни RFI до още две компании. В допълнение беше изпратено писмо-

заявка (LOR for P&A) до САЩ за предоставяне на информация за цени и 

наличности на нови трикоординатни радари. Предстои Проектът за 

инвестиционен разход да бъде внесен за приемане от Министерския съвет и 

Народното събрание и осигуряване на необходимото финансиране. 

Инвестиционен проект „Модернизация на фрегати клас Е-71” е във фаза 

„Изпълнение“. Към момента същият се изпълнява частично на основата на 

подписани Рамкови споразумения и спорадично финансиране, като няма 

подписано споразумение за ремонта на въоръжението на двата кораба. Основен 

проблем е липсата на достатъчно финансиране. 

Инвестиционен проект „Криптографски мрежи и системи с интегрирано 

разпределение на ключови документи за защита на услуги в КИС (криптирани 

гласови комуникации)“ е във фаза „Изпълнение“. Изготвени са технически 

спецификации, Документ за иницииране на проект (ДИП) и стартира процедура 

за избор на изпълнител. Основен проблем е липсата на достатъчно финансиране. 

Инвестиционен проект „Киберзащита“ е във фаза „Изпълнение“. 

Основната част ще се реализира по FMF. Сключен беше договор със САЩ за 

финансиране и изграждане на „Оперативен център за киберотбрана на МО“. През 

2022 г. ще се извърши доставката на оборудването, а през 2023 г. интегрирането 

и завършването на първи етап на проекта, в съответствие с първия договор. За 

реализацията на втори етап предстои да се сключи нов договор по FMF.  

В изпълнение на заложеното в Програма 2020, за реализацията на 

инвестиционните проекти „Разширяване на националния сегмент на НАТО (NS 

WAN) за обмен на класифицирана информация до ниво „NATO SECRET” и 

„Национална система за управление на криптографски материали в електронен 

вид на територията на Република България – BG EKMS“, както и за изследвания 

и отделни доставки по проекти „Придобиване на нови трикоординатни радари“ 
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и „Изграждане и функциониране на съвместен оперативен център на 

Съвместното командване на силите“, бяха използвани възможностите на 

Агенцията на НАТО за комуникации и информация (NCIA). 

През периода 2015-2020 г. на МО бяха отпуснати финансови средства в 

размер на 157 милиона щатски долара по програми и целеви фондове на САЩ за 

подпомагане в областта на сигурността, за изграждането на отбранителни 

способности на Въоръжените сили. Програмите и целевите фондове на САЩ се 

финансират предложения, които водят до развитие на нови способности и 

изпълнение на Целите за способности на НАТО. МО, във взаимодействие с 

Офиса за отбранително сътрудничество към Посолството на САЩ, организира, 

координира и подпомага изпълнението на дейности по следните програми и 

целеви фондове на САЩ за подпомагане в областта на сигурността: 

 Програма за чуждестранни военни продажби (Foreign Military Sales - 

FMS); 

 Програма за изграждане на способности за съвместно участие в 

операции с американски сили (контратерористични операции, 

военни операции за стабилизиране или в операции за тяхна 

подкрепа/Building Partner Capacity – BPC/2282/333); 

 Фонд за подпомагане на европейската отбрана (European Security 

Assistance Fund – ESAF); 

 Фонд за намаляване на руското влияние (Countering Russian Influence 

Funding – CRIF); 

 Фонд „Подобряване на морската осведоменост“ (Maritime Domain 

Awareness-MDA). 

Във връзка с ефективното използване на посочените в Програма 2020 

външни източници за финансиране, следва да се подчертае, че за реализацията 

на проект „Изграждане и функциониране на съвместен оперативен център на 

Съвместното командване на силите“ бяха използвани средства по FMF. 

Осигуряването на ритмично финансиране се очертава като основен 

проблем за успешната реализация на проектите от Портфолиото от 

проектите на МО. Този факт, от една страна, би могъл да бъде индикатор за 

разминаване между нивото на амбиция по отношение на изграждане и 

развитие на отбранителни способности и възможностите на бюджета да 

осигури адекватни финансови ресурси. От друга страна обаче, може да се 

направи извод, че системата за планиране, програмиране и бюджетиране и 

системата за проектно управление не са достатъчно адаптирани една към 

друга за изпълнението на средно- и дългосрочни ресурсоемки проекти.  

Недостатъчният административен капацитет и опит по отношение 

управлението на проектите както на стратегическо, така и на оперативно 

ниво, води до редица пропуски от гледна точка на изискванията на метода 

PRINCE2 и Ръководството за проектно управление в МО, СППМО и БА. 
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Реализацията на основните инвестиционни проекти за превъоръжаване 

зависи от редица външни институции, което влияе върху процеса на тяхното 

планиране и изпълнение. Съществуващата правна рамка за реализация на 

основните инвестиционни проекти на МО предполага процедури с участието и 

вземането на решения от други държавни органи и институции. Това, от една 

страна, е сериозно предизвикателство пред екипните структури при 

планирането и изпълнението на проектите от Портфолиото на МО, а, от 

друга, е предпоставка за възникване на казуси, за които не може да бъде взето 

решение в рамките на МО. 

5.2. Оценка за изпълнение на проектите за ремонт и модернизация на 

наличното въоръжение и техника 

Освен работата по основните проекти за превъоръжаване и модернизация 

на Българската армия, след период на отлагане, стартира основният ремонт на 

танкове Т-72 и танкови мерници-далекомери за танкове Т-72, ремонтът на 

самолети МиГ-29 и СУ-25, както и капитално-възстановителният ремонт на 

вертолети Ми-24В и Ми-17. 

За ремонта на изтребителите МиГ-29, в изпълнение на сключеното на 

21.03.2018 г. рамково споразумение с РСК „МиГ“ на стойност близо 81.5 млн. лв. 

без ДДС със срок на действие 48 месеца, бяха сключени договори, включващи 

доставка на имущество, ремонти на оборудване и на двигатели РД-33, 

контролно-възстановителни работи на 3 броя учебно-бойни изтребители МиГ-

29УБ и др. Заради забавяне на изпълнението на договорите от страна на руската 

компания, МО предяви искане за изплащане на неустойки. 

В изпълнение на договор на стойност около 82,5 милиона лева без ДДС, 

подписан през 2018 г. с беларуския завод „Барановичи“, през 2020 г. в авиобаза 

„Безмер“ пристигнаха шест ремонтирани щурмови самолета СУ-25, а през 

февруари 2021 г. - и последните два. Удълженият с осем години ресурс на 

самолетите ще позволи воденето на интензивна подготовка на летателния състав 

от базата и повишаване на нивото на бойна подготовка. Модернизирани са 

системите, като са включени възможности за спътникова навигация. Разширени 

са възможностите за използване на ракетно въоръжение. Радиостанциите са 

подменени с нови, които позволяват едновременно връзка и прослушване на две 

честоти, включително и осъществяване на контакт със сухопътен и морски 

компонент. Това прави самолетите по-боеспособни и по-ефективни в 

изпълнението на основните задачи по осигуряване на непосредствена 

авиационна поддръжка, изолиране на района на бойните действия и подпомагане 

воденето на боя от формированията на сухопътни и военноморски 

подразделения и части. 

На 9 декември 2020 г. Министерският съвет одобри проект за 

инвестиционен разход „Модернизация на танк Т-72 за нуждите на танковите 

формирования от Сухопътни войски”. На 16 декември 2020 г. между МО и 

„ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД беше сключен договор за модернизация на 44 танка 
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Т-72 за нуждите на танковите формирования от Сухопътни войски. Той е на 

стойност 78 719 472 лв. с ДДС и е за срок от 2 години. Договорът предвижда и 

модернизация и на три командно-щабни машини МТ-ЛБ У. С реализацията на 

проекта се цели преодоляването на технологичното изоставане на танковите 

формирования по отношение на системите за управление на огъня, защитеност 

на комуникациите и ситуационната осведоменост. Чрез него също така ще се 

постигне оперативна съвместимост на силите и средствата както в национален, 

така и в съюзен формат. Това, от своя страна, ще доведе до изпълнение на 

поетите съюзни ангажименти на страната.  

В периода януари 2019 г. – юли 2020 г. в завод „ТЕРЕМ – Хан Крум” ЕООД 

в Търговище бяха извършени ремонти на 13 танка Т-72 и 60 броя танкови 

мерник-далекомери. 

Поставената в Програма 2020 цел да бъде премахната зависимостта на 

отбранителните ни способности от страни, извън НАТО и ЕС не беше изпълнена. 

В текста на Програма 2020 референциите към тази цел са две. Сключени бяха 

нови споразумения и договори за ремонт и поддръжка на старите съветски 

самолети, съответно с Руската федерация за МиГ-29 (2016 г. и 2018 г.) и с 

Беларус за СУ-25 (2018 г.). В контекста на тази негативна оценка, следва да се 

отчитат някои обективни обстоятелства. Въпросните договори бяха сключени с 

цел поддържане на необходими за Въоръжените сили отбранителни 

способности, за да могат те да продължат да изпълняват конституционните си 

задължения. До осигуряването и въвеждането на въоръжение на новите самолети 

F-16 е наложително да бъдат използвани наличните, за да не бъде допуснат 

дефицит от критично важни способности. 

През периода на действие на Програма 2020 се запази зависимостта на 

Република България от Руската федерация за ремонт и поддръжка на останала 

на въоръжение стара и оперативно несъвместима съветска техника. Това 

остава сериозен проблем за националната сигурност, върху който трябва да 

бъдат фокусирани усилията през периода на действие на Програма 2032. Това 

налага ускоряване на работата по превъоръжаването и модернизацията, за 

което е необходима категорична и последователна политическа воля в 

дългосрочен план. 

5.3. Сътрудничество в рамките на Българската отбранително-

технологична индустриална база 

В контекста на подкрепата, която правителството оказва на българската 

отбранително-технологична индустриална база (БОТИБ), следва да бъдат 

отбелязани усилията на МО и Министерството на икономиката в организирането 

на Международното изложение на отбранителни продукти и услуги „Хемус – 

отбрана, антитероризъм и сигурност“, което повече от 25 години се провежда 

веднъж на две години. Независимо от сложната епидемиологична и 

икономическа обстановка, „Хемус 2020“ постигна значителен ръст по всички 

търговски параметри в сравнение с предишното си издание през 2018 г. В „Хемус 
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2020“ бяха представени 95 фирми и организации, от които 68 български и 27 

чуждестранни от 17 държави. Българската академична общност прояви 

значително по-висок интерес в сравнение с предишни години чрез участието на 

12 научни звена и висши учебни заведения, от които шест военни и шест 

граждански. 

Индустриалният форум има за основна цел изграждане на стабилни 

партньорски отношения и непрекъснат диалог между държавата, бизнеса и 

научноизследователската общност в областта на отбраната и сигурността. От 

своето учредяване през 2012 г. Индустриалният форум е неизменна част от 

програмата на Международното изложение на отбранителни продукти и услуги 

„Хемус – отбрана, антитероризъм и сигурност“ и се утвърди като механизъм за 

непрекъснат обмен на информация и експертни становища относно новите 

инициативи и проекти в отбраната на национално и съюзно ниво, високите 

технологии и въоръженията, новите тенденции в специализираното образование 

и подготовка и т.н.  

С откриването на нови перспективи пред европейската отбранителна 

индустрия и научно-изследователски организации европейският контекст и 

свързаните с отбраната инициативи в ЕС станаха ключова тема в дневния ред на 

Индустриалния форум. Фокус на заседанието на форума през декември 2016 г. 

беше поставен върху политико-военните аспекти на новия дневен ред на ЕС в 

отбраната, като през септември 2017 г. то се съсредоточи върху перспективите 

пред българската отбранителна индустрия при изграждане на европейски 

отбранителни способности. Конкретиката на диалога с българската 

промишленост в контекста на ЕС се засили през 2018 г., когато под Българското 

председателство на Съвета на ЕС бяха финализирани преговорите по приемане 

на първата по рода си Европейска програма за промишлено развитие в отбраната 

(EDIDP). Усилията на МО и Министерството на икономиката в този период бяха 

върху насърчаването и подпомагането на участието на български компании и 

научни организации в консорциуми, кандидатстващи за безвъзмездно 

европейско финансиране по програмата за своите иновативни проектни 

предложения. През октомври 2020 г. основна тема на заседанието на 

Индустриалния форум беше извличането на поуки и добри практики от 

досегашното българско участие в EDIDP и подобряване на възможностите за 

участие в Европейския фонд за отбрана (EDF), включен в новия програмен 

период на ЕС 2021-2027 г. 

6. Оценка на разходите за отбрана 

През периода България полагаше усилия, за да реализира успешно 

задълженията си по Ангажимента за повишаване на инвестициите в отбрана 

съгласно решенията от Срещата на върха на НАТО в Уелс през 2014 г. Въпреки 

икономическите и финансовите последици от кризата с COVID-19, усилията 

останаха фокусирани върху осигуряването на разходи за отбрана, съгласно 

приетия от правителството (РМС №3/04.01.2018 г.) „Национален план за 

повишаване на разходите за отбрана на 2% от БВП на Република България до 
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2024 г.“ (Националния план), за да не се допусне трансформирането на здравната 

криза в криза на сигурността и отбраната. Чрез този план се посочват способите 

за нарастването на разходите за отбрана на 2% от БВП и се дават основните 

направления за инвестиране на увеличените средства до 2024 г.  

В Програма 2020 бяха набелязани конкретни параметри за ресурсното 

осигуряване на отбранителните способности на Въоръжените сили:  

 през периода 2016-2018 г. разходите за отбрана да се запазят на ниво 

не по-ниско от достигнатото със Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2014 г.; 

 в периода от 2019-2024 г. разходите за отбрана постепенно да се 

увеличават, в зависимост от нарастването на икономическите възможности на 

страната, до достигане на ниво от 2% от БВП на страната, 20% от които да са за 

придобиване на нови системи въоръжения, бойна техника и оборудване, 

съгласно приетия Ангажимент за инвестиции в отбраната на Срещата на високо 

равнище на НАТО в Уелс през 2014  г.; 

 направленията на разходите в бюджета за отбрана - за личен състав, 

за текуща издръжка и капиталовите разходи в периода 2020-2024 г. да постигнат 

съотношение 60:20:20 спрямо общите разходи за отбрана.  

По отношение на приноса на Република България към колективната 

отбрана на НАТО, следва да се отбележи, че в основата на използвания модел за 

оценка са т.н. „измерители“, ключовите два от които имат ресурсен характер – 

(1) разходите за отбрана като процент от БВП на съответната страна и (2) 

разходите за закупуване на основни оръжейни системи, бойна техника и 

оборудване. 

В Националния план постигането на политическото ниво на амбиция 

изисква и запазване на разходите за отбрана на ниво не по-ниско от 2% от БВП 

след 2024 г. до края на периода през 2032 г. През 2020 г. е заложено достигане на 

разходите за отбрана до ниво 1.61 % от БВП на страната. 

Според Националния план ефективно и ефикасно изразходване на 

средствата се постига при съотношение между разходите за личен състав, текуща 

издръжка и капиталови разходи спрямо общите разходи на МО в съотношение 

60:20:20, което се предвижда да бъде достигнато до 2024 г. През 2020 г. беше 

предвидено това съотношение да бъде 56:14:30.  

Сравнителен анализ на разходите за отбрана като процент от БВП на 

страната за периода 2014-2020 г. е показан на Фигура 2. Данните от 2014 до 

2018 г. показват, че в този период България изостава от практическото прилагане 

на поетите ангажименти за повишаване на разходите за отбрана. През 2019 г. във 

връзка със закупуването на новия тип боен самолет разходите за отбрана далече 

превишават всички предварителни разчети и достигат 3.15% от БВП, което 

извежда страната на водещи позиции в НАТО. През 2020 г. разходите за отбрана 

са на ниво от 1.62% от БВП, което съответства в пълна степен и дори минимално 

надхвърля предвиденото в Националния план.  
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Фигура 2 

Сравнителен анализ на разходите за отбрана като абсолютна стойност в 

млн. лв. за периода 2014 - 2020 г. е показан на Фигура 3. 

 
Фигура 3 

В периода 2014 - 2017 г. се наблюдава много бавно нарастване на разходите 

за отбрана. Ангажиментът за инвестиции в отбраната е изпълнен в частта да спре 

тенденцията за намаление на бюджета за отбрана. Плавното увеличение на тези 

разходи в абсолютна стойност не съответства на темпа на растеж на абсолютната 

стойност на БВП. С други думи, макроикономическите показатели показват 

стабилен растеж на номиналния БВП (от 83.9 млрд. лв. до 102.3 млрд. лв., или 

кумулативно за периода 22%), но разходите за отбрана нарастват само с 15%, 

което показва известно изоставане. На практика, този факт доказва, че отбраната 

не е сред управленските приоритети, въпреки сериозното влошаване на средата 

на сигурност и новите рискове и заплахи, пред които е изправена страната ни. 

Едва през 2018 г. стойностите на разходите за отбрана в размер на 

1 587,9 млн. лв. отбелязват малко по-бърз темп на растеж и се приближават до 

заложеното в Националния план.   
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Резкият скок през 2019 г., както беше споменато по-горе, се дължи на 

закупуването на новия тип боен самолет. В последната 2020 г. на периода, 

номиналната стойност на разходите за отбрана съответстват приблизително на 

разчетите в Националния план. 

Сравнителен анализ на съотношението на основните направления на 

разходите спрямо общите разходи за отбрана в периода 2014-2020 г. е представен 

на Фигура 3. 

 

 

Фигура 3 

От графиките се вижда, че макар и с флуктуации, дисбалансът в 

направленията на разходите в периода до 2017 г. бавно намалява, като от 2018 г. 

се доближава постепенно до целевите нива, посочени в Програма 2020 

(60:20:20). Сериозните дисбаланси в периода до 2017 г., особено по отношение 

на капиталовите разходи, се отразяват негативно на изграждането, поддържането 

и развитието на отбранителните способности и в най-голяма степен – на 

превъоръжаването и модернизацията на Въоръжените сили. 

Независимо от постепенното нарастване на капиталовите разходи в 

посочените години, следва да се отчита, че изискването към всички страни в 

НАТО е 20% от общите разходи за отбрана към 2024 г. да се използват за 

придобиване на нови системи въоръжение и техника. Съгласно Закона за 

публичните финанси като „капиталови разходи“ в България се отчитат и 

разходите за основен ремонт на въоръжение, техника и инфраструктурни обекти. 

В този смисъл, повишението на капиталовите разходи например през 2016 г. до 

11.8% се дължи основно на изпълнението на проект „Осигуряване на летателната 

годност на самолети МиГ-29“ (отчетен разход в размер на 70.3 млн. лв.), което 

води до поддържане на съществуващите стари, но не и до придобиване на нови 

способности. 

Нарастването на капиталовите разходи за 2019 г. до 62.2% от общите 

разходи за отбрана се дължи почти изцяло на допълнително заделените 

2 100 млн. лв. от Централния бюджет за изплащане на новия тип боен самолет. 



46 

През 2020 г. съотношението на основните направления на разходите 

отново се приближава в значителна степен до целевите нива. 

Индикаторите за оценка на изпълнението на Програма 2020 по отношение 

на разходите за отбрана са както следва: 

Разходи за отбрана като процент от БВП  

В края на периода разходите за отбрана като процент от БВП съответстваха 

на заложените параметри в Националния план. През 2019 г. тази стойност беше 

рязко надвишена заради закупуването на първите осем самолета F-16, а през 

2020 г. нивото на изпълнение е малко над 100%. Това дава основание да се счита, 

че по този целеви индикатор изпълнението е задоволително, с подчертана 

тенденция към подобряване през последните три години. 

Капиталови разходи като част от разходите за отбрана  

По отношение на тази категория разходи, чиято целева стойност за 

достигане съгласно Програма 2020 е 20% от общите разходи за отбрана, следва 

да се има предвид, че за 2015, 2016 и 2017 г. техните стойности са чувствително 

под целевото ниво. През последните три години на отчетния период, обаче, 

техните стойности се повишават значително в сравнение с предходния. През 

2018 г. капиталовите разходи надхвърлят незначително целевия показател, през 

2019 г. същият е превишен над три пъти (до 62.2%) заради плащането на осемте 

самолета F-16, а през 2020 г. той е малко под 20% (18.4%). 

Общата оценка за изпълнението на Програма 2020 по отношение на 

измерителя „Капиталови разходи като част от разходите за отбрана“ може 

да се определи като задоволителна, с подчертана тенденция към повишаване през 

последните три години. Но следва да се има предвид, че за разлика от Програма 

2020, Националният план за последните три години от отчетния период залага 

по-амбициозни целеви стойности за капиталови разходи, надхвърлящи 20%, 

които са съответно за 2018 г. – 29%, за 2019 г. – 29% и за 2020 г. – 30%. 

Въпреки сравнително позитивната финансова картина на разглеждания 

период, нарастването на разходите за отбрана беше недостатъчно за 

реализиране на ключови политики на МО, като преодоляване на некомплекта от 

личен състав, превъоръжаване и модернизация, изпълнение на приетите Цели 

за способности на НАТО 2017, по-активно участие в мисии и операции зад 

граница. 

Ангажиментът за инвестиции в отбраната, поет на Срещата на върха 

на НАТО в Уелс през 2014 г., е изпълнен в частта да спре тенденцията за  

намаление на бюджета за отбрана.  

Планираното за достигане изискване за направленията на разходите в 

съотношение 60:20:20 спрямо общите разходи за отбрана е базирано на 

добрите практики на съюзниците, където процесите на дългосрочно планиране 

на отбраната протичат без сътресения и драстични отклонения в 

параметрите. Продължилият с години хроничен ресурсен недостиг предполага, 
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от една страна, изпреварващ спрямо Националния план процент на разходите 

за отбрана от БВП на страната, а от друга, увеличение на капиталовите 

разходи и оптимизиране на разходите за персонал и текуща издръжка, при 

известна промяна на съотношение на основните направления на разходите до 

реализиране на основните проекти за превъоръжаване на Въоръжените сили. 

През последните две години от периода на действие на Програма 2020 

тенденцията е към увеличение на разходите за отбрана, но те все още остават 

недостатъчни, за да компенсират натрупаните в последните 30 години 

дефицити на способностите на Въоръжените сили, причинени от липсата на 

планомерни, целенасочени и адекватни инвестиции за превъоръжаване и 

модернизация. Настоящите потребности надхвърлят значително 

разполагаемите финансови средства в прогнозните разходи за отбрана. В тази 

връзка, достигането и поддържането на ниво на разходи за отбрана от 2% от 

БВП, само по себе си, няма да бъде достатъчно за преодоляване на тези 

дефицити, поради което се запазва необходимостта от целево финансиране от 

Централния бюджет на големите инвестиционни проекти за превъоръжаване. 

7. Хората в отбраната 

7.1. Подбор и атрактивност на военната професия на пазара на труда 

Системното и недостатъчно ресурсно осигуряване на Въоръжените сили 

през последното десетилетие оказва преки и косвени последици върху 

мотивацията на личния състав за служба в армията.  

За преодоляване на некомплекта от военнослужещи през периода 2015-

2020  г. постепенно беше увеличен броят на обявените за конкурси длъжности за 

войници/матроси от 600 през 2015 г., до 1 400 за 2017 г. и 1771 за 2020 г.  

Анализът на резултатите по години показва тенденция на спад на броя на 

кандидатите за постъпване на военна служба до 2019 г. - от 5-6 кандидати за едно 

място през 2013 г. до 1 кандидат за едно място през 2016 г. и по-малко от 1 за 

2017 г. Негативната тенденция на нарастване на некомплекта беше 

преустановена след 2019 г. От същата година се наблюдава засилен интерес към 

военната служба, за което свидетелства повишаването на средният брой на 

кандидатите за едно място на 3 и повече, в зависимост от местоположението на 

военното формирование в което са вакантните длъжности. До известна степен 

този повишен интерес към военната професия се дължи на негативното 

отражение на пандемията върху заетостта на работната сила. Същевременно, 

нивото на заплащане на военнослужещите на войнишки длъжности вече е 

съизмеримо със средното за страната. Това съществено допринася за повишаване 

на интереса към постъпване в армията. Положителна роля за повишаване броя на 

кандидатите за приемане на военна служба изигра кампанията „Бъди войник“. 

Като допълнителна мярка в посока намаляване на некомплекта беше 

разширен и кръгът на правоимащите лица, които могат да кандидатстват 

повторно за приемане на военна служба, чрез отпадане на част от 



48 

съществуващите рестрикции, с цел попълване на част от некомплекта, основно с 

офицери и сержанти.  

Като цяло рекламирането на военната професия чрез електронните медии и 

провеждането на мероприятия от и с военнослужещи, които се отразяват от 

средствата за масова информация, дават своя принос за повишаване на интереса към 

военната служба. 

7.2. Професионално и кариерно развитие 

За да бъде избегнато масовото напускане на военнослужещите, в Кодекса 

за социално осигуряване беше предвиден гратисен период от три години за онези 

военнослужещи, които до 31 декември 2015 г. са имали необходимия 

осигурителен стаж за придобиване право на пенсия, да могат да се пенсионират, 

независимо от възрастта им и без да се изисква освобождаване от служба. За 

сметка на това, с разпоредбите на чл. 166 от ЗОВСРБ се създадоха условия 

договорът за военна служба да бъде прекратен и военнослужещият да бъде 

освободен от военна служба без предизвестие, когато е упражнил правото си на 

пенсия за осигурителен стаж и възраст, при условията на Кодекса за социално 

осигуряване. Прекратяването на договора за военна служба и освобождаването 

от военна служба се извършва от министъра на отбраната по мотивирано 

предложение на командира (началника) на военното формирование или на 

ръководителя на съответната структура. 

През 2016 г. бе увеличена пределната възраст на сержанти/старшини, 

офицерски кандидати, младши офицери, офицери със звание „майор”/ „капитан 

III ранг” и „подполковник”/„капитан II ранг” на 55 години, с цел задържане на 

военнослужещи. 

През 2020 г. бяха увеличени: 

- възрастта за приемане на военна служба за офицерските кандидати, 

сержантите (старшините) и войниците (матросите) на 40 години;  

- пределната възраст за военна служба за военнослужещите, които не са 

упражнили правото си на пенсия – с три години, а за длъжностите, за които се 

изисква хабилитация и не са упражнили правото си на пенсия – с пет години;  

- пределната възраст до три години на военнослужещите, упражнили право 

на пенсия, които са нужни на Въоръжените сили, по решение на министъра на 

отбраната, след мотивирано предложение по команден ред.  

Кумулативният ефект от горепосочените процеси доведе до временно 

спиране на тенденцията за покачването на процента на некомплекта във 

Въоръжените сили. Това не означава, че проблемът е решен. Тепърва предстои 

вакантните длъжности да бъдат попълнени, което налага фокусиране на 

усилията върху повишаване на атрактивността на военната професия на 

пазара на труда. 

Увеличението на пределната възраст само за неупражнилите право на 

пенсия военнослужещи осигури поетапно намаляване на броя на 
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военнослужещите, които получават едновременно и пенсия и заплата. Тази 

мярка дава възможност за по-продължителна служба на тези военнослужещи, 

които не са се възползвали от правото си на ранно пенсиониране. 

Тези обстоятелства налагат преразглеждане на елементите на модела 

за кариерно развитие, който към настоящия момент е изготвен за средна 

продължителност от 20 години военна служба. От този параметър зависи 

преизчисляването на всички останали параметри, като възрастова граница за 

постъпване във Въоръжените сили и висшите военни училища, за прием във 

военните академии и изпълнението на договорите, с оглед запазване на 

инвестициите в кадрите. 

7.3. Грижа за хората в отбраната 

В резултат на провежданата последователна политика от страна на МО, от 

2018 г. основните месечни възнаграждения на военнослужещите и цивилните 

служители в системата бяха ежегодно увеличавани средно с около 10 %. 

През 2019 г. се реформира системата за заплащане на военнослужещите (от 

присвоеното им военно звание и степента в обхвата на военното звание към 

определяне на основното им месечно възнаграждение в зависимост от заеманата 

длъжност и с присвоеното им военно звание), както и обвързаните с тази промяна 

Класификатор на длъжностите на военнослужещите в МО, СППМО и 

Българската армия.  

Приети бяха изменения и допълнения в Наредба № Н-15 от 2010 г., с които 

бяха въведени допълнителни възнаграждения за: 

- специфични условия при изпълнение на военната служба, свързани с 

фактическото командване или ръководство на личен състав; 

- специфични условия на труд при изпълнение на военната служба на 

военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилни служители в 

състава на многонационални формирования или на длъжности в международни 

организации или в други международни инициативи на територията на страната; 

- изпълнение на водолазни спускания с експериментален характер, при 

изпитване и валидиране на нови режими за декомпресия и рекомпресия, при 

изпитвания на новопридобита техника и при технически изпитвания на 

водолазна техника след заводски ремонт и ресурсни изпитвания; 

- присвоена/потвърдена основна водолазна квалификация; 

- изплащането на допълнително възнаграждение (парашутни) на 

участващите от силите за специални операции в операции и мисии извън 

територията на страната; 

- класна специалност на IT специалисти, които в изпълнение на 

функционалните си задължения участват непосредствено в администрирането и 

развитието на информационни системи и платформи, компютърни мрежи и 

системи за киберотбрана или осъществяват пряк контрол по изпълнението на 

посочените дейности; 
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- разположение за осъществяване на дейности по аварийно-спасително 

осигуряване (АСО) от авиацията на Българската армия; 

- продължителност на летателната дейност на военнослужещите от състава 

на екипажа на многоместни самолети или вертолети (инженер-борден, старши 

борден техник, старши техник-борден, техник на вертолет-борден, техник на 

самолет – борден); 

- лицата, които изпълняват десантиране (дейности по евакуация/ 

извличане) от въздухоплавателно средство по способите „бързо въже”, „рапел”, 

„бордова лебедка” и „въжена стълба”. 

С планираните и изплатени средства за персонал МО съумя да постигне 

догонващ ръст на доходите, в съответствие с инфлационния индекс и 

повишаване на жизнения стандарт на служителите, издигна престижа на 

военната професия и нейната конкурентоспособност на пазара на труда. В 

резултат на тези политики се отчита макар и все още минимален, плавен спад 

на некомплекта от военнослужещи. 

III. ОСНОВНИ ИЗВОДИ 

Анализът на изпълнението на Програма 2020, базиран на оценка на 

показателите и резултатите в отделните функционални области показва, че 

заложените в документа цели и приоритети са постигнати на едно задоволително 

ниво. Това важи в особена степен за структурно-организационните промени и за 

стартирането на основните проекти за превъоръжаване. Финансовите 

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

стартирането на заложените приоритетни проекти за модернизация и 

превъоръжаване и мерките за преодоляване на некомплекта от военнослужещи. 

Средносрочният хоризонт на Програма 2020 не позволява дългосрочно 

планиране и устойчиво развитие и изграждане на способности, базирани на 

предвидимост, приемственост и стабилност на стратегическата рамка. Нивото на 

детайлност на параметрите, особено на тези, свързани с организационната 

структура на Въоръжените сили, е прекалено високо. Това не позволява 

адекватното адаптиране на тези параметри, съобразно повишената динамика на 

процесите и променящите се изисквания към способностите без многократни и 

чести прегледи и актуализации на програмата, или разработването на нова 

такава. С оглед на едва 5-годишния хоризонт на Програма 2020 и дългите 

процедури по извършване на преглед, съгласуване и приемане от Министерския 

съвет и Народното събрание, подобен подход очевидно е неефективен. Поради 

това, част от направените промени се отклоняват от предварително зададените 

стойности в Програма 2020. 

Поради дългосрочния характер на стратегическата цел на отбранителната 

политика, нейното реализиране трябва да продължи и в следващия дългосрочен 

програмен документ - Програма 2032. Някои от целите и приоритетите ще 

нахвърлят този програмен период.  
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Основният извод за състоянието на отбранителните способности на 

Въоръжените сили е, че то позволява 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 в сроковете и обема на изпълняваните задачи. 

Предприети са редица действия за поетапно намаляване и премахване на тези 

ограничения. Стартирани са основните проекти за превъоръжаване, извършва се 

планомерна модернизация на наличните бойни платформи, изпълняват се 

комплексни мерки за намаляване броя на вакантните длъжности. Очаква се 

благоприятният ефект от тези мерки да се прояви в средносрочен план, но при 

условие, че се осигури адекватно финансиране. 

Двата най-непосредствени и сериозни проблема в отбраната, които 

изискват неотложни, последователни и целенасочени мерки, са големият брой 

вакантни длъжности за военнослужещи и остарялото и оперативно 

несъвместимо въоръжение и бойна техника. 

Към момента е преустановена отрицателната тенденция на нарастване 

броя на вакантните длъжности, като през 2020 г. назначените военнослужещи са 

повече от напусналите. Независимо от това, недостигът на личен състав остава 

висок. От трите вида въоръжени сили най-тежко е състоянието в Сухопътните 

войски. Окомплектоването на доброволния резерв е недостатъчно. Основните 

причини са демографските фактори, конкуренцията на пазара на труда и 

социалният статус на военнослужещите. 

Финансовите ограничения, големият брой вакантни длъжности и 

остарялото въоръжение и техника остават 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 критериите на НАТО. 

Голяма част от въоръжението и бойната техника е морално и физически 

остаряла, технически неизправна, с изтекъл или изтичащ ресурс на експлоатация. 

Това влияе негативно върху подготовката и изпълнението на пълния спектър от 

мисии и задачи и възпрепятства постигането на оперативна съвместимост. 

Зависимостта на Република България от Руската федерация за ремонт и 

поддръжка на останалата на въоръжение съветска техника все още не е 

преодоляна и това е сериозен проблем за националната сигурност. 

Дълго отлаганите превъоръжаване и модернизация вече са в ход. Към 

момента са сключени договори за придобиване на нови бойни самолети (за 

първите осем F-16), два модулни патрулни кораба и нови бронирани машини за 

силите за специални операции. От особена важност е да бъде сключен договор 

за придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни 

групи от състава на механизирана бригада. С това ще стартира и крайно 

необходимата модернизация на Сухопътните войски, които са гръбнакът на 
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Въоръжените сили. За целта е нужно неотложно и категорично политическо 

решение в рамките на редовно избрано правителство и ефективно действащо 

Народно събрание. 

През последните три години от програмния период се наблюдава 

устойчиво нарастване на разходите за отбрана като дял от БВП, съгласно 

Националния план за повишаване на разходите за отбрана до 2% от БВП до 

2024 г. Нарастват и капиталовите разходи като процент от общите разходи за 

отбрана. Въпреки това, достигането и поддържането на ниво на разходи за 

отбрана от 2% от БВП, само по себе си, няма да бъде достатъчно за преодоляване 

на значителните дефицити в способностите на Въоръжените сили, поради което 

се запазва необходимостта от целево финансиране от Централния бюджет на 

големите инвестиционни проекти за превъоръжаване. 

IV. ПРЕПОРЪКИ 

Следващите програми за развитие на отбранителните способности трябва 

да имат дългосрочен характер с хоризонт от поне 10 години. При Програма 2032 

това вече е постигнато. Стратегическата рамка и параметрите, необходими за 

целите на дългосрочното планиране е целесъобразно да се дефинират като 

политики, общи насоки и подходи, които да кореспондират със стратегическите 

допускания, дългосрочните тенденции в развитието на средата на сигурност, 

тенденциите в развитието на отбранителните способности и прогнозната 

финансово-икономическа и демографска макрорамка за съответния програмен 

период. 

Конкретните детайли и разчети, отнасящи се до структурно-

организационното изграждане на Въоръжените сили, развитието на техните 

способности, реализирането на процесите за превъоръжаване и модернизация 

със съответните финансови и други ресурсни параметри следва да бъдат 

отразени в плановете за развитие на Въоръжените сили и инвестиционните план-

програми на МО. 

По време на проведения Стратегически преглед на отбраната през 2019-

2020 г. беше направена оценка на състоянието на Въоръжените сили и на 

системата за отбрана като цяло. Отчетени бяха резултатите от изпълнението на 

Програма 2020 и изводите от практическата работа по планирането на отбраната. 

Всички цели и приоритети, имащи дългосрочен характер, както и тези, които не 

бяха изцяло реализирани, бяха заложени за изпълнение в Програма 2032. В тази 

връзка е необходимо да продължи планомерното изпълнение на целите и 

приоритетите от Програма 2032 и особено реализирането на политиките за 

попълване на вакантните длъжности, превъоръжаването и модернизацията и 

осигуряването на адекватно финансиране на отбраната с достигане до 2% от БВП 

в заложените срокове и поддържането на това ниво, а по възможност и на по-

високо, в бъдеще. По такъв начин поетапно ще могат да бъдат преодолени  

ресурсните, технологични и организационни ограничения при изпълнението на 

възложените мисии и задачи на Въоръжените сили. 


