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ВВС гарант за суверенитета на Единното Европейско небе 

                                                            Иван Иванов 

 Уважаеми господин министър на отбраната, уважаеми 

генерали и офицери, дами и господа, 

Най-напред бих искал да благодаря на изпълнителния директор на 

фондация „Български криле“ проф. д-р. генерал майор от резерва Евгени 

Манев за отправената покана за участие в станалата вече ежегодна 

конференция по проблемите на Единното европейско въздушно пространство. 

Провеждането на конференцията в навечерието на празника на 

Военновъздушните сили -16 октомври, е добър повод да се спрем на 

проблемите и направленията за тяхното усъвършенстване и развитие. 

Центърът за изследване политиките в сигурността и отбраната, на който 

съм директор, разработи Визия за възстановяване на способностите и развитие 

на отбраната и въоръжените сили, в която подробно и задълбочено бяха 

проучени състоянието и проблемите на трите вида въоръжени сили. Бих искал 

съвсем накратко да се спра на някои констатации и изводи до които 

достигнахме за ВВС.  

Всички вие знаете, че първата задача, която е възложена на ВВС по 

мисия „Отбрана“ е наблюдение, контрол и защита на въздушно-космическото 

пространство в рамките на интегрираната система за противовъздушна и 

противоракетна отбрана на НАТО. Това е изключително важна и отговорна 

задача за гарантиране суверенитета на Единното Европейско небе. Тази 

задача, обаче се изпълнява от ВВС с цената на ежедневни нарушения на 

нормалните практики за поддръжка на радиолокационната и авиационната 

техника, както и при свръхнатоварването на летателния и инженерно-

техническия състав, ангажиран с изпълнението на задачата (говорим 

конкретно за авиобаза Граф Игнатиево). Обстоятелството, че тази задача все 

пак се изпълнява въпреки огромните проблеми е заслуга на личния състав от 

това формирование. Тези свръхнатоварвания обаче имат своите предели и 

ВВС в най-близко бъдеще може да се окажат в невъзможност да изпълняват 

основната си задача за мирно и военно време. Поправката в ЗОВС, 

предвиждаща охраната на въздушното пространство на страната ни да се 

осъществява от ВВС самостоятелно или съвместно с въоръжени сили на 
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съюзнически държави няма да реши проблема. Напротив ще го задълбочи и 

може да доведе ВВС до невъзможност да изпълняват мисиите си. 

Друг фактор, снижаващ възможностите на ВВС е осигуряването на 

планираните учения по програмата на СКС. Съществува драстичен дисбаланс 

в бюджета на МО при неговото разпределяне между видовете ВС, СКС и 

другите структури на подчинение на МО. Ощетени от този начин на 

"балансиране" на бюджета са ВВС, поради това, че са най-ресурсоемки. В 

резултат на това ресурсите, отпуснати на ВВС се оказват значително по-малко 

от необходимите за изпълнение на възложените им мисии и задачи. Поради 

хроничното недофинансиране те  започват да губят вече изградени 

способности. 

Важен фактор за поддържане боеспособността на авиацията е нальота, 

който правят летците. Съгласно стандартите на НАТО, летецът трябва да 

налита не по-малко от 180 часа на година с цел придобиване и поддържане на 

необходимите способности при гарантирано ниво на безопсаност на полетите. 

С широко навлизане на съвременните високотехнологични симулатори в 

редица държави се прие стандарт за подготовка на летец от 140 часа годишно 

плюс 40 часа на симулатор.  

В световната практика, като санитарен минимум, е приет нальотът от 80 

летаелни часа на летец на година. Намаляването му под тази цифра е свързано 

със сериозни рискове за безопасността на полетите. Много често нашите летци 

са с нальот на този минимум или под него, а достигането до стандарта на 

НАТО е непостижима мечта. 

Друг проблем е сградния фонд във войсковите райони на 

Военновъздушните сили. Основните сгради са построени през 50-те и 60-те 

години на миналия век и са значително амортизирани от дългогодишната 

експлоатация. Отпуснатите финансови средства са недостатъчни за 

извършване на необходимите дейности по ремонта и изграждането на 

инфраструктура и събарянето на опасните сгради. Това ежегодно увеличава 

риска за живота и здравето на личния състав, както и постоянно влошаване на 

условията за съхраняване на специалната бойна техника, дълготрайните 

материални активи и материалните запаси. 

  Следващият проблем е зенитно-ракетната техника. Тя  се експлоатира в 

условията на недостиг от резервни части. Складовите наличности на някои 

видове специални прибори, блокове и консумативи са под критичния 

минимум, което снижава бойните й способности.  

  Проблемна е радиолокационната техника. Тя също се експлоатира в 

условията на липса на резервни части. Складовите наличности на специални 

прибори за нея са изчерпани. Обслужванeто и поддръжката на 

радиолокационните станции от основния компонент се извършва със 

собствени сили и средства, като резервни части и възли се осигуряват 

предимно от разкомплектоването на останалата радиолокационна техника.  
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 Посочените проблеми са малка част от тези които съществуват във ВВС, 

но те ясно показват критичното състояние и необходимостта от вземане на 

спешни мерки за тяхното решаване.  

 Според нас  за решаването на проблемите в сектора отбрана, не само на 

ВВС, е необходимо да се направи следното: 

          -  да се увеличат максимално разходите за отбрана в съотвествие с 

потребностите  за три години, а след това постепенно да намаляват до 

нормалните 2 на сто към 2024 г. или каквито са възможностите на страната; 

           - увеличението на общия бюджет за отбрана ще позволи да се премахнат 

дисбалансите при неговото разпределение, като средствата, отпуснати за ВВС 

се увеличат без да се намаляват средствата за останалите видове ВС; 

           - с увеличените средства за ВВС ще може да се нормализира системата 

за поддръжка на наличната техника, да се стартират инвестиционни проекти, 

изискващи значителни финансови ресурси и така да се създадат условия за 

постепенно възстановяване на способностите на ВВС за изпълнение както на 

основната си задача по мисия "Отбрана" в мирно време, така и на 

способностите за изпълнение на задачите по останалите мисии; 

           - с този подход могат да се нормализират и условията за подготовка на 

летателния състав, като се гарантира приемственост между поколенията, за да 

не се допусне разрив и загуба на ноу-хау. 

 Освен тези общи мерки  са  неохбходими и конкретни действия по 

отношение на ВВС. Незабавно трябва да се стартира система за планово 

снемане на двигатели, възли и агрегати с изтичащ ресурс, подаването им за 

ремонт, обратното им получаване и монтиране, както и създаване на 

минимален наличен резерв от критични агрегати за осигуряване на 

непрекъснатата изправност на наличната авиационна техника. Това изисква да 

се стартира реализирането на следните проекти: 

- Проект за поддръжка на летателната годност на 

изтребителите МиГ-29. Те са необходими за изпълнението на единствената 

бойна задача в мирно време за ВВС, която се изпълнява непрекъснато. МиГ-29 

трябва да продължат изпълнението на тази задача до придобиването на нови 

изтребители; 

- Проект за ремонт и поддръжка на боен самолет Су-25. Те са 

необходими за осигуряване на способности за щурмови действия за 

поддръжка на СВ до придобиване на многоцелеви изтребители, които да ги 

заместят; 

- Проект за ремонт и поддръжка на военнотранспортните 

самолети L-410. Те са необходими за осигуряване на широк спектър от задачи 

по транспортиране на войски по въздуха, когато не се налага използването на 

по-тежки и по-скъпи военно-транспортни самолети; 

- Проект за поддръжка на вертолетите Ми-17. Те са необходими за 

осигуряване на способности за пренасяне на войски по въздуха, гасене на 

пожари и ликвидирането на последствията от природни бедствия и аварийни 

ситуации. 
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Нашето виждане е, че модернизацията на Българската армия трябва да 

се осъществява синхронизирано за трите вида въоръжени сили, а да се 

реализира поетапно, съгласно конкретните приоритети на всеки вид 

въоръжени сили. Това може да се случи само след извършване на задълбочен 

и реалистичен Стратегически преглед. Той трябва да даде отговор с какво 

въоръжение и техника разполагаме, какво е нейното сътояние и какви са ни 

потребностите.  На основата на този преглед следва да се изготви  План за 

модернизация и съответните инвестиционни проекти. При изготвяне на плана 

за модернизация задължително трябва да се търси политически консенсус. 

Наличната бойна техника трябва постоянно да се поддържа, ремонтира, 

модернизира и усъвършенства до приемане на въоръжение на новата. 

По наше виждане за модернизация на ВВС следва да се стартират 

проекти за придобиване на нова техника, както следва: 

- Проект за придобиване на многоцелеви изтребител. Целта на 

проекта е с новите изтребители да се повишат способностите за изпълнение на 

мисиите на ВВС; 

- Проект за придобиване на нови трикоординатни РЛС. Целта на 

проекта е да се заменят досега използваните РЛС и се осигури включването ни 

в единната система за ПВО на НАТО; 

- Проект за усъвършенставане на системата за обучение на 

пилоти чрез витлова авиация. Целта е да се закупят тренажори и компютърен 

клас за обучение с което рязко да поевтинее първоначалното обучение на 

летателния състав. 

 Ще се спра по-подробно на проекта за придобиване на многоцелевия 

изтребител. Въпросът за закупуване на нов боен самолет възниква още през 

2004 г., след като страната ни бе приета за член на НАТО. Но процесът 

стартира едва през 2010 г. Тогава се взе решение за стартиране на проект 

„Придобиване на нов тип многоцелеви самолет“. Този проект извървя дълъг 

път и финишира през 2016 г. с решението на Министерски съвет за закупуване 

на нов изтребител.  

 Процедурата, обаче за избор на новия боен самолет и методиката по 

която той беше избран станаха обект на много коментари и дебати. За целта в 

Парламента беше създадена и Времената комисия за проучване изпълнението 

на процедурата по избор на самолета. Независимо, че изготвеният доклад от 

комисията беше повече политически, отколкото обоснован на факти от него 

може да се направи много важен извод за бъдещата работа на МО. Методиката 

за избор на бойния самолет трябва да бъде изготвена не само от представители 

на ВВС и МО, а и от външни експерти. Изискванията на които трябва да 

отговаря самолетът, както и критериите за избор трябва да са ясни и известни 

на обществеността. Само с такъв подход могат да бъдат неутрализирани 

лобистките атаки.  

 Ще ви представя накратко нашите виждания на какви технически 

параметри  трябва да отговаря новият боен самолет: 
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                   - Той трябва да разполага с оборудване, което да му осигури пълна 

оперативна съвместимост във въздуха и на земята, и висока ефективност на 

въздействие. За нашата армия най-добрия вариант е самолета да има 

многоцелеви способности за различни роли. Освен това трябва да има 

адекватен радар с режим за работа по въздушни и земни цели, съвременен 

изчислителен комплекс, интегрирана система за самозащита, система за обмен 

на тактическа информация Link-16, интеграция на контейнери за наблюдение 

и целеуказване, интегрирано съвременно високоточно оръжие, система за 

планиране и анализ на мисията и симулатори за подготовка на личния състав. 

Самолетът трябва да притежава и необходимите пространствено-времеви 

характеристики (радиус и продължителност на полета). 

                    - На следващо място е въоръжението. Самолетът задължително 

трябва да има основните типове ракетно, бомбено и артилерийско 

въоръжение, които да осигуряват въздействие във всякакви метеорологически 

условия денем и нощем по въздушни, подвижни и стационарни земни цели. 

                    - За изпълнение на трите основни роли на самолета - "Въздух 

Въздух", "Въздух-Повърхност" и "Разузнаване" трябва да се осигури доставка 

на контейнери за целеуказване, подвесни горивни резервоари, пилони за 

окачване на въоръжението, очила за носно виждане, шлемове и специални 

летателни костюми, разузнавателни контейнери и др. 

                   - За експлоатация на самолета е необходима доставка и на 

имущества за техническа и логистична подръжка, като наземно техническо 

обурудване, измерителна и тестова апаратура, специализирани инструменти, 

специализирана логистична автотранспортна техника и др. 

                   - За осигуряване подръжка на самолетите за целия му жизнен цикъл 

считаме за целесъобразно да се сключи договор за по-дълъг период за 

интегрирана лочистична поддръжка с ясни параметри, гарантиращи 

устойчива, планирана и целенасочена поддръжка, водеща до непрекъснатост 

и предсказуемост на бойната подготовка. Страната ни има горчив опит от 

новопридобитата до сега авиационна техника (Bell-206B3, РС-12, РС-9М, 

AS532AL Cougar и C-27J Spartan) които нямат такива договори.  

Осигуряването на поддръжката на самолетите за целия жизнен цикъл е сложен 

процес, не по-малко важен от самото придобиване на самолета. По оценка на 

водещи световни експерти само 30-50% от общата цена на жизнения цикъл са 

за придобиване, докато останалите 50-70% са за осигуряване на 

експлоатацията. 

 Има още много други фактори, които също ще окажат влияние върху 

избора на многоцелевия изтребител. Не са без значение и предприетите стъпки 

от ЕК за изграждане на Европейски съюз за сигурност и отбрана. На страните 

членки е предоставен документ за размисъл относно бъдещето на 

Европейската отбрана. В него са очертани основните тенденции и 

предизвикателства, които ще определят бъдещето на нашата сигурност и 

отбрана. На тази основа са формулирани и вариантите за преминаване към 

съюз за сигурност и отбрана в три различни сценария. Тези сценарии не са 
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взаимно изключващи се, а се основават на различна амбиция по отношение на 

съвместните действия в областта на сигурността и отбраната в рамките на ЕС.  

 Първият сценарий е Сътрудничество за сигурност и отбрана. При този 

сценарий 27-те държави членки ще си сътрудничат в областта на сигурността 

и отбраната по-често, отколкото до сега. Това сътрудничество ще остане до 

голяма степен доброволно и ще зависи от решения ad hoc, когато се появи нова 

заплаха или криза.  

 Вторият сценарий, който е най-вероятен да се приеме е Споделена 

сигурност и отбрана. При този сценарий 27-те държави членки ще преминат 

към споделена сигурност и отбрана. Това означава, че те ще бъдат много по-

солидарни във финансов и оперативен план в областта на отбраната, като ще 

разчитат на по-широко и по-задълбочено разбиране на заплахите  и 

сближаването на стратегиите си.  

 Третият сценарий е Обща отбрана и сигурност. При този сценарий 

държавите членки ще задълбочат сътрудничеството и интеграцията към обща 

отбрана и сигурност. Такъв Съюз за сигурност и отбрана ще се основава на 

глобални стратегически, икономически и технологични фактори, както и на 

политически тласък за обща европейска политика за сигурност и отбрана.  

 Независимо от това кой сценарий ще бъде избран той ще окаже 

съществено влияние върху  въоръжените ни сили.  

 При избора на нов боен самолет съществено влияние оказват и 

необходимите за това финансови средства. Затова трябва да се търсят 

различни подходи и схеми за неговото изплащане. За нас би следвало да 

представлява интерес стартиралия през 2016 г. от Европейската комисия,  

Европейския фонд за отбрана, за  подпомагане на държавите членки. Целта на 

този фонд е да осигури по-ефективно разходване на парите на данъкоплатците 

за отбрана, да намали дублирането на разходите и постигане на по-добро 

съотношение между качество и цена. Европейският фонд за отбрана има две 

направления: 

            Първото е научно-изследователска дейност: То вече дава първите си 

резултати. През 2017 г. ЕС за първи път ще предложи безвъзмездни средства 

за съвместни изследвания в областта на новаторските отбранителни 

технологии и продукти, изцяло и пряко финансирани от бюджета на ЕС. 

Проектите, допустими за финансиране от ЕС, ще бъдат насочени към 

приоритетните области, договорени преди това от държавите членки, и 

принципно може да включват електроника, метаматериали, криптиран 

софтуер или роботика. Това направление ще бъде финансирано с: 

                  - 90 милиона евро до края на 2019 г., като за 2017 г. са заделени 25 

милиона евро. Обявена е покана за представяне на предложения за проекти в 

областта на безпилотните системи в морска среда и войсковите системи. 

Подписването на първите споразумения за отпускане на безвъзмездни 

средства се очаква до края на тази година. 

                  - 500 милиона евро годишно след 2020 г. През 2018 г. Комисията ще 

предложи специална научноизследователска програма на ЕС, посветена на 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/defending-europe-factsheet_bg_0.pdf
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отбраната, с прогнозен годишен бюджет от 500 милиона евро, което ще 

превърне ЕС в един от най-големите европейски инвеститори в научни 

изследвания в областта на отбраната. 

              Второто направление е  разработване и придобиване: Фондът ще 

насърчи държавите членки да си сътрудничат при съвместното разработване и 

придобиване на отбранителна техника и технологии посредством 

съфинансиране от бюджета на ЕС и практическа подкрепа от Комисията. 

Държавите членки например могат съвместно да инвестират в разработването 

на технологии за дронове или спътникова комуникация, или в закупуването на 

хеликоптери на едро с цел намаляване на разходите. Единствено съвместни 

проекти ще бъдат допустими за финансиране, а част от общия бюджет ще бъде 

заделена за проекти, свързани с трансграничното участие на малките и средни 

предприятия (МСП). ЕС ще предостави съфинансиране в размер на: 

                  - 500 милиона евро общо за 2019 г. и 2020 г. по линия на специална 

програма в областта на отбраната и промишленото развитие. 

                    - 1 милиард евро годишно след 2020 г. За периода след 2020 г. ще 

бъде изготвена по-мащабна програма, с прогнозен годишен бюджет в размер 

на 1 милиард евро. Програмата ще привлече национално финансиране, като 

очакваният мултиплициращ ефект е 5. Следователно е възможно да бъде 

генерирана обща инвестиция за развитие на отбранителни способности в 

размер на 5 милиарда евро годишно след 2020 г. 

 Инициативата на ЕК за Единно европейско небе постепенно се 

придвижва към своята цел за намаляване разпокъсаността на Европейското 

въздушно пространство. Тази цел най-вероятно ще бъде постигната до 2030- 

2035 г. Гарант за суверенитета и безопасността на това пространство са ВВС. 

Затова и усилията на всички нас трябва да бъдат насочени към развитието и 

модернизирането на ВВС за да могат те да придобият способности, 

съотвестващи на съвременните заплахи и на изискванията на Европейски съюз 

за сигурност и отбрана.  

         Благодаря за вниманието. 

 

 

 

 


