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СТАНОВИЩЕ 

на Центъра за изследване на политиките в сигурността и отбраната 

Относно: Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили за 2017 г. 

Докладът за състоянието на отбраната и въоръжените сили за 2017 г. е приет от МС на 

21.05.2018 г. Той е разработен в шест основни раздела, изводи и направления за 

съсредоточаване на усилията в общ обем от 61 страници.  

Докладът започва с резюме. В него твърде белетристично и с условности е направен 

опит да се представи сбито доклада както и основния извод от него че: Българските 

въоръжени сили са в състояние със затруднения и повишен риск да изпълняват задачите 

си по мисиите, произтичащи от конституционните задължения по гарантиране на 

суверенитета, независимостта и териториалната цялост на страната в рамките на 

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

Отделни задачи се изпълняват с ограничения. 

Още от резюмето става ясно, че съдържанието на доклад не отразява реалното 

състояние на въоръжените сили, и е сбор от факти и обстоятелства, които ръководството на 

МО иска да внуши на българското общество. Основното внушение е, че армията е в 

състояние да защити териториалната цялост на страната и нейната независимост. С този 

подход на прикриване на проблемите трудно може да се преодолее некомлектът от личен 

състав, да се извърши модернизация на въоръжението и техниката, да се повиши 

мотивацията на личния състав и в крайна сметка да се повиши боеспособността на 

въоръжените сили. 

В резюмето са повторени инициативите на НАТО в региона и е изложена статистика на 

участието на военни формирования в мисиите на НАТО и ЕС. 

Като цяло резюмето дава представа за доклада - повърхностен, неаналитичен, 

повтаряш една и съща информация всяка година, прикриваш истинското състояние на БА. 

Първият раздел е „Управленски подходи и приоритети в отбранителната 

политика“. Този раздел съдържа четири части.  

В първата част„Изменения в средата на сигурност “е извършен анализ за средата за 

сигурност. Като основни заплахи за сигурността са определени хибридните и 

терористичните заплахи, миграцията и киберпрестъпността. От анализа е видно, че през 

2017 г. в непосредствена близост до нашата страна са настъпили редица негативни промени 

в средата на сигурност. В резултат на тях подготовката на щабовете и формированията от 

въоръжените сили е трябвало да се насочи към изпълнението на задачите по мисия 

„Отбрана“, а основният приоритет на отбранителната политика да бъде запазването и 

усъвършенстването на придобити вече способности.  
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Втората част е „Развитие и функциониране на Министерството на отбраната 

като модерна институция на демократична държава“.В нея е отчетено, че през 

изминалата година в МО е въведена система за управление и контрол на качеството, а през 

месец септември 2017 г. е започнало прилагането на Инструкцията за организиране, 

поддържане и достъп до електронния регистър на военнослужещите и цивилните 

служители в „Автоматизирана система за управление на човешките ресурси“. Според 

доклада за голям успех се счита създаването на Регистър на вакантните длъжности за 

цивилни служители по трудови правоотношения. През 2017 г. е актуализирана правно-

нормативната база, като са изменени правилниците за прилагане на Закона за отбраната и 

въоръжените сили и Закона за резерва. Изготвен е нов Правилник за прилагане на Закона за 

военната полиция и е утвърден „План за действие на МО по противодействие на 

тероризма“. Изписаните хвалебствия по отношение резултатите от промените в 

правилниците са в противоречие с посоченото по-долу състояние на въоръжените сили, а 

растящият некомплект от личен състав и загуба на вече изградени способности са 

категорично потвърждение, че всички опити в това направление са пълен провал. Тази част 

на доклада показва нежеланието или невъзможността на администрацията на МО да 

осъществява стратегическо ръководство на въоръжените сили. Откъсването от проблемите 

на армията и извършването на нецелесъобразни и неадекватни промени в нормативната 

уредба влошиха още повече състоянието на армията и я доведоха до невъзможност да 

изпълнява конституционните си задължения. Нарушеният баланс между гражданската и 

военната експертиза в полза на гражданската доведе до приемане на грешни и неефективни 

решения, като кадровия модел за длъжностно развитие на военнослужещите, мерките за 

преодоляване на некомплекта от личен състав, системата за попълване на резерва, 

доброволната военна подготовка на цивилните граждани и др. 

В тази част не са анализирани проблемите, възникнали от нарушения баланс между 

гражданската и военната експертиза с въвеждането на интегрираното министерство. Дори 

не се споменава за известния, станал вече хроничен проблем, че много от цивилните 

служители, назначени на висши административни длъжности не са подготвени и не 

притежават необходимите за длъжността компетенции. 

Преувеличена е ролята и възможностите на Автоматизираната система за управление 

на човешките ресурси. Според доклада най-големия успех е Регистър на вакантните 

длъжности за цивилни служители по трудови правоотношения, като и дума не се 

споменава за спрения регистър на длъжностите за военнослужещите. Това още веднъж 

показва, пълното откъсване на администрацията от проблемите на въоръжените сили и, че 

в случая по-важни са цивилните служители от военнослужещите - постановка споделяна и 

наложена от администрацията на МО, която в по-голямата си част е цивилна. 

Тези обстоятелства правят втора част на раздела непълна и отдалечена от реалното 

състояние институцията. 

Третата част е "Политика на прозрачност и отчетност". В нея са разгледани 

мерките за премахване на корупцията, информационната политика, контролната и одитна 

дейност на МО. 

Като средство за борба с корупцията е посочена оценката на корупционния риск, 

дадена от Инспектората в шест от структурите на министерството в които рискът е оценен 

като „Нисък“. Като превенция са предприети мерки за оптимизиране на структурите и 

процедурите и засилване на контрола. В частта дори не е загатнато, че МО има проблеми с 

разпределението на финансовите средства и провеждането на обществените поръчки. 

Необосновано се преразпределят бюджетни ресурси към неприоритетни доставки. Не се 

издават решения за класиране на участниците в законно установения срок. Сключват се 

рамкови споразумения и договори само с един изпълнител. Избират се едни и същи 

изпълнители на повече от две обществени поръчки в рамките на една година. Всичко това 

потвърждава наличието на корупционни схеми. 



3 
 

В тази част на доклада не е засегнат и въпросът за участието на Института по отбрана 

(ИПО) в обществените поръчки. Порочната практика - техническите задания за 

обществените поръчки да се изготвя от института без той да има за това необходимите 

експерти продължава и влияе негативно върху целия процес. 

Тези всеизвестни корупционни практики са и една от причините армията да губи вече 

изградени способности. 

Посочена е статистика на контролната дейност. Инспекторатът е извършил 130 

проверки, а дирекция „Вътрешен одит” над 50 одита. В резултат на това е установено, че 

формированията са в състояние да изпълняват възложените им мисии и задачи, а 

поддържането на изградените способности е силно затруднено поради недостиг на ресурси. 

Посоченият извод не съответства на функциите на Инспектората изписани в чл. 106 от 

ЗОВСРБ. В правомощията на инспектората няма фикция, която да дава право за 

извършване на проверки на способностите на въоръжените сили.  Дадени са също така над 

100 препоръки, с които са подобрени контролните механизми в административните 

структури на МО, търговските дружества и командванията на въоръжените сили. 

Независимо от всички тези проверки и препоръки обаче въоръжените сили продължават да 

губят способности, а недостигът на ресурси се увеличава и влияе негативно както на 

ежедневните дейности така и на учебния процес във военните формирования.  

Според доклада информационната политика на МО е била насочена към повишаване 

осведомеността на обществото относно: модернизация на въоръжените сили; участието на 

въоръжените сили в мисии и операции зад граница; многонационалното учение “Saber 

Guardian 2017”; оказване на помощ на населението; повишаване на престижа на военната 

професия и оказване на съдействие и подкрепа на МВР. Тези твърдения обаче са в 

противоречие с представените данни за информационната политика. Не е приемливо при 

наличието на собствен телевизионен канал, вестник и интернет страница да се 

популяризират преди всичко дейности на ръководството на МО, а не на военните 

формирования. При липса на кандидати за войници, наличие на некомплект от личен 

състав, демотивирани военнослужещи, неподходящи условия на труд, липса на 

консумативи и резервни части и редица други проблеми е целесъобразно усилията на тези 

информационни средства да се насочат за тяхното решаване. 

Четвъртата част е „Ресурсна среда“. В нея е посочен реалният бюджет на МО, 

неговата структура и изразходването му. От тук става ясно че съгласно Закона за 

държавния бюджет за 2017 г. бюджетът на Министерството на отбраната е в размер на 

1 080 267 хил. лв., или 1,08% спрямо прогнозния БВП на страната.  

През 2017 г. обаче общият размер на разходите на МО възлизат на 1 254 722 426 лв. 

Освен това допълнително по Програма на НАТО за инвестиции в областта на сигурността 

NSIP са изразходвани 9 471 535 лв., в резултат на което разходите за отбрана са станали 1 

264 193 961 лв. или 1,27% спрямо БВП за 2017 г.  

Тези средства са изразходвани както следва: за персонал - 67,36 %; за текуща 

издръжка (в това число и подготовка) - 21,59 % (1,52 % от общите разходи на МО са за 

подготовка); за капиталови разходи - 11,05 %. Посочените данни показват, че разходите за 

издръжка продължават да надхвърлят 60% (за сметка на капиталовите разходи), което 

влияе върху способностите на въоръжените сили. 

От представените разчети се вижда, че планираните финансови средства за изпълнение 

на целите на силите - 2013 и изграждането на декларираните военни формирования за 

НАТО и ЕС са били 27 236 604 лв., а изразходваните са четири пъти повече - 103 745 321 

лв., в това число и членски внос за програми на НАТО, което също оказва негативно 

влияние върху останалите политики. 
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График 1 

Представеният график 1 на разходи за отбрана за периода 2014-2017 г. показва  

известно тяхно увеличение, но то не съответства на ръста в растежа на БВП. С други думи, 

макроикономическите показатели показват стабилен растеж на икономиката и БВП с около 

3% на година, но разходите за отбрана изостават значително. Това доказва, че сектор 

„отбрана“ се финансира неадекватно, въпреки сериозното влошаване на средата на 

сигурност и възникналите рискове и заплахи за страната. Известни съмнения за 

добросъвестността на предоставяните данни се появяват и когато се сравнят данните от 

докладите за 2016 и 2017 г. Така например, по данни от доклада за 2016 г. разходите за 

отбрана са 1,28%. В доклада за 2017 г.разходите за 2016 г. са посочени като 1,26 % от БВП. 

Най-вероятно това е направено с цел да се покаже увеличение на средствата за 2017 г.  

В резултат на умишлените действия на  ГЕРБ бяха провалени основните 

инвестиционни проекти за модернизация на въоръжените сили. Това ги постави в 

условията на загуба на способности и невъзможност да изпълнят конституционните си 

задължения. 

В доклада е отчетено, че МО е разработило Национален план за повишаване на 

разходите за отбрана на 2% от БВП до 2024 г. Планът за увеличаване на бюджета е 

необходимост, породена от хроничния недостиг на финансови средства, причинен от 

отнетите през 2010 г. от бюджета за отбрана 400 млн. лева от кабинета „Борисов 1“. 
Това обрече армията на недофинансиране и доведе до загуба на вече изградени 

способности. За тези осем години, поради упоменатото свиване на бюджета МО е загубило 

над 3 милиарда лева. В резултат на тази недалновидна и грешна политика на ГЕРБ сега се 

налага да се изготвят планове и предприемат спешни мерки за спасяване на армията. 

Недостигът на финансови средства през изтеклата година не позволи на видовете 

въоръжени сили да достигнат стандартите на НАТО за подготовка. Несъответствието 

между необходимите и разполагаемите финансови средства доведе до препланиране 

придобиването на способности за следващи етапи и до много компромиси в качеството на 

окомплектоване на декларираните формирования.  

 Анализирайки финансовите ресурси за 2017г. следва изводът, че те не осигуриха 

изпълнението на мисиите и задачите на въоръжените сили. Освен това финансови средства 

не достигаха за горива и резервни части, ремонт на инфраструктурата, въоръжението, 

автомобилната и специална техника, оборудването, машините и съоръженията. Поради 

тази причина поддържането на способностите се затрудняваше, а в много случаи доведе и 

до загуба на вече изградени способности. 

Вторият раздел е „Национална и евроатлантическа сигурност и отбрана, 

международен мир и стабилност“. Той съдържа четири части.  

Първата част е „Европейски съюз – обща политика за сигурност и отбрана“. В нея е 

разгледана хронологията на военно-политически събития и инициативи, случили се през 
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2017 г. в ЕС по отношение на отбраната, взаимоотношенията НАТО и ЕС и подготовката 

на Министерството на отбраната за участие в ротационното председателство на Съвета на 

ЕС. Освен наименованието на трите проекта с които страната ни ще участва в Постоянно 

структурирано сътрудничество (ПСС) няма нито дума за това какво въздействие са оказали 

тези инициативи върху отбраната и до какви промени са довели те в отбранителната ни 

политика. Дори не е посочено наименованието на трите проекта по ПСС в които страната 

ни участва – вероятно поради причината, че те не носят почти никакви способности за 

въоръжените ни сили. По-голям интерес и ползи биха донесли проектите в които участваме 

като наблюдател.1 За отбелязване е фактът, че малка страна като Литва е ръководител на 

проект, а България не е. Това красноречиво говори за състоянието на армията ни и 

отбранителната политика, която провежда МО. 

Тези обстоятелства правят първа част на раздела повърхностна, несъответстваща на 

целта на доклада, неносеща професионална информация по толкова важен въпрос какъвто е 

общата политика за сигурност и отбрана на ЕС. 

 Втората част е „НАТО – колективна отбрана и съюзна политика за сигурност“ 

 Тук основно е разгледана срещата на правителствените ръководители на страните, 

членки на Алианса през май в Брюксел и произтеклите за България ангажименти. За втори 

път в доклада е акцентирано върху разработения от МО Национален план за повишаване на 

разходите за отбрана до 2024 г. От плана според доклада "се очаква да бъдат осигурени 

приоритетните инвестиционни проекти за модернизация, превъоръжаване на ВС, 

попълване на вакантните длъжности във ВС, а също така и да способстват за 

изпълнение на допълнително поставените задачи за борба с тероризма и охрана на 

държавната граница". Трудно може да се коментира подобна оценка в така важен 

документ.  

 В тази част е посочен приносът на България към усилията на НАТО в борбата с 

тероризма, участието ни в новоизградената структура - Регионален хъб за събиране и 

обобщаване на информация в Съвместното командване на силите на НАТО, в която сме 

заели една длъжност. Изтъкнато е и участието ни в Доверителния фонд на НАТО за 

рехабилитация на пострадали украински военнослужещи, с което се изчерпва разделът за 

НАТО. Нито дума не е спомената докъде сме стигнали с изпълнение на поетите през 

2004 г. ангажименти по целите за изграждане на способности, срокът за изпълнението на 

някои от които вече изтича. 

 Третата част е ”Мерки за укрепване на доверието и сигурността". В нея са 

разгледани всички мероприятия през 2017 г, свързани с прилагането на мерките за 

укрепване на доверието и сигурността. Тази част е по-скоро информационна отколкото 

аналитична и не дава необходимата оценка на политиките, провеждани през годината в 

това направление. 

 Четвъртата част е "Международно сътрудничество". В нея са изброени срещите, 

проведени от ръководството на МО през отчетната година. Освен че тези срещи са в 

рамките на двустранното сътрудничество няма нищо конкретно за техния принос към 

отбранителната ни политика. С каква цел са проведени, какво е постигнато, какво е 

договорено и съответстват ли на целите и приоритетите ни може само да се гадае. 

 Този важен за сигурността на страната раздел може да се приеме като календар на 

събитията през годината, но не и като анализ на международното сътрудничество на МО. 

                                                           
1 До момента по Европейски фонд за отбрана са обявени 17 проекта за модернизиране на армиите и 

изграждане на общи отбранителни способности. България е заявила участие в в 3 проекта /Създаване на 

мрежа от логистични хъбове, Трансгранична военна мобилност и Надграждане на системата за морско 

наблюдение/ и като наблюдател в още три /Създаване на медицинско командване на ЕС, Пакет 

способности за справяне с бедствия и аварии и катастрофи, Разработване на система за огнева поддръжка 

от закрити позиции 
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От посочената в него информация не става ясно какъв е приносът за отбранителната ни 

политика от участието ни в мероприятията на НАТО и ЕС и какви са резултатите от 

двустранното ни сътрудничество с посочените в доклада страни. 

 Третият раздел "Въоръжени сили и отбранителни способности" е основен в 

доклада и е фокусиран върху колективната отбрана на Алианса. В противоречие с 

констатациите от предходните раздели, свързани с проблемите в армията тук е представена 

една преувеличена оценката на войсковия ред и на възможностите на въоръжените сили. 

В раздела е анализирано състоянието на трите вида въоръжени сили. 

В статистиката на проведените в Сухопътните войски учения се забелязват 

следните тревожни тенденции: 

 Занижена е подготовката на щабовете на батальони/дивизиони по управления на 

бойните действия на формированията – проведени са 3 тактически учения с бойна стрелба 

и 4 тактически учения с батальон/дивизион. Въпреки, че има известно нарастване в 

сравнение с 2016 г. този брой учения е недостатъчен за обучение на щабовете на 

батальони/дивизиони по управление бойните действия на формированията и за постигане 

на натренираност на личния състав на ротите/батареите в различните видове бойна 

дейност. 

Недостатъчно е и количеството (14 бр.) на тактическите учения с бойна стрелба с 

рота/батарея. 

 Както в началото на доклада така и в раздела е декларирано, че през годината 

ударение е поставено върху „Поддържането и усъвършенстването на съществуващите 

способности за провеждане на операции по мисия „Отбрана“, което обаче не е подкрепено 

с цифри и факти. 

 Обезпокоителен е изводът за увеличаващият се некомплект на СВ, както и за ниския 

интерес към военната професия. Това е резултат на неефективните действия, предприетите 

от МО за преодоляване на некомплекта от личен състав. Поради високият процент на 

некомплекта цифрови данни за него не са посочени в раздела. 

Ако към това състояние на СВ се добави остарялото въоръжение и техника, 

хроничното недофинансиране и занижено качество на подготовката може да се добие 

представа за техните оперативни и бойни възможности. Това състояние на военните 

формирования подлага на съмнение формулирания в началото на извод, че СВ могат да 

изпълняват със затруднение в пълен обем възложените им мисии и задачи. 

Състоянието на Военновъздушните сили се характеризира с тенденцията за 

намаляване на броя на летателните часове, която създава заплаха за безопасността на 

полетите. В статистиката на ученията са обобщени в обща цифра ученията с авиобаза, 

бригада, ескадрила, дивизион, КЩУ и компютърно-подпомагани КЩУ което не дава 

представа за нивото на подготовка на съответните формирования. Ученията с рота, батарея 

и радарен пост са едва три за годината. 

Ръст в сравнение с предходната година бележат авиационните произшествия. Запазва 

се и тенденцията на отлив на военнослужещи - общото окомплектоване е 87%. Не получи 

развитие проектът за придобиване на нов боен самолет, а ремонтът на авиационната 

техника не е ясно дали ще се реализира. Радиолокационната техника работи с последните 

налични елементи, а поддържането и се осъществява с резервни части и възли от 

неизползваната и негодна техника. 

Всичко това показва, че и ВВС са не само в затруднено положение за изпълнение на 

мисиите и задачите си, но и някои от тях не са в състояние да изпълнят. 

В оценката на състоянието на ВМС е посочено относително увеличение на 

проведените учения, но и същите проблеми - недостиг на средства за текуща издръжка, 

неизпълнение на полагащите се регламентни прегледи и ремонти на корабите, 
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боеприпасите, въоръжението и техниката и некомплект от личен състав над 16%. 

Нереализираната частичната модернизация на фрегатите клас Е-71 и проваленият проект за 

придобиването на многофункционални модулни патрулни кораби ще доведе до загуба на 

способности и намаляване на оперативната съвместимост със съюзниците от НАТО и ЕС.  

Това състояние на ВМС също показва затруднения при изпълнение на мисиите и 

задачите им. 

Следваща важна част на този раздел е Изпълнение на мисиите на въоръжените 

сили. 

Въпреки декларираното фокусиране на вниманието върху мисия „Отбрана“, 

отразените тук проблеми с ресурсите от резерва показват съмнителна възможност за 

провеждане на мобилизация и нарастване на силите Българската армия по време на кризи. 

Много по-обстойно в доклада са засегнати операциите и мисиите на НАТО и ЕС. 

Изброени са прекалено подробно съвместните учения и развитието на концептуалната база 

на отбраната. 

Друга част на този раздел е „Въоръжение и техника“. В нея са повторени 

намеренията за реализиране на проекти по модернизацията, нито един от които не беше 

стартиран. 

В частта „Освобождаване и утилизация на излишните бойни припаси“, 

единственият съществен факт е, че тя продължава да не се извършва и е предпоставка за 

сериозни инциденти. 

Петият раздел - „Хората в отбраната“ се състои от пет части. 

Първата е „Състояние на окомплектоването на Министерството на отбраната и 

въоръжените сили“. В нея е посочено, че през годината са реорганизирани 100 структури 

на военни формирования по нови длъжностни разписания, като щатния списъчен състав е 

намален със 160 длъжности, а са добавени 437 длъжностите за резервисти. Осемгодишната 

вече практика на МО с доброволния резерв показва, че той не функционира ефективно. 

През тези години МО не направи нищо за да промени начина на неговото набиране и 

използване и което е куриозно - не извлече поука, че не е възможно постоянно да правиш 

едно и също нещо и да очакваш различен резултат. В случая военните формирования в 

които действащите длъжности са заменени с резервисти на практика имат увеличен, вместо 

намален некомплект.  

Много съществен показател в този раздел е общият некомплект на БА - 20%, който е 

занижен и не съответстват на реалното състояние. В СВ има формирования в който 

некомлектът от личен състав е от 30% до 50%, което нарушава нормалната войскова 

дейност, а в случай на криза ги прави небоеспособни. 

Във ВМС основния некомлект е от офицери - над 16 %. Това оказва негативно 

влияние върху системата за командване и управление и затруднява изпълнението на 

войсковите задачи. 

Като причина за това състояние на армията е посочена липсата на финансови 

средства. Не е ясно обаче защо обявените за положителни промени в ЗОВСРБ, в 

правилника за неговото прилагане и въвеждането на нов кадрови модел не доведоха до 

преодоляване на некомплекта, а до неговото увеличаване. Проблемът далеч не е само в 

недофинансирането, а и в системата за окомплектоване на армията. Тя е неефективна, не е 

изградена цялостно както структурно така и функционално, децентрализирана е и не 

съответства на изискванията за професионална армия. 

По същият начин стои и въпросът с доброволния резерв. В настоящия момент той е 

окомплектован на 17%. Въпреки въведените изменения и допълнения на Правилника за 

прилагане на Закона за резерва на въоръжените сили и усъвършенстваните регламенти за 

присвояване на военно звание, негативните тенденции в комплектуването и използването 

на доброволния резерв остават. Проблемът тук е принципен и се корени в замисъла за 
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привличане и използване на резерва. Докато това състояние не се промени доброволният 

резерв ще остане все така неизползваем. 

От изложеното в тази част на доклада не личи, че това е най-сериозния проблем на 

армията. С възприетия подход да се акцентира повече на дейностите на администрацията, 

вместо да се посочат и анализират постигнатите резултати се отклонява вниманието от 

проблема и той се задълбочава и изостря до състояние на необратимост. 

 Втората част е "Набиране и кариерно развитие". В частта е посочено, че през 

годината са проведени 4 конкурса за войници - три в СВ и един във ВМС. На конкурсите са 

се явили почти по един кандидат за място и са заети около 50% от обявените места. Като 

причини за този песимистичен резултат са посочени "незаинтересоваността на 

кандидатите за постъпване на военна служба", отпадането поради „негодност за военна 

служба”, „психологична непригодност”, „неиздържали теста по общата култура или 

изпита за физическата годност”.  

 Тук отново се вижда или умишлено отклонение от проблема или неспособност той 

да бъде правилно формулиран. Причините не се крият в качествата на кандидатите, а в 

системата за окомплектоване на армията. Самото название на тази част дава отговор на 

въпроса. Набирането е най-важната дейност на системата за окомплектоване. Очевидно в 

МО трудно се възприемат пазарните реалности, а именно, че министерството е на пазара на 

труда и трябва да е конкурентноспособно в привличането на кандидати. Статистиката 

показва, че за да се окомплектова качествено една длъжност за нея трябва да има най-малко 

трима-четирима кандидати. Системата за окомплектоване нито структурно, нито 

функционално е подготвена да привлича (набира) кандидати. Тя функционира така както е 

функционирала и при наборната армия - чака кандидатите да дойдат при нея. При 

професионалните армии това е най-развитата и най-подготвена и постоянно 

функционираща структура. 

Основният недостатък на тази част от доклада е че проблемът отново не е 

формулиран правилно, поради което не могат да се намерят и верните решения. 

 Третата част е "Военно-образователна система". В нея освен броя на обучавалите 

се и завършили обучението си във висшите военни училища, военна академия и 

професионалните сержантски колежи няма друга информация, която да показва 

състоянието на системата. Липсват данни за окомплектоването на структурите й, за 

дейностите, които е извършила през годината, както и за броя на кандидатите и качеството 

на завършилите обучението. Няма информация за това как са се реализирали випускниците 

от предходната година, каква е оценката на потребителите на кадри и какви са техните 

потребности. При липса на такава информация не може да се оцени състоянието на 

военнообразователната система и не могат да се предприемат адекватни действия за 

нейното усъвършенстване. 

Владеенето на английски език е една от целите, която непрекъснато трябва да се 

наблюдава, оценява и коригира. В частта е посочен само броят на специализантите, които 

са се обучавали в курсовете по английски език. Информация за състоянието на цялата 

армия по този въпрос няма. От доклада става ясно, че България председателства 

Секретариата на Бюрото за международно езиково координиране на НАТО (BILC). Това 

означава, че ръководим чуждоезиковото обучение и тестването съгласно 

стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001 в страните членки на съюза, а не 

знаем (или не искаме да кажем) какво е състоянието в нашата армия. 

Така представената информация не дава представа за състоянието на 

военнообразователната система и може да се характеризира по-скоро като формална и 

симулативна отколкото като проява на сериозно отношение към нейното състояние. 

 Последната четвърта част е "Социален статус и мотивация". В нея много ясно са 

посочени демотивиращите фактори (ниското възнаграждение, несъответстващо на 

натоварването, отговорността и битовите трудности за семействата на военнослужещите, 
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състоянието на здравното осигуряване, жилищните проблеми, социалната политика в 

армията и кадровото развитие на военнослужещите), но не са посочени пътищата за 

мотивация (ако ги има). В частта е описано какво е направено за цивилните служители но 

не и за военнослужещите.  

 Тази част на доклада нагледно показва, причините за растящият некомплект, 

липсата на кандидати за обучение във военните училища и снижаване качеството на 

личния състав.  

Последният шести раздел е „Поддръжка и осигуряване на отбраната“. Той 

съдържа седем части: разузнаване, логистично осигуряване, инфраструктура на отбраната, 

комуникационно и информационно осигуряване, сигурност на информацията, 

киберотбрана и военна стандартизация, сертификация и кодификация.  

От тях определен интерес представлява частта за инфраструктурата. От изложеното 

в тази част се вижда че за 2017 г. са предвидени за продажбата 103 имота с отпаднала 

необходимост. От тях за 69 са открити и проведени тръжни процедури, а са продадени само 

15. Дванадесет имота безвъзмездно са предоставени на общините Свищов, Шумен, Айтос, 

Бургас, Средец и Ловеч. Един имот е апортиран в капитала на „Терем Холдинг“ ЕАД и 

седем имота са предоставени за нуждите на ВП, МВР, Министерство на икономиката и 

Висшия съдебен съвет. От анализа на тези данните се вижда, че порочната практика за 

имотни подаръци продължава. В доклада липсват данни за състоянието на цялостната 

инфраструктура на отбраната, което прави тази част на доклада непълна и незавършена. 

Изграждането и поддържането на инфраструктурата е важна част от отбранителната 

политика затова е необходимо тя ежегодно да бъде оценявана и коригирана. На всички е 

известно, че инфраструктурата е в лошо техническо състояние. Това непосредствено влияе 

върху способностите и върху мотивацията на военнослужещите, поради което тя следва да 

е един от приоритетите в целите на МО. Представената тук обаче информация не показва 

това. 

В края на доклада са формулирани 27 извода. Те основно са свързани с липсата на 

финансови средства, некомлекта от личен състав и остарялото въоръжени и техника. Някои 

от изводите, като този за изпълнението на мисиите и задачите от БА и за логистиката са 

доста смекчени и заблуждаващи. 

В края на доклада са посочени 12 направления за съсредоточаване на усилията, 

половината от които не съответстват на проблемите, констатирани в доклада. Това показва 

неспособност или нежелание за реална оценка на състоянието на отбраната и въоръжените 

сили, водещо до погрешно определяне на приоритетите и неадекватни действия за 

повишаване на техните способности. 

От изнесените данни, факти и констатации в Доклада за състоянието на отбраната и 

въоръжените сили за 2017 г. могат да се направят следните  

 

ИЗВОДИ: 

1. Докладът е непълен и незавършен, представените данните и фактите са 

занижени и противоречиви и не дават реална представа за състоянието на отбраната и 

въоръжените сили.  

2. Повечето от разделите в доклада са формални без задълбочен анализ на фактите 

и не дават информация за провежданите през отчетния период политики и резултатите от 

тях. 

3. Поставената в началото на годината задача пред въоръжените сили - насочване 

на усилията към изпълнението на задачите по мисия „Отбрана“ не е изпълнена в пълен 
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обем, а основният приоритет в отбранителната политика за запазване и усъвършенстване 

на придобитите вече способности не е постигнат. 

4. Некомлектът от личен състав продължава да расте и се хронифицира, а 

предприетите мерки от МО имат отрицателен ефект, което показва липса на компетентност 

за правилно формулиране на проблема и вземането на адекватни и ефективни решения за 

неговото решаване.  

5. Недостатъчното ресурсно осигуряване на въоръжените сили се задълбочава, 

което поставя военните формирования в изключително тежко положение, в резултат на 

което те губят вече изградени способности. 

6. Отказа от провеждането на Стратегически преглед, провалените поради 

лобистки причини проекти за модернизация на въоръжените сили поставят под въпрос 

изпълнението на конституционните им задължения за защита териториалната цялост и 

независимост на страната.  

7. Поради това, че докладът е непълен, много от посочените данни са неверни и 

заблуждаващи и не дават реална представа за състоянието на армията, предлагаме същият 

да се върне на МО за доработка. 

 

 

София 

31.05.2018 г.  

 

 

                                     ДИРЕКТОР НА ЦИПСО................................... 

                                                                                    / Иван Иванов/ 

 

 

 

 


