
 

СТАНОВИЩЕ 

на Центъра за изследване на политиките в сигурността и отбраната 

Относно: Доброволната военна служба 

 

Инициатива за доброволната военна служба се появи в период на кадрова криза 

във въоръжените сили, когато некомплектът от личен състав преминава критичния 

минимум, въоръжението и техниката са вече морално остарели, а проектите за 

модернизация не се реализираха. 

Вероятно с намерение да реши кадровите проблеми на армията Министерството на 

отбраната предложи за обществено обсъждане визията за доброволната военна служба, 

като заместител на идеята за завръщане на наборната военна служба. Затова тя заслужава 

внимание, но също така и оценка на нейните положителни и отрицателни страни с цел 

определяне на възможностите за реализация. 

Обзорът на представените във визията на МО намерения показва виждания, доста 

по-различни от общоприетите схващания за такъв вид служба. От текстовете на визията 

става ясно, че за такава се приема военната подготовка на средношколците от 9, 10 и 11 

клас, студентите и цивилните граждани, който желаят да придобият първоначални военни 

знания и умения. При този подход изразът "доброволна военна служба" не съответства на 

съдържанието, което е вложено в него. Очевидно става въпрос не за "военна служба", а за 

"военна подготовка", което е доста по-различно по съдържание, функции и очаквани 

резултати. 

От друга страна военното обучение на ученици и студенти под една или друга 

форма се провежда и в момента и като такова не представлява нов подход или 

инициатива. То обаче в никакъв случай не може да се приеме като мярка за преодоляване 

на некомплекта от личен състав и повишаване на бойните способности на въоръжените 

сили. 

Въпреки тези несъответствия, уместно е да се анализират конкретните 

предложения, изразени във Визията и се формулират определени изводи и препоръки за 

тяхното усъвършенстване. 

Първият раздел, обхващаща военната подготовка на учениците от 9 и 10 клас. 

Тя се провежда в 5 учебни часа в часа на класа. Подготовката е теоретична, съвсем 

информативна и се отнася до запознаване със задълженията на гражданите по отношение 

отбраната на страната, видовете въоръжени сили и действие при кризи от военен характер. 

За тази подготовка МО ежегодно провежда обучителен курс с 800 военнослужещи и 

цивилни служители, определени да провеждат тези занятия. Същите се командироват в 

985 училища за да проведат тези 5 часа. Във визията няма анализ на обучението и не са 

посочени неговите слабости и недостатъци – например, че за този преподавателски състав 

занятията са извънредно и несвързано с преките им задължения натоварване, което ги 

демотивира и се отразява на качеството на обучението. На следващо място – в обем на 10 

часа не могат да се постигнат почти никакви резултати особено сред обучаеми с далеч по-
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различен мироглед и амбиции от тези да защитават родината или да участват в рисковани 

и напрегнати спасителни операции. Въпреки това в ПМС № 43/2013 г., с което е 

организирано обучението са поставени амбициозни цели като: придобиване на военна 

подготовката, възпитаване на ценностни ориентации и нагласи за родолюбие, 

достойнство, дълг, чест и отговорност към страната. За тези, крайно недостатъчни 10 часа 

МО може да се постави една единствена цел - рекламиране на военната служба и 

привличане на кандидати за професионални войници, което обаче, при сегашното 

финансово състояние на армията и условията, които предлага на младите хора частният 

бизнес и държавната администрация е нереалистично, безперспективно и ще ощети и без 

друго оскъдния бюджет на Министерството на отбраната.  

Независимо, че липсва анализ на слабостите на това обучение авторите на визията 

предлагат два варианта за неговото подобряване. Първият предвижда военното обучение 

с хорариум от 5 часа да се провежда в 9 и 10 клас, а в 11 да е свободно избираем предмет 

от 65 учебни часа. Те се разпределят на 25 часа теоретична и 40 часа практическа 

подготовка, която да завърши със стрелби. Практическата подготовка се предлага да не е 

задължителна за преминалите теоретичната подготовка. Обучението се провежда от 

учители от средното училище преминали специализиран педагогически курс във военните 

училища. Вторият вариант предвижда 5-часовите занятия в 9 и 10 клас да отпаднат, а на 

тяхно място да се въведе нов учебен предмет („военна подготовка“). Предметът да е 

задължително избираем и да е с хорариум от 80 до 100 учебни часа, от които 40 часа да са 

практическа подготовка. Преподаватели по новия учебен предмет да са офицери от 

резерва, а инфраструктурата за практическите занятия да се осигурява от МО. 

Анализът на двата варианта определено дава предпочитания на втория като много 

по-приемлив и приложим. Отбраната на страната, както и подготовката на населението за 

отбрана не е само задължение на МО, a национална отговорност, касаеща всички 

министерства и ведомства. Oстаналите варианти трябва да се изключат и да не се 

разглеждат. В противен случай обучението на ученици от средните училища по начина по 

който се осъществява в момента трябва да бъде прекратено и финансовите средства да се 

насочат за решаване проблемите на въоръжените сили. 

Второто предложение е военната подготовка на студенти. Тази подготовка, 

осъществявана на основание на ПМС № 43 е разделена на две - подготовка на студенти от 

висшите военни училища и на студенти от други университети. 

Със студентите от други висшите училища в момента се провеждат два курса - 

единият „начална военна подготовка“ с хорариум до 90 часа, а другият - „специална 

военна подготовка“ с хорариум не по-малко от 90 часа. От 2014 г. до 2017 г. студенти от 

18 университета са се обучавали в двата курса. В курса за начална военна подготовка са се 

обучавали 526 студента (от тях около 30% девойки), а в специална военна подготовка 35. 

За обучението са изразходвани 202 188 лв. От 561 обучавали се само 35 са придобили 

квалификация на основата на която могат да бъдат зачислени в мобилизационния резерв. 

Във визията няма анализ на резултатите от обучението, но независимо от това е 

предложено то да продължи. 

За студентите обучаващи се във висшите военни училища в Закона за резерва е 

предвидена възможността да се обучават по военни специалности за придобиване на 

квалификацията "Офицер от резерва". Няма указана продължителност, както и ред по-

който да става това. До 2016 г. такова обучение не се е провеждало. За учебната 2016/17 г. 

е било предвидено да се обучават 100 студента, но поради промени в Закона за резерва 

обучението не се е провело. Това означава, че за студентите, които са в района на 

военните училища и се обучават по близки до курсантските специалности не е направено 

необходимото да бъдат привлечени за обучение. За сметка на това са се търсили студенти 



от други училища, с които са провеждани никому ненужни курсове и изразходвани 

хиляди левове финансови средства, така необходими за функционирането на военните 

формирования. 

Такъв подход е лишен от всякаква логика и не е в интерес на въоръжените сили.  

За подобряване на този вид обучение се предлага да се промени постановление 

на МС № 43 с цел регламентиране реда за обучение на студентите от висшите военни 

училища в курсове за придобиване квалификацията "офицер от резерва". За тези които 

желаят да придобият военно звание "лейтенант" и да бъдат зачислени в резерва във 

визията са предвидени преференции като: заплащане от МО на 2 годишни такси за 

обучение по гражданската специалност, безплатно ползване на общежитие, безплатна 

храна по време на полеви занятия, военни униформи и отличителни знаци.  

От анализа на двата вида обучение на студенти може да се направи извода, че 

обучението на студенти от други университети е безполезно и ненужно. То не спомага да 

се окомлектуват мобилизационните формирования и не осигурява необходимото качество 

на обучение. На този етап основните усилия трябва да се съсредоточат към студентите във 

висшите военни училища, тъй като няма по-добра възможност резервът да се попълва с 

офицери от студентите, обучаващи се там. Идеята с преференции е перспективна и следва 

да се регламентира законово нейното изпълнение. 

На трето място е разгледана подготовката на цивилни граждани. 

В момента желаещите се обучават в Единния център за начална подготовка в гр. 

Плевен. През 2016 г. в курс за начална военна подготовка са се обучавали 147 цивилни 

граждани, като за целта са изразходвани 69237 лева. Завършилите курса са положили 

клетва и са зачислени в мобилизационния резерв. Те обаче не притежават необходимата 

квалификация за да получат мобилизационно назначение. Визията предвижда това 

обучение да продължи като се променят изискванията към кандидатите по отношение на 

възрастта, психологическата им пригодност и др. Предвижда се преминалите обучението 

по възможност да се привличат за служба в доброволния резерв. Тези предложения 

показват единствено, че не се познават на проблемите на армията. Въвеждането на военна 

подготовка за цивилни граждани пренасочва усилията на МО от критичните проблеми, 

какъвто е некомплектът на активните сили, към дейности, неносещи отбранителни 

способности, но струващи немалко средства на военния бюджет. 

Визията също така предвижда изграждане на Национален център за военно 

обучение на войници, резервисти и запасни. Структурата е безспорно полезна, но тя освен 

обучението следва да осъществява и медицинските прегледи, психотестовете и подбора на 

кандидатите. В центъра е целесъобразно да се провежда само началната военна 

подготовка. Специалната подготовка трябва да се провежда в центровете на видовете 

въоръжени сили, а колективната във войсковите формирования. Така ще се избегнат 

бюрократични процедури, които отблъскват много от кандидатите. С тези функции на 

центъра ще се увеличи броят на кандидатите и ще се повиши качеството на обучение.  

В края на визията е разгледано финансовото и логистичното осигуряване на 

„доброволното военно обучение“, както и изграждането на необходимата за това 

инфраструктура. Съществена слабост на тази част от визията е липсата дори на 

приблизителни финансови разчети за един обучаем в различните варианти, което би дало 

ориентировъчни представи за възможността за реализиране на идеята. Още по-съществен 

недостатък е предложението всички финансови разходи по обучението на цивилни 

граждани да се извършват от бюджета на МО, което е категорично нецелесъобразно и ще 

се отрази отрицателно на въоръжените сили в този критичен за тяхното развитие период.  

В настоящият момент Министерството на отбраната следва да се съсредоточи 

върху преодоляването на критичния минимум на некомплекта от личен състав и 



спирането на процеса на загуба на вече изградени способности, за решаването на което 

обучението на цивилни граждани няма помогне, а напротив - ще задълбочи този хроничен 

вече проблем. Формулировката „Българските граждани преминали начална и специална 

военна подготовка е целесъобразно да бъдат привличани на доброволна военна служба 

във формированията на въоръжените сили или в териториалните доброволчески 

батальони” e пожелателна и нереалистична. В условията на пазарна икономика 

единствено материалните стимули и социалните условия са факторите, които могат да 

привлекат тези граждани във въоръжените сили, като подходът към този проблем трябва 

да бъде комплексен. Освен повишаване на заплатите и възстановяване на социалните 

придобивки е необходимо да се подобрят условията на труд, да се върне чувството за 

справедливост у военнослужещите, да се изгради система за привличане и подбор на 

кандидатите за военна служба и прогнозируемост на кадровото им развитие, да се 

осигурят правни възможности войниците да изграждат военна кариера като се обучават за 

сержанти и офицери, да се развие справедлива система за сигнали и жалби и редица други 

мерки за да може военната служба да е конкурентноспособна на пазара на труда. Кадрово 

осигуряване на армията означава също така облекчаване на сегашната бюрократична 

система за приемане на войници, преосмисляне както мисията, така и начина за 

функциониране и използване на доброволния резерв и прилагане на други мерки и 

подходи, водещи до попълване на активните сили с личен състав. 

Обобщавайки изразените във визията идеи можем да формулираме следните 

 

ИЗВОДИ: 

1. Съдържанието на визията не съотвества, както на наименованието, така и на 

съдържанието на израза „доброволна военна служба“, поради което следва той да бъде 

заменен с израза "военна подготовка". 

2. За подготовка на цивилни граждани за участие в отбраната на страната би 

следвало да се помисли едва след решаване на далеч по-важните проблеми на 

въоръжените сили. В настоящия момент тя не може да се причисли към приоритетите на 

отбранителната политика.  

3. Визията не решава, а все повече задълбочава и хронифицира проблема с 

некомлекта от личен състав на въоръжените сили, като не надгражда, а води до загуба на 

вече изградени способности. 

4. При ликвидирана мобилизационата система, когато концептуално се разчита 

на мирновоенновременната структура на въоръжените сили, идеята да се постигне 

попълване на мобилизационния резерв чрез подготовката на цивилните граждани е трудно 

осъществима, а следователно - ненужна и безсмислена. Не става ясно как лицата, заети в 

частния сектор ще преминат обучение и какви компенсации се предвиждат за техните 

работодатели. 

5. Военната подготовка на учениците от средните училища не трябва да е 

задължение на МО и за нея не следва да се изразходват средства от бюджета на 

министерството. Съществен проблем ще възникне и с учебните дисциплини от които ще 

трябва да се вземат десетките учебни часове, необходими за военното обучение. 

6. Основните усилия на МО трябва да се насочат за привличане на студентите 

от висшите училища за обучение в ралични форми за придобиване на военна 

квалификация и първо офицерско звание с цел попълване на активните сили, доброволния 

и мобилизационене резерв. 

7. Идеята за изграждането на Национален център за начална военна подготовка 

в който да се извършват медицински прегледи, психотестове и подбор на кандидатите за 

служба във въоръжените сили е положителна и ще бъде ефективна мярка за намаляване на 

некомлекта от личен състав. 



8. Като цяло визията има много структурни и идейни слабости и в този си вид 

и съдържание тя не може да бъде използвана за реализиране на идеята за доброволна 

военна служба (подготовка). Визията трябва да бъде променена, а още по-добре - 

изготвена наново с привличане на по-широк кръг специалисти и представяне отново за 

обществено обсъждане. 

 

София 

22.02.2018 г.  
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