Министерски съвет на Република България

ДОКЛАД
за състоянието на отбраната и въоръжените сили на
Република България през 2009 г.

Въведение
С ежегодния доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на
Република България Министерският съвет информира Народното събрание и обществото
за изпълнението на политиката на правителството в областта на отбраната през изтеклата
година. Докладът се разработва на основание чл. 23 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България.
Министерството на отбраната има основна роля при формирането и провеждането
на отбранителната политика на Република България и носи главната отговорност за
използването на предоставените от обществото ресурси за отбрана в съответствие с
принципите на ефективност, ефикасност, прозрачност и отчетност. То осъществява
политика за изпълнение на задачите, поставени пред системата за отбрана с
Дългосрочната визия за развитие на войските и силите, приета с решение на Народното
събрание от 21 юли 2004 г. Ежегодното отразяване на изпълнението на тези задачи в
контекста на основните процеси и тенденции в средата на сигурност, съчетано с отчитане
на възможностите, които предоставя бюджета за отбрана, позволява да се направи анализ
на постигнатото в сферата на отбраната, особено на ефективността на отбранителната
политика и ефикасността на прилагания отбранителен мениджмънт.
Годишният доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република
България през 2009 г. е доказателство за осъществяваната от ръководството на
Министерството на отбраната политика на пълна прозрачност и ефективна отчетност пред
народните представители и обществеността. Той допълва усилията за премахване на
условията за корупция и неефективно управление в този ключов сектор на политиката на
правителството на Република България и е гарант за неговата обществена отговорност.
Особената значимост на настоящия доклад се обуславя от функцията му да информира
народните представители и българското общество за текущото състояние на военните
аспекти на националната сигурност и отбраната и хода и качеството на изпълнението на
отбранителната политика.

Март 2010 г.
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От друга страна, Народното събрание на Република България по закон очаква от
правителството този доклад-отчет за изпълнението на отбранителната политика, на който
демократичното устройство на Република България отрежда незаменима роля:
Докладът е ядрото на механизма, даващ възможност на Народното
събрание да предприема адекватни на реалността информирани действия,
ключови за гарантирането на националната сигурност и интереси с
днешна дата и в дългосрочен план, а именно чрез определянето на
изходните параметри за изграждането, поддържането и развитието на
въоръжените сили чрез дефинирането на техните задачи, численост,
бюджет за отбрана и чрез приемането на Закон за отбраната и
въоръжените сили, с оглед дългосрочните им отражения върху
националната сигурност и отбраната и просперитета на гражданите и
обществото като цяло.
Докладът е структуриран на основата на приоритетните направления на
отбранителната политика, определени с указанията на министъра на отбраната за периода
2009 – 2011 г., а именно: (1) Отбранителни способности, (2) Хората в отбраната,
(3) Национална и евроатлантическа сигурност и отбрана, международен мир и стабилност и
(4) Поддръжка и осигуряване на отбраната.
В контекста на поставените цели и задачи се анализира ефективността и
ефикасността на тяхната реализация. Така ръководството на Министерството на отбраната
налага критерия за обоснованост и отговорност при всяко управленско действие за
постигане на ефективност и устойчивост на резултатите при наличните ресурси. На
основата на този анализ и отчитайки заявените в правителствената програма цели и
приоритети, докладът аргументира необходимостта от адекватен бюджет за отбрана, който
при прилагане на модерен отбранителен мениджмънт да гарантира поддържането и
бъдещото развитие на съвременна система за отбрана, която е в състояние да изпълни
поставените й от законодателя задачи.
С настоящия доклад правителството на Европейското развитие на Република
България инициира започване на коренно различна дискусия по отношение на въоръжените
сили, отбраната и сигурността на Република България, насочена към формулиране и
осъществяване на реалистични, адекватни на истинските предизвикателства, рискове и
заплахи стратегически подходи и действия, рационално и далновидно осигурени с
необходимия за тяхното реализиране човешки, финансов и материален ресурс, с пълното
съзнание, че само по този начин може да се гарантира ефективно и ефикасно осигуряване
на онази отбрана и сигурност, от която българските граждани и общество се нуждаят и за
която заделят от данъците си, а българските държавници носят висшата отговорност да
осигурят.
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1 Управленски виждания и приоритети на правителството в
отбранителната политика през 2009 г.
Качествено новата среда на сигурност в началото на ХХІ век и необходимостта
Република България да бъде в състояние да отговори адекватно на нейните
предизвикателства предполага фундаментална трансформация на системата за сигурност,
интегрална част от която е системата за отбрана. Гарантирането на националната
сигурност, като първостепенна задача на отговорното управление изисква провеждането
на проактивна политика за сигурност и отбрана, ориентирана към целенасочено
въздействие върху параметрите на средата за сигурност, с оглед привеждането им в
максимално съответствие с националните интереси.
Водещо начало на политиката за отбрана и сигурност е гарантирането
на сигурността на гражданите, обществото и държавата, като това се
осъществява съвместно с усилията на съюзниците ни от НАТО и
Европейския съюз.
Актуалната среда за сигурност е сложна, динамична, с висока степен на
неопределеност и трудна предсказуемост. Глобализацията освен възможности открива
нови и неподозирани уязвими места, като възможните решения на проблемите на
сигурността надхвърлят държавните граници. Разграничителната линия между вътрешна и
външна сигурност продължава постепенно да губи своето очертание, като военният
инструмент далеч не е единственият, а прилаган самостоятелно се оказва неспособен да
гарантира успех при управлението на кризите. Справянето с днешните рискове и заплахи
предполага да им бъде даден отговор когато и където те се зараждат, като не се допусне да
се разпространят и да доближат нашите граници.
При тези условия се оказва неприложим досегашният подход на изграждане на
способности на основата на ясни заплахи, с идентифициран потенциален противник и
възможност за оценка на неговите конкретни способности и намерения. Наложителна е
дълбока промяна в принципа на планиране и изграждане на отбранителните способности,
отчитайки, че модерните въоръжените сили се нуждаят от способности, необходими за
справяне с широк спектър от предизвикателства, при висока степен на неопределеност и
при ограничен ресурс. В този контекст, политическото ръководство на Министерството на
отбраната е убедено, че протичащият в момента процес на трансформация на българските
въоръжени сили няма алтернатива.
Утвърдилият се с присъединяването на Република България към НАТО
политически и обществен консенсус по отношение на централната роля на МО за
гарантиране на националната сигурност, за изпълнение на съюзническите задължения по
отношение на НАТО и Европейския съюз и за поддържане на националните интереси в
международен контекст, предвижда усилията и ресурсите да се съсредоточат върху
изграждането на въоръжени сили и провеждането на политика, които:
-

Ефективно допринасят за създаване и поддържане на благоприятна среда за
развитие на българската нация и за просперитета на българите;

-

Решително защитават националните интереси като усилват възможностите на
външната политика и разширяват способностите на другите ведомства от системата
за национална сигурност;
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-

Заедно с нашите съюзници и партньори адекватно допринасят за гарантирането на
колективната сигурност и отбрана и за поддържането на мира и стабилността в
света;

-

Осигуряват незабавна подкрепа
критични/кризисни ситуации.

на

населението

и

местните

власти

в

През изтеклата година политическите усилия бяха съсредоточени приоритетно
върху намирането на необходимия баланс между задачи, ресурси и численост на
въоръжените сили, налаган от параметрите на средата за сигурност.
Системата за отбрана и сигурност разполага с устойчиво и традиционно надеждно
работеща структура за информационно осигуряване. Нещо повече, статутът ни на съюзник
в ЕС и НАТО значително разшири способностите на националните структури и увеличи
достоверността и надеждността на информационното осигуряване. На тази основа, за 2009
г. основните характеристики на средата за сигурност могат да бъдат обобщени в следната
рамка:
Средата на сигурност се характеризира с динамизъм и нарастваща
непредвидимост. Предизвикателствата и заплахите са по-разнообразни по
характер, по-малко очевидни и по-трудно предсказуеми.
В обозримо бъдеще не се очаква Република България да бъде изправена пред
заплаха от конвенционален военен конфликт, застрашаващ суверенитета
и териториалната й цялост. Ако все пак такава заплаха възникне,
стратегическото време за предупреждение ще позволи възстановяване,
усилване и подготовка на необходимите оперативни способности.
Развитието на средата на сигурност, характерът на заплахите и
досегашният опит определят като най-вероятно използването на
въоръжените сили в операции в отговор на кризи извън зоната за
отговорност на НАТО и територията на ЕС, преобладаващо на
значително разстояние от националната ни територия.
Изграждането и развитието на националните военни способности се
осъществява в условия на нарастващи потребности и хроничен дефицит
от ресурси, утежняван от протичащата световна икономическа криза.

1.1 Основни политически приоритети
До средата на 2009 г. в програмата на правителството не се съдържаха конкретни
формулировки относно политиката в областта на отбраната и сигурността. Опит да бъде
запълнена тази празнота бяха публикуваните указания на министъра на отбраната по
отбранителната политика, в които бяха дефинирани главните приоритети в работата на
министерството и Българската армия за периода 2009 – 2011 г.
След проведените на 5 юли 2009 г. редовни парламентарни избори новото
политическо ръководство на Министерството на отбраната формулира следните основни
приоритети:
 Въвеждане на управление, базирано на ефективност, честност и откритост, водещи
до постигането на максимална ефективност, ефикасност, прозрачност и отчетност в
управлението на отбраната;
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 Проява на адекватна отговорност към националната сигурност и бъдещето на
въоръжените сили, посредством осигуряване и развитие на необходимите за
успешно изпълнение на задачите им оперативни способности;
 Утвърждаване на респекта към хората в отбраната чрез осигуряване на кариерно
развитие, базирано на индивидуалните способности и постижения, както и на
адекватен социален статус.

1.2 Политически задачи пред Министерството на отбраната
Политическите задачи пред новото ръководство на Министерството на отбраната
включваха:
1. Последователно изграждане на система за ефективно управление на отбраната и
въоръжените сили, в която нормативно е зададена рамката на модерен отбранителен
мениджмънт, осигуряващ връзката между дългосрочното планиране и постигането на
зададените резултати, в съответствие с принципите на отчетност и прозрачност.
2. Разработване и поддържане на система от политически мотивирани и оперативно
обосновани стратегически документи по развитието на отбранителните способности и
използването на въоръжените сили, релевантно на съответните документи на НАТО и
Европейския съюз.
3.
Разработване и въвеждане на система за стратегически отбранителен
мениджмънт, включващ преглед на отбранителната политика, даване на политически
указания, преглед на отбранителните изисквания, развитие на отбранителните
способности и отчет и оценка на резултатите от изпълнението.
Целта на тази политика е българските въоръжени сили да бъдат в
състояние да се развръщат бързо както на територията на страната,
така и в чужбина и съвместно със съюзниците да бъдат ефективни в
изпълнението на широк спектър от задачи, включващи участие в
колективната отбрана, операции за борба с тероризма, мисии по
управление на кризи и оказване на хуманитарна подкрепа на бедстващо
население.
Тези задачи налагат да се изграждат и развиват първо и основно онези
отбранителни способности, които дават възможност за участие в експедиционни
операции. В този смисъл операциите са двигателят за изграждане на способностите на
въоръжените сили. Политическото ръководство на Министерството на отбраната е
убедено, че прилагането на този подход ще позволи да се изграждат необходимите
отбранителни способности с ефективно управление на ресурсите, по открит и честен към
данъкоплатеца начин.
Новият политически екип стартира дейността си с извършването на комплексен
преглед на заварените практики на политическо ръководство и отбранителен мениджмънт.
Резултатите от този преглед показаха, че в Министерството на отбраната систематично са
нарушавани доброто и честното управление, пренебрегвани са установените механизми на
планиране, допускани са сериозни нарушения на бюджетната дисциплина, отклонявани са
ресурси от осигуряването на войските към други, несвойствени за отбраната дейности,
сключвани са договори при неизгодни условия и са допускани редица прояви на
безотговорност и разхищение, граничещи с явна корупция.
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На политическо равнище лидерството системно е било подменяно с авторитарно и
волунтаристично управление, а отбранителната политика е използвана за прокарване на
тесни партийни и корпоративни интереси. В резултат целостта на отбранителната
политика е нарушена, а нейната обвързаност с целите и приоритетите на общата политика
е деформирана.
На концептуално равнище досегашното изпълнение на Плана за организационно
изграждане и модернизация на въоръжените сили до 2015 г.1 (известен като „План 2015“)
и на неговия актуализиран вариант показва, че планираното, съгласно предвидената
времева рамка, създаване на значително за възможностите на Република България
количество от нови оперативни способности не съответства на обективните ресурсни
възможности. Освен това, предвидените в Плана амбиции трудно намират аргументи в
реалната среда на сигурност и тенденциите в нейното развитие.
На организационно равнище приетият през 2009 г. Закон за отбраната и
въоръжените сили на Република България не създаде необходимите условия за
консолидиране на управлението на отбраната, за въвеждане на планирането на
способности и за заздравяване на отговорността, отчетността и прозрачността при
осъществяването на отбранителната политика.
На управленско равнище отпускането на ресурси за отбрана не се съпровождаше
със системни мерки за оптимизиране на разходите и с решения за организационно и
функционално развитие на отбранителната институция, вследствие на което разходите за
управление съставляваха неприемливо висок дял от човешкия, финансовия и материалния
ресурс на министерството и респективно – на българското общество като цяло.
На морално равнище министерството и въоръжените сили се оказаха изправени на
ръба на криза – основните елементи на присъщия за хората от отбраната характер като
дълг, чест, почтеност, увереност и самоуважение са провокирани от лошото управление и
корупцията в отбраната; засегнати са същностни черти на гражданско-военните
отношения и са компрометирани политическото ръководство на отбраната, взаимното
доверие между цивилни и военнослужещи и възприемането на армията като морален
еталон за нацията.
Правителството възприе тази ситуация като сериозно предизвикателство за
националната сигурност и предприе бързи и решителни действия за отстраняване на
факторите и условията, които влияят негативно върху системата, особено корупцията,
разхищенията, безпринципния протекционизъм и безотговорността. Приоритети на
политическото управление са премахването на несвойствените за отбраната
икономически, в т.ч. търговски и рентиерски дейности, освобождаването на институцията
от корупционни отношения с верига от посредници и доставчици, възстановяването на
подменените с угодничество и псевдолоялност критерии за професионализъм и етика и
създаването на консолидирана ценностна система на хората от отбраната.
Министърът на отбраната наложи строга финансова дисциплина, предприе
незабавни мерки за спиране, а където това бе невъзможно, за ограничаване на изтичането
на ресурси към неизгодни договори и второстепенни дейности и за изясняване на
обстоятелствата при наличие на данни за корупционни схеми или прояви на
безстопанственост и разхищение, както и за санкциониране на всички, замесени в

1

Приет с ПМС № 301/2004 г., актуализиран с ПМС № 54/2008 г., изменен с ПМС № 115/2008 г.,
ПМС № 139/2009 г. и ПМС № 183/2009 г.
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закононарушения. В тази връзка бяха предприети действия със следните основни
резултати:
 Възстановено бе програмното управление на отбранителните ресурси и са взети
мерки за премахване на предпоставките за неправомерно и нецелесъобразно
отклоняване на средства от бюджета за отбрана;
 Внесени бяха промени в Устройствения правилник на Министерството на
отбраната, с цел разделяне на функциите по планирането от разходването на
бюджета;
 Ограничени бяха разходите и се преразгледаха всички планирани мероприятия;
 Прекратена бе практиката да се делегират правомощия за изразходване на средства
по непрозрачен начин;
 Анализирано беше състоянието на основните инвестиционни проекти,
просрочените плащания и неустановените до този момент задължения и бе
изготвен специален доклад до министъра за предприемане на корективни мерки;
 Разработи се стратегия и бе сформиран екип за управление на договорите;
 Извършени бяха комплексни проверки и функционални одити на всички
второстепенни разпоредители с бюджетни средства;
 Осигурени бяха средствата, необходими за българските контингенти зад граница, за
носене на бойно дежурство и за планирано участие на военни формирования в
операции.
Ръководството на Министерството на отбраната предприе и незабавни мерки за
изпълнение на препоръките в доклада на Европейската комисия по механизма за
сътрудничество и оценка. Прегледът на практиките и резултатите от управлението през
последните години налага извода, че политическите ръководства на министерството са
създали среда за решения и действия с безотговорен и корупционен характер. В този
контекст като незабавна мярка беше приета и се изпълнява Програма на Министерството
на отбраната за премахване на условията за корупция и безотговорно управление.
Беше сформиран Съвет по антикорупция, който има за задача да наблюдава ефекта
от предприетите мерки за противодействие на корупцията, да предлага усъвършенстване
на нормативната уредба и изпълнението на подходящи програми за антикорупционно
обучение на кадрите. Започна разработването на система от мерки за прозрачност при
формулирането и изпълнението на отбранителната политика чрез предоставяне на
публично достъпна информация. Като примери може да се посочат:
 Закона за отбраната и въоръжените сили, в който е въведен член, предвиждащ
закупуването на техника и имущество над 5 000 € да се разглежда от Министерския
съвет, а над 25 000 € от Народното събрание. Това гарантира необходимата
публичност на сделките с въоръжение и техника с голяма стойност.
 Министерството на отбраната направи законодателни предложения към Закона за
обществените поръчки, гарантиращи максимална прозрачност на процедурите и
работи по промяна на вътрешно-нормативната база на министерството за
максимална публичност на специалните обществени поръчки.
Приоритетно усилие на министерството беше насочено към постигане на устойчиво
и систематично управление на отбраната чрез осигуряване на възможност за реално
функциониране на интегрирания модел на Министерството на отбраната.
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Като незабавна мярка с постановление на Министерски съвет № 211 от
20 август 2009 г. беше изменен и допълнен Устройствения правилник на Министерството
на отбраната. С направените промени бе възстановена единността на процеса на
планиране, програмиране и бюджетиране за отбрана, като в същото време бе премахната
порочната практика, при която планирането, разходването и отчитането на средствата се
извършват от една и съща дирекция.
Бяха подготвени изменения и допълнения в Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България, чиято цел бе чрез реална интеграция да се обедини военната
и цивилната експертиза при наличието на ясни процедури и правила на работа и вземане
на решения при ефективен граждански контрол.
Като институция от системата за национална сигурност, Министерството на
отбраната участва активно в инициираното през октомври от правителството изготвяне на
Стратегия за национална сигурност и предложи на междуведомствената работна група
проект на структура, съобразена с актуалните изисквания за документи от такъв тип.
Министерството на отбраната се включи и в процеса на изработване на нова
Стратегическа концепция на НАТО. Убедено в значимостта на този фундаментален
документ, който се очаква да пренареди жалоните за развитието на Алианса и за
укрепването на отношенията му с Европейския съюз, в министерството бе разработен
проект на нон-пейпър, представящ българската позиция по Стратегическата концепция.
Министерството на отбраната продължи стартиралия от септември 2008 г. с
консултантска и методическа помощ на Центъра за гражданско-военни отношения2,
Монтерей, САЩ, Преглед на ефективността на системата за отбрана и на отбранителните
способности. Прегледът е елемент от усилията на политическото ръководство за
постоянно актуализиране на механизмите на отбранителната политика. Целта на прегледа
е повишаване на ефективността на институциите в сферата на отбраната чрез подобряване
на работните практики в областта на отбранителната политика, планирането,
програмирането и бюджетирането на отбраната, както и на оперативната съвместимост в
контекста на съюзните задължения на Република България в НАТО и в Европейския съюз.
През цялата 2009 г. дейностите по прегледа протичаха с променлив интензитет3,
при следните по-важни резултати:
 За първи път след демократичните промени в Република България е разработен
анализ на институционалните отговорности и функции на всички структури за
мирно време, при ескалация на напрежението, по време на криза и при война.
 Изготвен е проект на Ръководство за планиране на отбраната, основано на
методиката за отбранително планиране на базата на способности;
 Изготвено е актуализирано Ръководство за оперативно планиране, отговарящо на
стандартите на НАТО. Ръководството бе въведено за изпълнение за пробен период
от една година, след което ще бъде оценена неговата ефективност за понататъшното му актуализиране и използване.
През 2009 г., въпреки направените критични анализи на ситуацията в сферата на
отбраната след политическите промени в средата на годината, провежданата политика за
отбрана и сигурност не е давала повод за сваляне на политическото доверие от
правителствата. В рамките на парламентарния контрол министрите на отбраната и от двете
2
3

Структура на Департамента по отбрана на САЩ
Провеждането на Прегледа продължава и през 2010 г.
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правителства отговориха устно или писмено на редица въпроси, засягащи предимно
социалните придобивки в армията, модернизацията на въоръжение и техника, процедурите
и правилата за ползването на бойни средства, както и относно българския контингент в
Афганистан.

1.3 Основни направления на отбранителната политика
За ефективно постигане на посочените по-горе приоритети и задачи на
отбранителната политика през изтеклата година, Министерството на отбраната
приоритизира усилията на своите структури в четири основни направления:
 Изграждане на оперативни способности;
 Хората в отбраната;
 Национална и евроатлантическа сигурност и отбрана,
международен мир и стабилност;
 Поддръжка и осигуряване на отбраната.

1.4 Ресурсна среда на отбраната през 2009 г.
Най-важният фактор за реално развитие на способностите на въоръжените сили
са ресурсните условия, при които то се осъществява. Настоящата дълбока икономическа
криза наложи допълнителни ограничения на публичните разходи и особено на тези,
заделяни за сигурност и отбрана. Илюстрация на тази тенденция дава информацията за
бюджета на Министерството на отбраната, който за 2009 г. беше 1 342 011 081 лв. Данните
в графика 1 показват тенденцията на намаляване на относителния дял на бюджета за
отбрана от брутния вътрешен продукт. Редукцията е особено значителна в последните две
години - съответно 6,8% през 2008 и 14,2% през 2009 г., без същевременно да е
настъпвала промяна в задачите на въоръжените сили.

Графика 1:
Относителен дял на бюджета на Министерството на отбраната от брутния вътрешен продукт на
Република България по години за периода 2000 – 2009 г.

Тази тенденция не е уникална за Република България, което се потвърждава от
обобщените данни за държавите-членки4 на Европейската агенция по отбраната,
публикувани през януари 2010 г., сочещи за същите периоди намаления от съответно
5,06% и 3,55%.

4

В Европейската агенция по отбраната членуват държавите-членки на ЕС с изключение на Дания.
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1.4.1 Икономическа ефикасност на отбраната5
Членството на Република България в НАТО и в Европейския съюз дава достъп до
огромен обем данни и съответна възможност за обективни сравнителни анализи на
икономическата ефективност и ефикасността на системата за отбрана и въоръжените сили.
Показателите и критериите за извършване на тези анализи са подбрани и дефинирани
съвместно от държавите-членки и приети на най-високо политическо ниво както в НАТО,
така и в Европейския съюз. Такива анализи и съпровождащите ги изводи периодично се
предоставят от органите на НАТО6 и от Европейската агенция по отбраната. Актуалните
данни на последната са публикувани през януари 2010 г. и са достъпни на нейната
интернет-страница7.
Република България споделя предимствата и облагите, но също така и бремето на
колективната сигурност и отбрана. В този смисъл, съпоставянето с близки до параметрите
на нашата страна държави дава възможност да се добие нагледна и убедителна представа
за действителното състояние на отбраната и въоръжените сили и реалната цена, на която
българското общество получава
своята сигурност и отбрана.
Така
например,
Република България е сред
първите
места
по
брой
военнослужещи спрямо броя на
своето население (графика 2).
Графика 2
Относително
количество на въоръжените сили като
брой военнослужещи на 10 000 души от
населението.

С
други
думи,
в
относително
изражение
Република България поддържа значително по-голяма (около два пъти от тази на Унгария,
Чехия или Ирландия и почти четири пъти по-голяма от тази на Австрия) армия от
повечето държави в Европейския съюз и НАТО, имащи сравнително близки демографски
параметри.
Подобно е мястото на страната ни и
при класация по заделяния за отбрана дял от
брутния
вътрешен
продукт,
където
Република България традиционно е сред
първенците по натоварване на националната
си икономика в интерес на отбраната и
въоръжените сили (графика 3).
Графика 3

Бюджет за отбрана като % от брутния вътрешен продукт.

В абсолютно изражение годишните разходи за отбрана на Република България,
разпределени на глава от населението, са в другия край на скалата (графика 4). Това

5

В раздел 2.4.1 са ползвани публикувани в интернет актуални данни от анализи на EDA и на EUROSTAT
Последните от НАТО са след проведените с негови представители консултации в края на 2009 г.
7
http://www.eda.europa.eu
6
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създава илюзорната представа, че българският гражданин е значително облекчен,
заделяйки за отбрана четири пъти по-малко, отколкото средното за Европейския съюз.
Преизчислени през стандарта на покупателната способност обаче, тези
разходи изведнъж се оказват значително по-равностойни по място: почти изравнени с
разходите правени от средния чешки или австрийски гражданин и повече от разходите за
отбрана правени от гражданин на Литва, Унгария и дори Ирландия.

Графика 4

Годишни разходи за отбрана на глава от населението в €.

В обобщение може да се направи извода, че българското общество изразходва за
отбрана значителен по размерите си икономически ресурс, измерен по реалната стойност
на човешкото, финансовото и материалното му изражение. Това означава, че в сравнение
със своите съюзници Република България поддържа една от най-мащабните и скъпи за
данъкоплатеца системи за отбрана и въоръжени сили. На фона на споделените условия на
средата на сигурност и декларираните ценности и цели, тези факти водят до извода, че
съществуват значителни възможности за рационализиране на усилията на българската
държава за осигуряване на отбраната и сигурността на гражданите и обществото.

1.4.2 Финансова ефективност на отбраната
Анализите на разпределението и изразходването на заделения за отбрана
финансов ресурс по политики и видове разходи дават обективна и ясна представа за
очакваната ефективност на системата за отбрана и на въоръжените сили. На тази база
могат да бъдат направени надеждни и точни изводи за предприемане на нужните
корективни стъпки.
Относителното
разпределение на разходите на
Министерството на отбраната през
2009 г. по основните направления –
„за личен състав“, „оперативни
разходи“ и „разходи за инвестиции“ е
приблизително
аналогично
с
разпределението на разходите за
отбрана сумарно за ЕС (графика 5).
Графика 5
през 2009 г. по направления.
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Както беше отбелязано по-горе, изводите за ефективността на системата за
отбрана и на въоръжените сили като цяло имат логично основание, само ако бъдат
разглеждани в коалиционен контекст.
Преди всичко следва да се отчита, че по-голямата част от доставките на
основните оръжейни платформи, бойна и друга техника, оборудване и екипировка за
въоръжените сили, както и основните консумативи за тях, необходими за бойния
(операции и мисии) и за учебно-тренировъчния процес, се извършват при сходни, а често
и еднакви в абсолютно изражение пазарни условия с тези за нашите съюзници и
партньори.
С други думи, българските въоръжени сили и системата за отбрана са поставени в
еднакви условия със своите колеги от съюзните държави не само по отношение на
споделените предизвикателства и заплахи, но и по отношение на доставките на
въоръжение, техника и консумативи. Това е главният аргумент ефективността на
въоръжените сили да бъде оценявана в сравнение с тази на нашите съюзници, чрез
съпоставяне на съизмерими финансови параметри. Например, по сумарни средства,
изразходвани за отбрана за годината за един военнослужещ, показани на графика 6,
Република България
изразходва
приблизително два
пъти по малко от
Литва, три пъти помалко от Унгария,
почти четири пъти
по-малко от Чехия и
десет пъти по-малко
от Австрия.
Графика 6

Сумарни

разходи за отбрана на година на един военнослужещ.

Разпределени по направления на разходите, тези суми класират българската
отбрана и въоръжените ни сили отново сред най-„икономичните“: от средствата за отбрана
Република
България заделя за
личен състав наймалко средства за
един
военнослужещ
(графика 7), като
харчи по този
показател 56% помалко от Румъния,
повече от два пъти
по-малко
от
Унгария,
Литва,
Латвия; четири пъти по-малко от Чехия и пет пъти по-малко от средното за държавитечленки на Европейския съюз.
Графика 7

Разходи на година за личен състав за един военнослужещ в €

Сходни са показателите и по отношение на разходите за текуща издръжка:
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Графика 8

Разходи на година за текуща издръжка (operations and maintenance) за един военнослужещ

Ключов показател за технологичното състояние на отбраната и въоръжените сили
е разпределението на разходите за инвестиции (графика 9), обхващащи доставките на ново
въоръжение, техника, оборудване и екипировка, както и провеждането на отбранителни
изследвания и технологии.

Графика 9

Разходи за 2009 г. за инвестиции (доставка на оборудване и отбранителни изследвания и технологии)
на един военнослужещ

Видно от сравнението със същата група държави, българският войник е поставен
в незавидното положение на дъното на класацията (където „дели“ последното място с
Румъния) с почти двойно по-малко разходи за снабдяването му с модерно въоръжение,
техника и екипировка в сравнение с военнослужещия на Латвия или Унгария, три пъти по- 14 -

Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2009 г.

малко от този на Гърция и почти пет пъти по-малко от средното за Европейския съюз. С
други думи, данните по този показател показват устойчива тенденция на технологично
изоставане на българските въоръжени сили, което е съпроводено от значителни пречки
пред оперативната им съвместимост с тези на държавите от НАТО и Европейския съюз.
Макар и в далеч по-малки мащаби, проблемът с недостига на средства за
поддържане на технологичната актуалност на въоръжените сили е сериозно препятствие
пред почти всички съюзни държави както в НАТО, така и в Европейския съюз.
Единственото рационално решение на това държавите-членки намират в обединяването на
усилията и ресурсите при инвестирането в отбраната и сигурността. В този контекст са и
приетите в Европейската агенция по отбраната политически решения за необходимостта
от рязко нарастване на колективните съвместни инвестиции както при
закупуването/доставките на оръжейни платформи и оборудване, така и при инвестирането
в отбранителните изследвания и технологии и съпътстващите ги дейности. Показателни са
данните за дела на съвместните доставки, правени от държавите-членки на Европейския
съюз (графика 10).
Отсъствието на Република България както от всички съвместни инвестиционни
проекти по доставки, така и от съвместните проекти по отбранителната научноизследователска и развойна дейност в рамките на Европейския съюз означава
несъответствие между декларирана политика и предприети политически действия.

Графика 10

Дял на съвместните доставки и на съвместната НИРД в държавите-членки на Европейския съюз
през 2008 г.

В заключение трябва да бъде отбелязано, че освен негативите от значителния в
сравнение със съюзниците ни икономически ресурс, който българското общество
ежегодно заделя за поддържане на системата на отбраната и на въоръжените сили,
анализът на показателите за рационалност и ефективност на разпределението и
изразходването на този ресурс води до извода, че страната ни поддържа своята отбрана със
значително по-ниска ефективност в сравнение с повечето от своите съюзници в НАТО и в
Европейския съюз. Това означава, че българските войскови формирования не са
- 15 -
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равностоен самостоятелен участник в съюзните операции и мисии, което е основният
начин те да гарантират националната сигурност и суверенитет в съвременната среда на
сигурност и в съответствие със стратегическата насока на политиката за сигурност и
отбрана.
При определения от Народното събрание на Република България количествен
състав, мисии, роли и задачи на въоръжените сили, анализът на разходите за отбрана и
изпълнението на бюджета сочи наличие на значителни пречки пред изпълнението на
възложените отговорности и невъзможност за намиране на рационално разпределение на
ресурсите със задоволяване на всички наложителни нужди. Частичното изпълнение на
поставените пред отбраната и въоръжените сили задачи изисква вземане от
изпълнителната власт на решения за отменяне или отлагане изпълнението на едни или
други елементи от възложените отговорности. Без санкцията на Народното събрание на
Република България, това би било противоконституционно.

1.4.3 Изпълнение на бюджетните програми
Уточненият план на бюджета на Министерството на отбраната за 2009 г. бе
1 342 011 081 лв., или 2,00 % от прогнозния размер на брутния вътрешен продукт за
2009 г. Общият размер на бюджетните разходи на Министерството на отбраната възлезе
на 1 273 351 445 лв., или 94,88 % от утвърдената бюджетната рамка. През 2009 г.
министерството продължи да прилага средносрочно планиране, програмиране,
бюджетиране и отчитане на ресурсите на програмна основа по секторни политики и по
поддържащите ги основни програми, като това се реализираше в рамките на
Интегрираната
система
за
управление на ресурсите за
отбрана.
Детайлното
разпределение на средствата по
основните програми е показано в
Приложение 1. През годината
усилията на всички структури
бяха насочени към изпълнение на
функционалните им задължения,
вменените им отговорности и
постоянни задачи, както и на
поставените им с пакета „Цели на
въоръжените
сили 2008“
конкретни цели и задачи.
Графика 11

Разпределение на разходите по политики

I. Политика “Отбранителни способности”. Разходваните по тази политика средства са в
размер на 862 058 514 лв., което е 67,7 % от общите разходи. Tези средства са
разпределени в четири структурни и четири функционални основни програми,
поддържащи изграждането на способности: “Сухопътни войски” с 19,83 % от общите
разходи на Министерството на отбраната, “Военновъздушни сили” (22,21 %),
“Военноморски сили” (10,67 %), “Военна полиция” (1,65 %), “Централно управление и
осигуряване на въоръжените сили” (9,83 %), “Научна и изследователска дейност” (0,09 %)
“Развитие на системите за командване, управление, комуникации, наблюдение,
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разузнаване
и
информационни
отбраната” (2,22 %).

системи” (1,20 %)

и

“Инфраструктура

на

II. Политика “Национална и евроатлантическа сигурност и отбрана, международен
мир и стабилност”. Разходваните средства са 124 456 470 лв., или 9,77 % от разходите на
Министерството на отбраната. Те са разпределени в една структурна и в две
функционални основни програми: “Военна информация” с 2,67 % от общите разходи на
Министерството на отбраната, “Участие на въоръжените сили в многонационални
формирования, военни операции зад граница и международни учения” (6,22 %) и
“Сигурност чрез сътрудничество и интеграция” (0,89 %).
III. Политика “Хората в отбраната”. Разходваните средства са 220 771 988 лв., или
17,34 % от разходите на Министерството на отбраната. Средствата по тази секторна
политика са разпределени в две функционални основни програми: “Образование,
квалификация и обучение” с 2,63 % от общите разходи и “Повишаване качеството на
живот” (14,71 %).
IV. Политика “Поддръжка и осигуряване на отбраната”. Разходваните средства са
66 064 472 лв., или 5,19 % oт разходите на Министерството на отбраната, разпределени в
единствената към тази политика функционална основна програма“Административно
управление и осигуряване”.

2 Способности
Развитието на способностите по дефиниция е изключително дългосрочен процес
и в това се крие главното предизвикателство както за органите, вземащи политическите
решения, така и за оперативните органи, привеждащи тези решения в изпълнение.
Способностите се изграждат стъпка по стъпка и времето от концептуалната фаза до
приемането на въоръжение или до готовността за прилагането им е от порядъка на
десетилетия, като от същия порядък е и периода от време, за който се разчита и планира
тяхната готовност за използване.
Всяка способност е сложен интегриран комплекс от обвързани и
взаимнодефиниращи се доктрина, организация, личен състав, въоръжение
и бойна техника, лидерски качества, обучение и бойна подготовка,
командване и управление, бойна поддръжка и осигуряване, както и
необходимата за тях инфраструктура.
При тези условия от критична важност е необходимостта от (1) информирано
вземане на решението и (2) продължителната и устойчива политическа воля и за
изграждане на дадена способност.
Съществуващата система за изграждане на способности има натрупана
значителна инерция и преобладаващо е настроена да обслужва изискванията и нуждите на
миналото, със затруднения – тези на настоящето, а още по-малко, на бъдещето. Това се
потвърждава от наличието на твърде многото спешни и нетърпящи отлагане нужди,
непосредствено налагани от текущите операции и мисии. С други думи, системата за
изграждане на оперативни способности не е била в състояние да ги предвиди и осигури,
като въпреки многократното им възникване, тя не проявява достатъчна гъвкавост и
адаптивност, за да реагира системно, а продължава да ги осигурява по извънредни
процедури за всеки конкретен случай.
Развитието на военните способности е комплексен процес, намиращ се под
постоянното въздействие на множество и разнообразни фактори – от необходимите
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военни оперативни способности до интересите и възможностите на индустрията и
икономиката, но така също и на съществуващия изследователски и технологичен
потенциал. Предизвикателството пред развитието на способностите е комбинирането, при
това на най-ранен етап, на всички релевантни фактори с цел рационализиране,
оптимизиране и усъвършенстване на необходимите за успеха на националната политика
за отбрана и сигурност военни оперативни способности.
Това разбиране е залегнало и в програмата на Правителството на Европейското
развитие на България. Поставено сред главните цели на неговата програма провеждането
на модерна отбранителна политика се базира на систематично изграждане на
отбранителни способности и оптимално използване на въоръжените сили, в това число и
изграждане на национална стратегия и адекватни способности за участие на Република
България в международни мисии, включително на НАТО и на Европейския съюз.

2.1 Подходи и механизми
С указанията на министъра на отбраната за 2009 г. създаването,
усъвършенстването и използването на адекватни на рисковете и заплахите
отбранителни способности е определено като първо основно направление на
отбранителната политика, в което да бъдат съсредоточени усилията на Българската армия
и структурите на Министерството на отбраната. При това като главен приоритет бе
определено ускореното придобиване на способности за силите, декларирани за
съвместно използване в рамките на НАТО и на Европейския съюз.
Съвременната среда на сигурност наложи процеса на трансформация на
въоръжените сили като най-адекватен отговор на необходимостта от непрекъсната
адаптация и усъвършенстване на способностите, с които те разполагат, като постигането
на националните интереси се гарантира главно посредством колективните механизми за
сигурност и отбрана.
Българските въоръжени сили все по-често ще бъдат изправяни пред
необходимостта пряко да допринасят и участват в съвместните усилия
на колективната система за сигурност
за посрещане на
предизвикателствата и неутрализиране на рисковете и заплахите пред
сигурността.
Колективната среда превръща оперативната съвместимост със силите на
съюзниците от НАТО и от Европейския съюз в постоянна необходимост и неотменим
приоритет. Същевременно въоръжените сили ще продължават да прилагат своите
способности предимно на значителни разстояния от територията на държавитечленки на Алианса и на Европейския съюз. При това Република България ще трябва да
поема справедливо разпределения дял от колективното усилие, като националната ни
отговорност се материализира в поетите съюзнически ангажименти, изразени като
количество оперативни способности, които са в състояние да бъдат изпратени и
развърнати за действие далеч от границите на страната ни, за продължително време,
при запазване на способностите им за ефективно изпълнение на задачите в тази среда.
Основен технологичен елемент на изгражданите способности са платформите
въоръжения и техника. Решението за тяхното обновяване става въз основа на редица
критерии и показатели, отчитащи политически, икономически, оперативни, технологични
и ресурсни фактори. Неотменим, но често игнориран елемент, който свързва доктрината,
личния състав и платформите въоръжение и техника е бойната подготовка, която
обединява тези елементи в цялостна и смислена оперативна способност. За да бъдат
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възможни съвместните действия в рамките на НАТО или Европейския съюз, в бойната
подготовка се прилагат стандартите на Алианса, както и съществуващите най-добри
практики.
Необходимо е да се отчете, че ако се провежда по тези количествени и качествени
стандарти, бойната подготовка консумира значителна част от експлоатационния
ресурс на системите въоръжение и техника и повишава драстично разходите за
поддръжка. Допълнително, всяка единица въоръжение, техника или оборудване, която се
използва в реални мисии и операции, е подложена на ускорена амортизация, което
съкращава технологичното време за експлоатация, разчетено за стандартно
мирновременно използване и съхранение на съответното въоръжение или техника.
През 2009 г. усилията на ръководството и структурите на Министерството на
отбраната и на въоръжените сили за създаване, усъвършенстване и използване на
адекватни на рисковете и заплахите способности бяха структурирани с прилаганата
система на отбранителен мениджмънт.
На политическо ниво програмата на правителството до юли 2009 г. не съдържа
конкретни ангажиращи формулировки относно политиката в областта на отбраната и
сигурността. Това на практика предоставяше свобода за формулирането и провеждането
на тази политика, но същевременно беше в основата на проявилото се значително
разминаване между декларираните и провежданите политики, между поставяните
приоритети, цели и задачи и осигуряваните на практика условия за тяхното реализиране.
Създаде се възможност на политическо равнище лидерството системно да бъде
подменяно с авторитарно и волунтаристично управление. Това доведе до деформиране на
обвързаността на отбранителната политика с целите и приоритетите на общата
политика и до създаване на благоприятна среда отбраната и сигурността да бъдат
използвани за прокарване на теснопартийни и корпоративни интереси и следване на
лични амбиции. Нещо повече, политиката за отбрана и сигурност бе изтласкана на заден
план в дневния ред на държавата, като в обществото се внушаваха и продължават да се
лансират идеи за относителна маловажност на военните аспекти на отбраната и
сигурността, а „тясно-организационните или личните интереси и амбиции да бъдат
представяни едва ли не като национален интерес“ 8. Този тип политическо управление в
продължение на години целенасочено стимулира пасивната и мълчалива подкрепа на
самоцензурираща се военностратегическа експертиза, която зад аргумента за разделение
на политическата от военната експертиза се дистанцира от отговорността за вземаните
решения, въпреки че е неотменим и постоянно присъстващ фактор за тяхното формиране и
легитимиране.
Компенсация на този недостиг на политическа ангажираност до известна степен
бе потърсена в детайлно разработените указания на министъра на отбраната по
отбранителната политика, дефиниращи главните приоритети в работата на
министерството и Българската армия. Всеки приоритет в указанията е конкретизиран с
детайлни цели и задачи и с критерии за оценка на тяхната реализация. Политическите
указания са разпространени9 със заповед на министъра на отбраната, съдържаща и
изискванията за приложението им в плановете и програмите на всички структури от
министерството и Българската армия.
8

Анализ на министъра на отбраната пред годишната конференция на
Началника на отбраната, януари 2010 г.
9
Публикувани и на интернет страницата на Министерството на отбраната:
http://www.mod.bg/bg/documents/zapovedi/2008/2008_OH330.pdf
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В приложен аспект продължава изпълнението на Плана за организационно
изграждане и модернизация на въоръжените сили, приет през 2004 г. и актуализиран
веднъж през 2008 г. и два пъти през 2009 г. Актуализацията се е налагала поради
станалите очевидни и непреодолими несъответствия между залегналите в плана амбиции,
налаганите от реалността изисквания към оперативните способности на въоръжените сили
и практически възможното ресурсно осигуряване, което държавата е могла да си позволи в
конкретния момент и в по-дългосрочен период.
Ключов елемент в организационното изграждане и модернизацията на
въоръжените сили е изпълнението на т.нар. „Цели на силите“, представляващи
конкретни задачи, които Министерството на отбраната е договорило съвместно със
съюзниците си в НАТО и поело ангажимента да изпълни в съответни срокове и при
спазване на договорените критерии. Целите на силите са основен инструмент, с който
ние, като държава-член на НАТО съгласуваме и хармонизираме степента на развитие,
способността и готовността за реално използване на националната ни отбранителна
система и конкретно на Въоръжените сили, съвместно с тези на нашите съюзници. По
съвместителство, целите на силите играят аналогична роля за съвместимостта ни със
съюзниците в контекста на Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз.
Изключителната важност на инструмента „Цели на силите“ е намерила израз в ежегодното
му деклариране като ключов приоритет в работата на Министерството на отбраната и
въоръжените сили, като това беше факт и през 2009 г.
В организационен план, развитието на оперативните способности на въоръжените
сили, включително и изпълнението на Целите на въоръжените сили, е организирано
посредством въведената в Министерството на отбраната Система за управление на
развитието на въоръжените сили (СУРВС) със съставните й съвещателно-консултативни и
експертно-аналитични органи и механизми и съпровождащите ги планове и програми.
С прилагането на СУРВС се цели адекватно на средата на сигурност,
рационално и ефективно, прозрачно, отговорно и отчетно управление на отбраната.
Това се постига чрез оптимално разпределяне на функциите по формулиране и поставяне
на целите, планиране, бюджетиране, аквизиция/доставки, изпълнение и отчет между
взаимно-независими органи и структури. Ефективното прилагане на системата
минимизира евентуални волунтаристични, еднолични или неинформирани решения, както
и риска от разхищаване на и без друго оскъдните ресурси, заделяни за отбрана и гарантира
максимално възможните боеготовност и оперативни способности у въоръжените сили,
съответстващи на техните задачи.
На базата на това разбиране, с Указанията на министъра на отбраната по
отбранителната политика пълното, детайлно и ефективно прилагане през 2009 г. на
СУРВС е поставено като задължително условие при изграждането и развитието на
способностите на въоръжените сили. Организацията на функционирането на системата е
вменена във функционалните задължения на основни структури на Министерството на
отбраната, като на различни позиции в системата са включени почти всички основни
длъжностни лица от политическото и висшето административно ръководство на
Министерството на отбраната, както и от висшето ръководство на въоръжените сили.
Ключов елемент в цялостната ефективност на СУРВС е Съветът, определящ
необходимите оперативни способности. От неговия продукт зависи, наред с останалите
способности и кои/какви да бъдат основните инвестиционни проекти в отбраната, където
да се насочат усилията по модернизация на въоръжение и техника. Прегледът на
състоянието на системата констатира, че независимо от критичната му важност за
функционирането на съставните части и на системата като цяло, този орган е създаден със
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заповед на министъра на отбраната едва през 2003 г. - значително по-късно от останалите
елементи на СУРВС. Нещо повече, реалното му функциониране започва едва в края на
2008 г., а правилникът за работата му е разработен през 2009 г. Така на практика до 2009 г.
той е изключен от работата на системата, което е довело до непълноценното й
функциониране и до израждане на нейния продукт, поради внесената значителна
уязвимост към ефектите, които СУРВС всъщност е призвана да минимизира. Това,
заедно с тенденцията под „придобиване на оперативна способност“ да се разбира
предимно акта на закупуване на основната част от бойната платформа или материалното
средство, е довело до значително влошаване на ефективността на СУРВС. Индикатор за
това е проведената неколкократна актуализация в изключително кратък период от време
на такъв дългосрочен стратегически документ, какъвто е Планът за организационно
изграждане и модернизация на въоръжените сили. Този факт индиректно доказва
наличието на склонност към свръхамбициозно и нереалистично планиране както по
отношение на параметрите на средата на сигурност, така и относно перспективите за
реалното ресурсно осигуряване, което държавата би могла да си позволи в конкретния
момент и особено в по-дългосрочен период. Необходимо е да се отбележи, че тези
феномени във функционирането на СУРВС нямат нищо общо с протичащата
икономическа криза и са сред основните причини за ниската ефективност на управление
на ресурсите за отбрана по отношение на крайния ефект – реализираните от въоръжените
сили отбранителни способности.
Може да се каже, че едва с реалното започване през 2009 г. на работата на Съвета
по необходимите оперативни способности, СУРВС започва да реализира истинската си
функционалност, ефектите от която се очаква да се проявят тепърва. Все още предстои да
се направят необходимите стъпки за адекватна координация и включване в разработването
на плановете за изграждане на отбранителни способности на представители на други,
ключови за процеса ведомства, като например на Министерството на финансите.
Със смяната на правителството през юли 2009 г. новото ръководство на
Министерството на отбраната извърши преглед на текущото състояние и хода на
реализиране на плановете и програмите. Резултатите от този преглед са дадени в
Приложение 2 към настоящия доклад. Прегледът потвърди дълбокото компрометиране на
механизмите и процедурите на системата за планиране, програмиране и бюджетиране в
Министерството на отбраната, довели до непрозрачност при разработване и изпълнение на
плановете и програмите и до неефективност при изпълнение на бюджета.
Преструктурирането на разходите по политики и програми е извършвано непрозрачно, без
обсъждания и решения на Програмния съвет или Съвета по отбрана, без необходимите
анализи и оценки за въздействието върху планираните резултати и стандарти за
изпълнение и, както вече бе посочено, при нефункциониращ Съвет по необходимите
оперативни способности. В резултат решенията за финансовото осигуряване на дейности и
проекти са вземани еднолично, без да се изисква необходимата експертиза, при
нарушаване на принципите за предварителен, текущ и последващ контрол на
управлението на ресурсите.
В допълнение на горното, поради драстичното съкращаване на първоначално
определения бюджет за отбрана, министерството е разработвало и изпълнявало програми
при нереалистична и нестабилна финансова рамка. Единният финансов план за
материално-техническо осигуряване на МО и Единният поименен списък на МО на
обектите за централизирано строителство и строителни услуги не са съответствали на
основните отбранителни програми, в резултат на което са сключвани договори за
доставка, без те да са осигурени финансово.
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Правителството възприе тези резултати като сериозно предизвикателство пред
националната сигурност и предприе екстрени и решителни действия за минимизиране и по
възможност компенсиране на негативните резултати.
В интерес на ефективността на прилагане на СУРВС продължава изпълнението на
стартиралия през 2008 г. в сътрудничество с Департамента по отбрана на САЩ проект за
подобряване на съществуващите у нас дейности и практики в областите отбранителна
политика, планиране и бюджетиране. В резултат са стартирани разработки или
актуализации на ключови за ефективното прилагане на отбранителната политика
документи. Основният принос на проекта е, че в резултат се осигурява преход към
качествено нов принцип на планиране, базирано на способности. Този подход в
планирането е съвместим с реалностите на средата за сигурност и предоставя логична и
приложима основа за трансформацията на въоръжените сили. Цялостният продукт цели
пълното и ефективно прилагане на стратегически мениджмънт в отбраната,
притежаващ устойчива рационалност, ефективност, прозрачност, отчетност и
отговорност.
Поради невъзможността за финансиране на всички, определени като
необходими проекти и дейности, през 2009 г. продължи прилагането на подхода за
приоритетно финансиране на проектите, обвързани с целите на въоръжените сили и с
усъвършенстването и развитието на способностите на декларираните за съвместно
използване с НАТО и Европейския съюз формирования.
За 2009 г. бе разработен и се прилагаше детайлен план за изпълнение на Целите
на въоръжените сили, основен елемент от който е графикът за сертифициране на
декларираните за участие в операции на Алианса формирования от въоръжените сили на
Република България. Планът отчиташе и се базираше на данните за бюджета за отбрана от
началото на годината. Предвидените за изпълнение на целите на силите през 2009 г. 293,2
млн. лв. бяха редуцирани с 20% до 235,4 млн. лв., поради което бе извършена междинна
приоритизация на задачите за предприемане на доколкото е възможно адекватни на
наличните ресурси мерки. Беше прекратена работата по подготовката на подразделения и
цели с по-далечен срок на готовност и по-нисък приоритет, като продължи изпълнението
на някои специфични дейности, които не изискват отделно назначен финансов ресурс.
Като цяло, за някои от Целите на въоръжените сили и декларираните формирования се
наложи търсене на вариант за удължаване на сроковете за реализация и готовност.
Тази радикална редукция на бюджета утежни значително обстановката и доведе
до трудно управляем недостиг от финансови средства и в резултат – до значително
забавяне на темпото на изграждане на декларираните сили в сравнение с възложените на
Република България и поети пред съюзниците ни ангажименти. Като цяло това доведе до
сериозни трудности по пълноценното изпълнение тези ангажименти при всички видове
въоръжени сили.

2.2 Сухопътни войски
Като пример може да бъде посочено изпълнението на Цел на въоръжените сили
“Способности за ядрена, химическа и биологическа защита”. Съгласно критериите, за
постигане на оперативна съвместимост е необходимо декларираните формирования да
бъдат осигурени с индивидуални и колективни средства за ядрена, химическа и
бактериологическа защита и със съвременни средства за откриване и идентифициране на
опасностите от тези типове, както и за извършване на специална обработка при понесено
въздействие от такъв характер. Тези способности, освен закупуването на необходимите
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технически средства, включват и съответното трениране и постоянно поддържане на
уменията за ефективно използване на оборудването. Фактите сочат, че планираното за
2009 г. оборудване не е закупено, поради което са изпълнени по-голямата част от
изискванията само за индивидуалната защита, а тези за колективна защита са изпълнени в
незначителна степен, с всички последствия по отношение на цялостната боеспособност на
формированията.
Нефинансирането и отлагането на планирани за 2009 г. дейности, които са
градивни елементи на Цели на въоръжените сили с крайни срокове в следващи години
предпоставя множество бъдещи проблеми и с тези, натрупвани още от сега негативи,
гарантира серия от провали в близко и по-далечно бъдеще. Поради невъзможността да
бъдат намалявани оперативните разходи, основна „жертва“ на финансовите ограничения
се оказват бойната подготовка и инвестициите във въоръжение и техника. Така например
са анулирани значителна част от планираните и необходими съгласно нормативите учения
в Сухопътните войски. Най-обща представа за това дават следните обобщени данни:
Подготовка на войските – занятия, учения за 2009 г.

% изпълнение

Занятия и учения с рота, батарея
Учения с батальон, дивизион, полк
Полеви лагери
Компютърно подпомагани командно-щабни учения
Парашутни скокове

- 16%
- 24%
- 4%
- 33%
- 41%

Може с основание да се обобщи, че с ограничените финансови ресурси и при
приложената структура и метод на управление на средствата през 2009 г. Сухопътните
войски са постигнали минимално развитие само на способностите на декларираните сили с
най-висок приоритет, като са изпълнили единствено основните мероприятия.
Допълнително, натрупаното от минали години изоставане в модернизацията е
предпоставило снижаването на ефективността на вече придобитите оперативни
способности, изпълнявани с наличното въоръжение и техника. Това явление не е ново и се
запази като тенденция и през 2009 г.

2.3 Военновъздушни сили
Подобно е състоянието и в българските военновъздушни сили. Трезвата и
откровена преценка на изпълнението на планираните за 2009 г. Цели на въоръжените сили
във ВВС води до следните изводи:
Изпълнение на планираните за 2009 г.
Цели на въоръжените сили във ВВС

брой

Напълно
Частично
Минимално
Усреднено общо изпълнение:

1 цел
1 цел
7 цели
9 цели

% изпълнение
100%
– 40%
– 90%
– 74%

Необходимо е да се отчете, че някои от целите с минимално изпълнение имат
срок за пълно постигане през 2013 и 2014 г. и е трудно да се постигне максимална
прецизност на процентните показатели.
Военновъздушните ни сили предоставят двойка изтребители, които са в
непрекъсната готовност за действие, за участие в интегрираната система за
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противовъздушна отбрана на НАТО и за охрана на въздушното пространство на
Република България в мирно време (“Air Policing”). Въпреки привидно малкия й мащаб,
тази задача се оказва най-голямото предизвикателство за ВВС – бойно дежурство, при
което в мирно време част от силите и средствата на ВВС са придадени на Съюзното
командване по операциите на НАТО. Основната характеристика, която прави тази задача
различна от всички останали е, че нито един от необходимите за нейното изпълнение
разходи не може да бъде анулиран, независимо от флуктуациите в бюджета за отбрана. В
резултат, изпълнението й наложи пределно натоварване на силите и средствата на ВВС
през годината за постигане на необходимото радиолокационно покритие, ефективна
система за командване и управление, осигуряваща управлението на дежурните
изтребители, подходяща комуникационна и информационна система за автоматизиран
обмен на защитена информация с пунктове за командване и управление на НАТО,
поддържане в готовност на достатъчен брой изтребители и поддържане на подходяща
система от запасни летища. Въпреки положените максимални усилия, независимо от
категоричните изисквания към изпълнението на тази задача, ВВС успя да осигури напълно
само в количествено отношение необходимите летателни и наземни екипажи и техника,
но летателната подготовка на летците е далеч под стандартите на НАТО – от изисквани
180 летателни часа на пилот на година, единствено екипажите предвидени за тази задача
имат по около 40 летателни часа, а останалият летателен състав е на практика близо до
„преквалифициране в пехота“. Така ВВС са изправени пред реалната перспектива много
скоро да не бъдат способни да се справят дори с тази мирновременна задача.
По отношение на техниката, през 2009 г. бе финализиран проектът за
възстановяване летателната годност на самолети МиГ-29. Въпреки това, не са сключени
договори за осигуряване на необходимата им следгаранционна поддръжка, за неотложни
доставки на най-важните консумативи и резервни части, техническа поддръжка на
самолетите и абонаментна поддръжка на радиолокационните станции и комуникационноинформационното и навигационно оборудване, всички от безусловна важност за
изпълнението на задачата “Air Policing”.
Критичен фактор е поддържането на летателната подготовка на екипажите, която
естествено става за сметка на експлоатационния ресурс на самолетите. Например
натренираността по стандартите на НАТО на трима пилоти, средно необходими за един
многоцелеви боен самолет, само за една година изисква сумарно 540 часа, което е малко
повече от времето на експлоатация на двигателя на МиГ-21 преди излизането му за
основен ремонт.
През 2009 г. бяха доставени още два вертолета „Кугар”, като поради финансовите
рестрикции доставката на планирания трети вертолет бе отложена. Въпреки, че към
момента ВВС разполагат с 11 вертолета от този тип, те не са оборудвани по стандартите за
защита от огъня на противника, което освен че прави необходимо допълнителното
закупуване на такова оборудване, ги прави неефективни по отношение на задачите, за
които те са предназначени. Така например, предвидените за участие в мисии и операции
на Алианса модулни формирования от ВВС са оценени като „Боеготов, с ограничени
способности по изпълнението на възложената мисия”, поради критични недостизи в
техническите им характеристики – ниска степен на защита от противниково поразяване,
както и несъвместимост в комуникационното оборудване за защитата на информацията –
липса на способност за криптиране на радиовръзката, за пренос на данни и за опознаване
„свой-чужд“. С други думи, тези модулни формирования могат да действат единствено в
мирновременни условия или в криза от невоенен характер с нисък интензитет на опасност,
като се запазва значителният риск както за екипажите, така и за изпълнението на мисиите.
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Опитите проблемът да бъде решен посредством приоритизиране на разходите не
можа да доведе до приемливо решение и в крайна сметка дори най-боеготовите екипажи,
т.е. носещите реално бойно дежурство, са със степен на натренираност далеч под
стандартите на НАТО, а за останалите се поддържа минимално изискваната от гледна
точка на летателната безопасност натренираност, като дори се разглежда възможността да
се променят критериите за допълнително снижаване на допустимия безопасен долен праг
на натренираност.
Аналогичен подход вече традиционно се прилага по отношение на техниката, на
която предвидения от производителя срок на нормална експлоатация, в който продуктът
гарантирано притежава изискваните характеристики, параметри и свойства, се подлага на
многократно удължаване. Това се прави или чрез ремонт от фирмата производител, или
чрез закупуване на специален бюлетин, с който фирмата удължава експлоатационните
срокове на отделни възли и агрегати или по най-евтиния начин – с наша сертификационна
комисия и на наш риск. Поради многократното прилагане на този подход, вече всички
възможности за по-нататъшно удължаване на сроковете на експлоатация за голяма част от
авиационната техника са изчерпани.
При настоящите роли и задачи, както и съюзни ангажименти на
военновъздушните сили, жизненоважни за военновъздушните ни способности са
придобиването на многоцелеви боен самолет и следгаранционната поддръжка на
самолетите МиГ-29, продължаването на изпълнението на договорите за самолетите
„Пилатус” и “Спартан” и вертолетите „Кугар”, включително дооборудване на последните,
възстановяването на вертолетите Ми-24, самолетите L-39, както и изграждането на център
за управление, осигуряващ в съответствие с поетите национални ангажименти,
интегрирането ни в системата за управление на ВВС на НАТО.

2.4 Военноморски сили
Както и при другите видове въоръжени сили, състоянието на българските
военноморски сили през 2009 г. беше белязано от наложените мерки за икономии,
последвалите препланирания на финансови средства и унаследените от предходните
години задължения по неизвършени плащания. Това доведе до неизпълнение и отлагане
на редица важни мероприятия - градивни елементи за постигането на целите на
въоръжените сили. Неритмичното осигуряване на финансови ресурси и забавянето на
процедурите за доставки доведе до частично поддържане на възложените на ВМС
отбранителни способности и неизпълнение на поетите ангажименти по Целите на
въоръжените сили.
Корабите, въоръжението и техниката на военноморските сили се поддържат в
условията на остър недостиг от материални и финансови средства, в резултат на което
значителна част от тях се експлоатират с отстъпление и неспазване на тактикотехническите изисквания и на предела на техническите им възможности. Напълно
осигурени бяха само разходите за издръжка на личния състав, а разходите за постоянната
издръжка на подразделенията бяха осигурени частично. Това е довело до редица
компромиси в поддържането на достигнатите до този момент способности.
И при военноморските сили бойната подготовка е основната „жертва“ - от
изискваната по стандартите на НАТО годишна натренираност на екипажите, изразена като
конкретен за всеки клас кораб „брой дни на море“, през 2009 г. военноморските сили
имаха ресурсната възможност да осигурят едва около 40% процента от това изискване
само за екипажите на декларираните кораби и не повече от 10% за останалите. Този
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пагубен ефект върху качеството на подготовката на военноморските сили като цяло прави
непълноценна, с условности и уговорки изискваната готовност за участие в мисии и
операции дори на декларираните за НАТО сили, но също така води и до създаване на
значителни рискове за аварийни ситуации при експлоатацията на оръжието и
техническите средства на море.
Значителна част от корабите и вертолетите на ВМС са с ограничен ресурс и
влошено техническото състояние. От трите фрегати, единствено „Дръзки” е
сертифицирана по стандартите на НАТО и е оперативно съвместима, a фрегатите „Верни”
и „Горди” са в незавършен процес на усвояване от екипажите и сертифициране.
Останалите бойни кораби, корабите за бойна поддръжка и спомагателните кораби са със
занижени оперативни способности и са несъвместими с корабите от НАТО, като
цялостната им експлоатация и поддръжка е крайно затруднена и се извършва с
ограничения.
Аналогично на другите два вида въоръжени сили и тук са отменени мероприятия,
които са задължителни градивни елементи от планираните за следващи години
способности по Целите на въоръжените сили. Например, отложена беше предвидената за
2009 г. подготовка на летателен и технически състав във Франция, необходим във връзка с
предстоящото придобиване на нови вертолети от фирмата „Юрокоптер”, получаването на
първия от които бе планирано за януари 2010 г. Не е стартирано изграждането на сграда за
техническо обслужване на авиационна техника, необходима в рамките на същия проект.

2.5 Въоръжение и техника
Както вече беше подчертано по-горе, изгражданите способности съдържат
значителен технологичен елемент, изразяващ се в основни платформи въоръжения и
техника и съпътстващата ги екипировка и оборудване.
Сърцевина на решението за технологичното обновяване и модернизацията
са набор критерии и показатели, отчитащи необходимата бойна и
маневрена ефективност, възможност за ефективна защита на личния
състав, ефективно управление и работа в мрежова среда, икономичност на
поддръжката и надграждането, многофункционалност и гъвкавост при
използването. Неотменим фактор в този процеса са политическите и
икономически съображения.
Министерството на отбраната продължи процеса на модернизация, като един от
инструментите за развитие и усъвършенстване на отбранителните способности и
преодоляване на критичното технологично изоставане на въоръжените сили. Като важен
акцент в ефективното прилагане на СУРВС беше поставената задачата да бъде отхвърлено
разбирането необходимите оперативни способности да се разглеждат предимно като
придобиване на въоръжение или оборудване. Освен това, от друга страна, следва да се
утвърди разглеждането на отбранителните способности в техния цялостен жизнен цикъл,
отчитайки всички елементи – доктрина, организация, личен състав, въоръжение и бойна
техника, лидерски качества, обучение и бойна подготовка, командване и управление,
бойна поддръжка и осигуряване, както и необходимата за всичко това инфраструктура.
Тази задача се оказа устойчиво предизвикателство пред Системата за управление
на развитието на въоръжените сили и през 2009 г. За постигането й, процесите по
модернизация и технологично обновление на системите въоръжение, техника, екипировка
и оборудване бяха насочени в две главни направления:
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 Повишаване на способностите и оперативната съвместимост, в съответствие с
целите и стандартите на НАТО;
 Придобиване на допълнителни оперативни, икономически и технологични ползи,
чрез съпътстващи реализацията на проектите офсетни програми.

2.5.1 Политика, подходи и механизми
Политиката по развитието на въоръженията и техниката през 2009 г. се формира и
реализира в условията на извършващата се трансформация както във въоръжените сили,
така и аналогичните процеси в рамките на НАТО и на Европейския съюз. Министерството
на отбраната участва пълноценно в органите на тези две организации, натоварени с
формулиране и провеждане на колективната политика по въоръженията и техниката Конференцията на националните директори по въоръженията в НАТО 10 и Европейската
агенция по отбраната. Тези два органа имат ключова роля в националната ни политика по
въоръжението и техниката, чието формулиране и провеждане вече е неразривно свързано
и съответно подложено на тяхното силно въздействие и влияние. Същевременно този
процес на въздействие по дефиниция е двупосочен, поради което
Република България има за първи път възможността пряко да участва в
решенията и да влияе на процесите по развитие на политиката по
въоръженията на съюзно равнище, при коренно различни мащаби на
колективните действия и на обемите и ефективността на постиганите
резултати, което при далновидно прилагане предоставя на държавата ни
продукт и влияние, многократно надвишаващи направените инвестиции.
Например с функцията си на подпомагане на многонационалното сътрудничество
в процеса на осигуряване на оперативно съвместими военни способности с цел
подобряване ефективността на силите на НАТО в целия спектър от текущи и бъдещи
операции, участието ни в CNAD ни даде възможност да адаптираме и прилагаме
съществуващите най-добри практики, но също така и разкрива значителни възможности за
сътрудничество на индустрията в областта на отбраната и сигурността както в Европейско,
така и в трансатлантическо измерение.
От февруари 2007 година, съгласно клаузите на членството ни в Европейския
съюз Република България е член на Европейската агенция по отбраната, където
министърът на отбраната е член на Управителния й борд, а всички специализирани
работни органи на Агенцията са отворени за участие на български експерти.
Република България се включи според възможностите и политическите си
приоритети в дейността на Агенцията, която през петата година от нейното учредяване
продължи да преследва все по-ефективно и ориентирано към резултатите коопериране
между държавите-членки, за подобряване на отбранителните им способности. Тези
усилия бяха направлявани от приетия от Министрите на отбраната План за развитие на
оперативните способности, посредством сътрудничество в отбранителните изследвания и
технологии и във въоръженията. Република България участва в работата на Агенцията по
учредяване и утвърждаване на силна и конкурентна Европейска отбранителнотехнологична и индустриална база и въвеждане и запазване на открит и прозрачен
Европейски пазар на отбранителни продукти – фактори от критична важност за военните
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способности, необходими на общата политика за сигурност и отбрана на Европейския
съюз.
Управителния борд на Агенцията утвърди стратегически и директивни документи
от ключова важност, като Дългосрочната визия за необходимите на Европейския съюз
военни способности, План за развитие на способностите и Стратегията за Европейска
отбранителна технологична и индустриална база, а конкретно през февруари 2009 г. –
Стратегия на Европейския съюз за коопериране и сътрудничество в областта на
въоръженията и за изследванията и технологиите в областта на отбраната. Тези документи
очертават рамката на усилията на всички държави-членки, в това число и на Република
България, по отношение на техните отбранителни способности, параметрите и
посоката на развитие на националните отбранителни индустрии и отбранителната
технологична и развойна дейност и имат структуроопределящо значение за
националната ни политика по въоръженията.
Утвърдените от министрите на отбраната Кодекс на поведение по отбранителните
доставки, Кодекс на поведение по офсетите, Кодекс на поведение при избор на
подизпълнители, Рамково споразумение за гарантиране на доставките в условия на
оперативна спешност и Кодекса за гарантиране на конфиденциалността на индустриалната
и държавната тайна при междудържавните доставки имат ключова важност за
националните ни решения и действия.
Навременното съобразяване със стратегическите и директивни решения
на Европейската агенция по отбраната дава възможност Република
България да реализира значителни ползи и предимства както за
оперативните способности на въоръжените сили, така и за българския
бизнес в областта на материали и услуги с приложение в отбраната и
сигурността.
През
април
2009 г.
Република
България
се
присъедини
към
Междуправителствения режим за прилагане на Кодекса на поведение при военните
доставки, целящ ограничаване на завоалирания зад аргументите на националните интереси
държавен протекционизъм, прилаган при доставки на стоки и услуги свързани с
отбраната и сигурността, където държавите прилагат на практика противоречащи на
европейското законодателство подходи за предоставяне на прикрита „държавна помощ“.
Държавите – страни по режима, в т.ч. и Република България, публикуват информация за
всички отговарящи на критериите специални обществени поръчки в интернет-базиран
електронен бюлетин на Европейската агенция по отбраната.
През 2009 г. Република България участва и в експертната група за малките и
средни предприятия към Агенцията, която разработи „Общо ръководство за опростяване и
хармонизиране на тръжните процедури за доставки с по-ниска стойност”, допълващо Акта
за малкия бизнес в Европа.
Република България участва и в разработването на общи правила за създаване и
поддържане на Европейска база за изпитвания и оценка на техника и въоръжения, които,
отчитайки изключително високата й цена, са насочени към пълното натоварване на
съоръженията от този род и към тяхното ефективно участие в аквизиционния процес чрез
създаване на условия за коопериране при изпитванията и оценката на военна продукция.

2.5.2 Проекти за модернизация на въоръжените сили
В различна фаза от тяхното реализиране, през 2009 г. продължаваше
изпълнението на приоритетните инвестиционни проекти за модернизация на въоръжените
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сили на Република България11. Детайлното актуално състояние на хода на изпълнение на
проектите е представено в Приложение 3, съдържащо информация за изпълнителите,
финансовите параметри и сроковете за реализация, както и конкретните спънки или
препятствия, възникнали в хода на изпълнението им и предприетите мерки за
преодоляването им.
Тези проекти са елемент от посочения по-горе актуализиран План за
организационно изграждане и модернизация на въоръжените сили и са насочени към
изпълнение на политиката за повишаване на оперативната съвместимост на
формированията с тези на съюзниците посредством усъвършенстване на техническите
показатели на въоръжението, техниката, оборудването и екипировката им.
Главна характерна черта на реализацията на проектите през 2009 г. е наличието
на значителни забавяния, а при някои проекти и пълно прекратяване на плащанията,
с което са натрупани сериозни задължения, съпроводени и с наказателни плащания на
неустойки. Същевременно част от наличните ресурси се изразходват за реализиране на
проекти или поддържане на структури, които не допринасят за изграждане и развитие на
критично необходимите на въоръжените сили в настоящата и бъдеща среда на сигурност
(експедиционни) способности.
Съвместно
реализираните
многонационални
проекти
представляват
изключително малък дял. Република България няма нито един съвместен проект по
аквизиция, модернизация или структурирано сътрудничество със свои съседи, въпреки че
граничи с три държави-членки на НАТО, две от които са и държави-членки на
Европейския съюз. Освен в случаите на „външен натиск“, страната продължава да търси
изключително самостоятелни решения на оперативните нужди на своите въоръжени сили.
Всичко това затвърждава изводите за ниска ефективност и рационалност на
дефинирането, подбора и приоритизирането на проектите, оказали се в значително
разминаване както с реалните възможности на икономическия и ресурсен потенциал
на държавата, така и по отношение на истински приоритетни нужди на
въоръжените сили.

2.5.3 Стратегически транспорт
Развитието на средата на сигурност, характера на заплахите и досегашният опит
определят като най-вероятно използването на въоръжените сили в операции в отговор на
кризи извън зоната за отговорност на НАТО и територията на ЕС, на преобладаващо
значителни разстояния от националната ни територия. В този контекст е безспорно, че и
най-подготвените войскови формирования въоръжени с най-съвременни и
високотехнологични оръжия биха били безсмислено загубен ресурс, ако не могат да бъдат
транспортирани до района на операцията, за да бъдат използвани.
Способността за извършване на стратегическия транспорт на формированията до
настоящите, както и до най-вероятните бъдещи райони на операции или мисии е наймащабното предизвикателство и е сред най-сериозните препятствия пред цялостната
използваемост на българските въоръжени сили. Освен транспортирането преди
започването и след завършването на операцията или мисията, тази способност включва и
задължителното и неизбежно редовно доставяне на значителни количества консумативи,
необходими в хода на операцията – бойни припаси, горива и смазочни материали,

11

Одобрени с протокол от заседание на Министерския съвет от 27 май 2004 г.
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резервни части и други материални средства, хранителни продукти, вода, извършване на
медицинската евакуация и на периодичната ротация на подразделенията.
Значителната, дори за големите държави, цена за придобиване и
поддържане на способност за стратегически транспорт прави за
Република България тази задача разрешима изключително посредством
многонационални съвместни усилия.
За попълване на тази способност на въоръжените сили страната ни участва само в
един от прилаганите в НАТО и Европейския съюз проекти – инициативата на НАТО за
колективно придобиване и поддържане на способност за стратегически въздушен
транспорт12. С това се осигурява необходимата по сегашни разчети експедиционна
способност на българските формирования за участието им в операции на значителни
разстояния извън националната територия.
Проектът е разчетен за 26 години и е на обща стойност около 3 725 000 000 €, от
които 884 422 000 € за придобиване и 2 840 578 000 € за поддържане и администриране на
способността и включва създаване и поддържане на многонационална ескадрила за
стратегически въздушен транспорт, дислоцирана в Унгария, съставена от три съвместно
закупени стратегически транспортни самолета С-1713.
Самолетите бяха доставени през втората половина на 2009 г., с което бе
постигната първоначална оперативна способност. Република България участва с личен
състав от двама офицери и един сержант в щата на авиационната база от началото на
активирането й. Участието ни с финансови вноски е в размер на 2,0015 % от
аквизиционния (за придобиването) и 2,0537 % от оперативния бюджет на програмата,
срещу което държавата ни разполага с 65 летателни часа годишно, за които не се изисква
допълнително заплащане. Неизползваните часове могат да се акумулират в продължение
на три последователни години или да се ползват от други държави-членки срещу
заплащане.
Вноските по аквизиционния бюджет са дължими през първите три години от
реализирането на проекта – от 2008 до 2010 г. От дължимата вноска за 2009 г. страната е
изплатила 4 058 600 € в аквизиционния и 224 600 € в оперативния бюджет, като са
останали дължими плащания в размер на 1 300 000 $ или около 955 000 €.

2.5.4 Програма на НАТО за Съюзно земно наблюдение
Цел на програмата е подобряване на картината на наземната обстановка в
районите на операциите и намаляване на риска за участващите в тях войски. В
практическо изражение програмата предвижда поддържане на система от безпилотни
летателни апарати Global Hawk, оборудвани с необходимия радар и наземен сегмент за
приемане, обработване и разпределяне на информацията. Проектът включва
инфраструктурно изграждане на единна оперативна щаб квартира на силите на НАТО за
ранно предупреждение и контрол от въздуха и съюзно земно наблюдение 14 и формиране

12

В инициативата участват 12 държави (десет държави-членки на НАТО: България, Естония, Унгария,
Литва, Холандия, Норвегия, Полша, Румъния, Словения и САЩ и две държави-партньори: Финландия и
Швеция.
13
C-17 е голям стратегически транспортен самолет, способен да превозва до 76 тона товари на над 4450 км
или 102 въоръжени военнослужещи.
14
Allied Ground Surveillance
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на интегрирана способност на НАТО за наблюдение на въздушното пространство и на
земната повърхност.
Програмата предлага оптимален баланс между постигнати военни оперативни
способности, финансово-ресурсни условия и пропорционални на участието във
финансирането възможности за индустриално включване на държавите. Участието в
програмата дава възможност да разполагаме с необходима оперативна способност, каквато
не бихме могли да придобием самостоятелно. То допринася и за нашия авторитет като
държава-член на Алианса и разкрива пропорционални възможности за българския
бизнес15.
Подготовката на проекта за реализация е от 2004 г, като през юни 2009 г.
Република България, заедно с още 14 държави, подписа програмния меморандум за
разбирателство. Стойността на проекта е 1 354 330 000 €, като по-голямата част е за
закупуване на готови изделия, а ще се разработва само наземния сегмент. Българският дял
във финансирането на доставката по програмата е 0,5805%, което в абсолютно изражение
е 7 862 000 € до 2015 г. Участието в оперативните разходи през целия жизнен цикъл на
системата16 се очаква да не превиши 350 000 € годишно. Във финансирането на
оперативното използване ще бъдат включени всички държави-членки на Алианса.
Реализацията на програмата стартира с изпращането през есента на 2009 г. към
индустрията на предложение за оферта, по което отговорът се очаква през първата
половина на 2010 г.

2.5.5 Програма на НАТО за инвестиции в сигурността
Целта на програмата на НАТО за инвестиции в сигурността 17 е да обедини
усилията на държавите-членки за изграждане на инфраструктурни обекти – летища и
пристанища или елементи от тях, складови бази или транспортни съоръжения и други от
подобен тип, необходими на Алианса като цяло. Финансирането се извършва от всички
държави-членки, като обектът се изгражда на територията на онази държава, където той
най-добре би служил на интересите на Алианса. Тези условия са очевидна предпоставка за
силна конкуренция между държавите-членки за привличане на повече инфраструктурни
проекти/обекти на собствената им територия. Това се потвърждава и от поставената на
органите по управление на отбранителната инфраструктура приоритетна задача за активно
и резултатно включване на Република България в програмата и постигане на максимално
възможния позитивен баланс между реализираните у нас проекти и разходите ни по
програмата.
През 2009 г. за първи път Република България успя да постигне положително
салдо, като от страна-донор се превърна в нетен бенефициент, като стойността на
получените и усвоени средства надвишиха годишната вноска на държавата ни в
програмата. Това същевременно подобри темпа на изграждане на нови способности.
Активната ни дейност доведе до специално решение в полза на инфраструктурен проект
на летище Граф Игнатиево, като само той върна в страната инвестиции на стойност,
превишаваща цялата ни годишна вноска в програмата.
Като цяло до момента за Република България са програмирани проекти на обща
стойност над 94 000 000 € в седем отделни пакета със способности и към настоящия етап е

15

Около 70% от българското участие в проекта.
Три години начална фаза и 20 години оперативно използване.
17
NATO Security Investment Program – NSIP.
16
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приета проектосметна документация за проекти на обща стойност около 9 000 000 €.
Напълно приключени или в крайна фаза на реализация са проекти на стойност 4 800 000 €.
Анализите сочат, че планирането и изпълнението на проектите на страната ни по
тази програма не са интегриран елемент от общия процес на националното отбранително
планиране и още по-малко в последния му етап, в който се разкриват практическите
възможности за включване на български фирми в реализацията им. Това е поставено в
центъра на усилията на органите по управление на инфраструктурата за отбраната, с цел
извличане на максималния директен и индиректен потенциал на тези проекти за
сигурността и отбраната, включително и за икономиката на страната.

2.5.6 Утилизация на излишни бойни припаси
За утилизация/оползотворяване или унищожаване на излишни бойни припаси
през 2008 г. са сключени договори за 14 945 т. на обща стойност 27 721 874 лв. съответно с
„ТЕРЕМ” ЕАД на стойност 15 045 134 лв. за 6 046 т., с „ДУНАРИТ” АД на стойност
9 114 000 лв. за утилизация на 7 861 т. и с Консорциум „Берета трейдинг ООД и „ВЕКС”
ООД на стойност 3 562 740 лв. за утилизация на 1 038 т. Срокът за изпълнение на
договорите е до края на 2010 г. До края на 2009 г. са утилизирани/унищожени близо 46 %
от общото договорено количество, или 6 835 т. боеприпаси. Невключени в договорите
остават около 11 405 т. боеприпаси, финансовите средства за утилизацията на които се
очаква да възлязат на 25 000 000 лв.

2.5.7 Офсет
Офсетът, или така наречените компенсаторни споразумения, съпътстващи някои
от договорите за доставки за отбраната от небългарски доставчици, е приложен при три от
тринадесетте приоритетни модернизационни проекта, като сумарните ползи от офсетните
споразумения са на приблизителна обща стойност 597 000 000 €18, разделени средно на 68
% директен и 32 % индиректен офсет и разпределени в течение на съответните срокове на
реализиране на проектите.
Като механизъм, офсетът дава възможност за реализиране на допълнителни
ползи, но същевременно създава значителни предпоставки и условия за заобикаляне на
принципите на пазарната икономика, а дисбалансирането му в посока на индиректната му
форма допълнително намалява ефективността на отбранителната доставка. Тези
констатации обусловиха през последните няколко години поставянето на въпроса с офсета
на все по-челно място в дневния ред на Европейския съюз. На национално ниво
Министерството на отбраната и Министерството на икономиката и енергетиката
направиха съвместен анализ на законодателството по офсета, с цел повишаване не
неговата ефективност.
Преобладаващо негативните ефекти от офсета се потвърдиха и от направеното от
Европейската агенция по отбраната изследване на прилаганите политики и практики и
въздействието му върху европейските отбранителни индустрии и пазар. Основните изводи
сочат, че офсетът само привидно предлага допълнителни ползи. Всъщност доставчикът,
бидейки наясно с прилаганата от съответната държава офсетна политика, предварително
калкулира офсетните си разходи в цената на основното изделие. По този начин офсетът
нанася директни вреди, първо, на въоръжените сили, които за същата стойност получават
по-малко количество или качество от доставяната способност, второ, на индустрията,

18

След умножение по коефициента на ползата
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която в крайна сметка страда от прикрития в офсета държавен протекционизъм и
нарушаване на принципите на конкуренцията и, трето, което е и най-важното – на
данъкоплатците, които срещу заделения бюджет за отбрана получават коренно различни
от „отбрана и сигурност“ продукти, стоки или услуги, при това постигнати при
заобикаляне на стандартните пазарни механизми и условия, т.е. имащи съмнителна
икономическа ефективност. И ако за директния офсет може с известни условия да се
приеме, че добавя стойност към доставената способност, то индиректният еднозначно е
метод за отклоняване на средства от бюджета за отбрана към други сфери, заобикаляйки
на практика закона за държавния бюджет. С аналогични аргументи Европейската комисия
определя офсета като недопустим съгласно европейското законодателство. Характерен
индикатор е и че никоя държава, в това число и Република България, не прилага офсетни
изисквания към доставчици от националната си икономика, както и при доставчици с
монополни позиции. Единственият логичен аргумент в защита на офсета са моментни
вътрешнополитически цели.
На базата на гореизложените аргументи и в интерес на една поконкурентноспособна европейска отбранително-технологична и индустриална база, през
октомври 2008 г. Република България заедно с още 24 държави-членки на Европейския
съюз и Норвегия се споразумяха и през май 2009 г. подписаха Кодекса на поведение по
офсета19, който влезе в сила от 1 юли 2009 г. Като цяло кодексът предвижда намаляване
на офсетите при отбранителните доставки посредством ограничаване на максималния
размер на искания и предлагания офсет на не повече от 100 % от стойността на договора за
доставка, както и докладване за прилаганите офсетни практики пред останалите държавистрани по Кодекса.

2.6 Технологични, изследователски и развойни проекти
Научноизследователската и развойна дейност (НИРД) е в основата на процесите
на трансформация, развитие и модернизация на въоръжените сили. Тя е определящ фактор
за ефективното функциониране на отбранителната аквизиция и основа за вземане на
рационални и обосновани управленски решения при изграждането на отбранителните
способности. Анализът на разпределението на разходите за отбрана, от своя страна, сочи,
че през 2009 г. първоначалният дял на НИРД е бил 0,1 %, или в абсолютно изражение –
1 350 000 лв. След двукратното му намаляване, окончателният му размер за 2009 г. е малко
над 46 000 лв., или 0,0034% от бюджета за отбрана.
При такава финансова рамка първоначалният План за НИРД в Министерството на
отбраната и Българската армия за 2009 г. се оказа нереалистичен. Проектите за научни
изследвания и развойна дейност, заявени за провеждане от военните научни организации,
не можаха да бъдат финансирани и бяха “замразени”.
Възможни за самостоятелно провеждане се оказаха единствено теоретични и
административни мероприятия – три научни конференции, две заседания на работни групи
на НАТО20, както и участие на представители на Министерството на отбраната в
работните групи и в управителния борд на Организацията за изследвания и технологии на
НАТО. Република България се включи частично със свои представители в два от
интегрираните развойни екипи на Европейската агенция по отбраната. Съвместно със

19

http://www.eda.europa.eu/WebUtils/downloadfile.aspx?fileid=460
Групата на НАТО за моделиране и симулации и на панел “Човешки фактори и медицина” на
Организацията за изследвания и технологии на НАТО.
20
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САЩ и с тяхна финансова помощ бяха проведени две изследвания - “Фактори, влияещи
върху работата в екип в коалиционна среда” и “Фактори, критични за ефективното
сътрудничество между българските и американските военнослужещи по време на
съвместните учения и операции”.
Военномедицинска академия успя самостоятелно да осигури финансиране на
своите 11 проекта по НИРД. Частично са реализирани проектите “Нови антидотни
средства за лечение на поразени с нервни агенти при терористични актове”; “Синтез,
структура и приложение на органно-фосфорни и метални съединения“; “Използване на
естествени и биологични стабилизатори за подобряване качеството и безопасността на
традиционни местни продукти”. Публикуван е Сборник от доклади, изнесени на
международния симпозиум по борбата с биологичния и химичния тероризъм, проведен
във Военномедицинска академия. Специалисти от академията имат свои публикации в
сборника “Counteraction to chemical and biological terrorism in East European countries”.
От 1 юли 2009 г. бе създаден Институт по отбрана, с цел обединяване на военния
научно-технически потенциал и изследователската база в рамките на Министерството на
отбраната и създаване на условия за предоставяне на независима научнотехническа
експертиза на министъра на отбраната. На Института по отбрана бяха възложени за
изпълнение научноизследователски и развойни проекти, необходими за постигането на
целите на въоръжените сили: “Отбранителни способности срещу високо енергийни
оръжия”, “Усъвършенствани способности на сухопътни бойни машини” и
“Несмъртоносни способности и оръжия“, въпреки че последните не са осигурени
финансово през 2009 г. Разбираемо, при това положение е стартирал само етапът
„Проучване”. Специалисти от Института по отбрана участваха в някои от работните групи
по различни теми на Организацията на НАТО за изследвания и технологии, в
Европейската агенция по отбрана и съгласно Плана за НИРД. Без използване на финансов
ресурс се работи по шест теми.
В края на 2009 г. бе изразено взаимно желание за подновяване и разширяване на
контактите между Министерството на отбраната и БАН за намиране на общи интереси в
технически и технологични области, по които да се разработват съвместни
изследователски и технологични проекти за отбраната. В процес са подновяването и
разширяването на контактите на Министерството на отбраната и с други външни научни
институции.
Вследствие на затвърдилата се тенденция за намаляване на средствата за НИРД в
областта на отбраната, се налага търсене на алтернативни механизми за нейното
провеждане.
Към момента, а още повече в бъдеще, европейските държави, в това число
и най-развитите от тях, не ще бъдат способни самостоятелно да
провеждат ефикасна и ефективна изследователска и развойна дейност за
нуждите на отбраната. Единствено възможните ефективни решения са
съвместните многонационални подходи и проекти, включващи споделяне
на тяхното финансиране, които, от своя страна, изискват значителна и
устойчива във времето политическа воля, споделена не само в
Министерството на отбраната и в правителството, но и почиваща на
достатъчно широка обществено-политическа подкрепа.
В тази връзка Министерството на отбраната провеждаше политика за
включването на Република България в съвместните усилия в рамките на НАТО и
Европейския съюз. Страната ни пое ангажимента да бъде водеща нация по програмата на
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НАТО за борба с тероризма по проект „Защита на вертолети от РПГ21”. През годината бяха
направени съществени подобрения в разработената от Института по металознание при
БАН защита. Поради ограниченото финансиране от наша страна се разчита основно на
финансиране от съвместния бюджет в НАТО.
През 2009 г. поради липса на средства бе прекратено участието на Република
България в проекта „Защита на пристанища”, елемент от същата програма на НАТО.
Поради същата причина през 2009 г. Република България не е взела участие в
развойните екипи на нито един от разработваните съвместно от държавите-членки в
рамките на Европейската агенция по отбраната проекти. Това затвърждава имиджа ни на
член на Агенцията, който не предприема практически действия в подкрепа на
декларираните политики.
През декември 2009 г. беше проведено заседание на работната група по
военнотехническо сътрудничество в рамките на XIII-та сесия на Междуправителствената
българо-руска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество. Бяха
разгледани въпроси, свързани с бъдещо споразумение за ремонт и модернизация на
вертолети, ремонт и техническо осигуряване на самолети и продължаване на ремонта на
кораби от военноморския флот на Русия, като форма на погасяване на дълга на
Министерството на отбраната към Русия.

2.7 Обобщение
В обобщение се налага изводът, че планираното за 2009 г. изпълнение на Целите
на въоръжените сили е на много ниско ниво. Проведената от независима комисия на щаба
на Командването на НАТО по операциите сертификация на планираните за 2009 г.
формирования потвърди тяхната оперативна съвместимост като достатъчна, но отчете
недостиг в бойните им способности. Макар и извършена в срок, сертификацията бе
направена със значителни уговорки и ограничения по отношение на функционалността на
формированията и съответствието на способностите им със стандартите на НАТО.
Поради невъзможност да бъдат съкращавани неснижаемите разходи, свързани
основно с издръжката на силите, главният шок от драстичната редукция на бюджета се
понесе от бойната подготовка и от капиталовите разходи по проектите за модернизация.
С оглед на отговорностите ни като лоялен съюзник в Алианса, през месец
октомври по наша инициатива се проведоха извънредни консултации между Република
България и НАТО, на които бяха обсъдени ангажиментите на държавата ни към
колективната сигурност на Алианса, с оглед евентуалното им адаптиране към условията на
икономическата криза и редуцираните разходи за отбрана. За съжаление е необходимо да
бъде отчетено, че всички възможности за такова адаптиране бяха изчерпани и то се оказа
невъзможно, т.е. пред страната ни продължават да стоят ангажиментите по осигуряване на
нашия дял от съвместната отбрана и сигурност в рамките на Северноатлантическия
договор.
Анализът на приложения подход за приоритетно ресурсно осигуряване на част от
формированията недвусмислено налага извода, че съсредоточаването на усилията
изключително върху декларираните за колективната отбрана формирования, макар в
краткосрочен план да води до повишаване на показателите по използваемостта на силите,
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Ръчен противотанков гранатомет
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в дългосрочен аспект неизбежно генерира дефицит на способности в редица други области
и до ерозия на цялостната ефективност на въоръжените сили на Република България.
Като главен корективен механизъм за това състояние през 2009 г.
Министерството на отбраната предприе стъпки, целящи усъвършенстването на системата
на ръководство, управление и контрол на отбраната, посредством новия Закон за
отбраната и въоръжените сили. Законът целеше постигане на работещо взаимодействие на
институциите в сферата на отбраната, адекватни оперативни способности и стимулиращ
социален пакет. Законът въведе ново понятие за въоръжени сили в мирно и военно време,
както и нов структурен интегриран модел на Министерството на отбраната.
Основната цел на интегрираността е премахването на условията за неестествено
изолиране едно от друго на политическите, военните и ресурсните съображения при
генерирането на решения по развитието и управлението на отбраната и въоръжените сили.
Наложената дългогодишна практика на стриктно вертикално съгласуване без възможност
за легитимно хоризонтално сътрудничество прави системата за отбрана неспособна за
функциониране в мрежова среда, възпрепятства ефективността на управлението,
натоварва войските с нерационално тежка бюрокрация и премества фокуса от операциите
и подготовката върху администрирането и обслужването.
Поради тази причина особено място в закона е отделено на интегрирането на
Българската армия като основна част от въоръжените сили. Бе създадена длъжността
„началник на отбраната", като Генералният щаб на Българската армия бе реорганизиран в
Щаб на отбраната и влезе в състава на Централната администрация на Министерството на
отбраната. Допълнително беше формиран Щаб по осигуряването и поддръжката, като
структура за организиране и ръководство на логистичното осигуряване и
комуникационната и информационната поддръжка на военните формирования на
територията на страната и извън нея. С цел увеличаване оперативността и
експедитивността бе направен опит да се внесе възможност за осъществяване на
хоризонтална координация в работата на структурите.
След юли 2009 г. новото политическо ръководство подложи на критичен анализ
функционалното състояние на организацията и структурата и внесе в Народното събрание
Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили, с цел
коригиране на констатираните недостатъци в системата на функциониране на
Министерството на отбраната и във въоръжените сили.
Започна разработване на нов Устройствен правилник на Министерството на
отбраната, който търси решение и на съществуващия проблем в управленската култура,
породен от практиката длъжностните лица да не бъдат активно включвани в
разработването на управленските политики, а последните да им бъдат „спускани“ за
изпълнение. В резултат, тези политики не са добре разбирани и често биват възприемани
като натрапени – фактори, имащи силен демотивиращ ефект, стимулиращ фиктивно и
незаинтересовано изпълнение.
Важен аспект в постигане на ефективност в управлението на развитието на
въоръжените сили бе поставянето на СУРВС на модерна доктринална, концептуална и
нормативна основа, осигуряваща прозрачност и отчетност в управлението на отбраната за
минимизиране на нерационалните разходи и премахване на възможността за отклоняване
на средства към несвойствени или слабо приоритетни области.
Усъвършенстването на ръководните документи бе сред основните дейности в
процеса на трансформация на въоръжените сили. През 2009 г. бе планирано
разработването на Национална военна стратегия и Доктрина на въоръжените сили на
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Република България. Те обаче са в пряка зависимост от постановките в Стратегията за
национална сигурност, в чието разработване Министерството на отбраната участва
активно, наред с останалите компетентни ведомства. Финализирането на стратегията,
планирано за 2010 г., е от критична важност за поставяне на отбранителната политика и
военните елементи на националната сигурност върху здрава основа, за осигуряване на
необходимите устойчивост, предсказуемост и рационална ефективност.
Бе разработено и започна прилагането на актуализирано „Ръководство за
оперативно планиране”, съответстващо на структурата и съдържанието на прилаганите в
НАТО документи и процедури и адаптирано към специфичните особености на структурата
на въоръжените сили на Република България, както и към изграждащия се интегриран
модел на Министерство на отбраната. Започна експериментално прилагане на проект на
„Доктрина за защита на войските и силите на Българската армия” на базата на Съюзната
съвместна доктрина за защита на силите.
В интерес на подобряване реда за планиране и организация на провеждането на
процедурите за възлагане на обществени поръчки и контрол на изпълнение на сключените
договори, през 2009 г. бяха разработени вътрешни правила, регулиращи тези дейности.

3 Хората в отбраната
За първи път в своята история Република България има професионална армия.
Това качество на въоръжените сили очерта пред отбранителната политика нови
предизвикателства и перспективи. Професионалната армия беше адекватният отговор на
съвременните условия при изграждането и развитието на военни способности и при
използването на въоръжените сили.

3.1 Набиране и кариерно развитие
Набирането и мотивирането на хора с високи качества за нуждите на отбраната и
въоръжените сили е от критична важност за функционирането и развитието на
професионалната армия.
Демографските, икономическите и социалните тенденции в страната през 2009 г.
затвърдиха нагласите на трудещите се и търсещите работа към изграждане на подходяща
кариера и намиране на най-добрите условия на труд. Повишиха се очакванията към
размера на възнагражденията, увеличи се конкуренцията между работодателите и се
задълбочи липсата на квалифицирани кадри, като продължи миграцията към по-развитата
част на Европа, но в същото време се запази липсата на мобилност в рамките на
държавата.
В тези условия най-голямото предизвикателство пред въоръжените сили
продължи да бъде набирането, подготовката и задържането на личен състав с високи
качества, адекватни на тежките изисквания и условия на дейността във въоръжените сили.
За целта продължи провеждането на активна и целенасочена информационно-рекламна
дейност за набиране на войници и матроси.
Негативната тенденция на запазване недостига на квалифицирани кадри за
военна служба се очерта като устойчива. Това обуславяше определянето като основна цел
на политиката по отношение на кадрите през 2009 г. повишаването и поддържането
на привлекателността на военната професия. С указанията на министъра на отбраната
бе възложено прилагането на съвременна система за ефективно набиране на адекватни на
изискванията кандидати за военна служба, преструктуриране на военнообразователната
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система и усъвършенстване на модела за кариерно и кадрово развитие на
военнослужещите. Важна качествена промяна във формулирането и прилагането на
политиката по кадрите беше учредяването през септември 2009 г. на Съвет по кадрите, в
качеството му на съвещателен орган на министъра на отбраната. Разработена беше нова
Наредба за атестиране на военнослужещите, базирана на съвременна методика за оценка
на постиженията и определяне на потенциала им. Модернизирана и развита до ниво
батальон беше автоматизираната система за управление на човешките ресурси. Бяха
разработени и нови софтуерни модули, обхващащи областите на атестирането и
квалификацията.

3.2 Длъжности в щабове и органи на НАТО
и други международни организации
Фактор за пълноценно участие на Република България в политиките по отбрана и
сигурност в НАТО, Европейския съюз и в другите международни организации и
инициативи, по които държавата ни е страна, е ефективното попълване на договорените за
заемане от страната ни длъжности в щабовете и ръководните органи на тези организации и
в българските представителства към тях. Особен интерес за всички държави-членки
представляват позициите „по високите етажи“ на йерархията в тези организации, които
дават значително по-големи възможности за адекватно и пълно отстояване на конкретни
национални интереси в провежданата политика.
Към 31 декември 2009 г. дългосрочно командированите от Министерството на
отбраната служители в НАТО, Европейския съюз и в другите международни организации
бяха 134 (5 висши офицери (генерал/адмирал), 90 офицери, 24 сержанти, 5 войници и 10
цивилни служители).
В досегашната командна структура на НАТО Република България попълваше
квота от една длъжност за бригаден генерал/комодор. Съгласно договорената методика за
разпределение на длъжностите между съюзниците, заемането на длъжност от такъв ранг
изисква заемането на още 50 длъжности от по-ниски нива. Това на практика означава, че
възможността за увеличаване на влиянието в политиката на Съюза влече след себе
си задължението за поемане на непосредствени тежести от попълване на
множество длъжностни позиции. Макар в дългосрочен аспект това да дава възможност
за ценна и незаменима подготовка и натрупване на опит у тези кадри, в краткосрочен план
то е трудно поносимо ресурсно бреме за Министерството на отбраната.
В усилието си да компенсира, доколкото е възможно, наложените по-средата на
отчетния период финансови рестрикции, Министерството на отбраната съсредоточи
участието си в онези щабове и командвания от структурата на НАТО, имащи пряка връзка
с подготовката и сертификацията на българските войскови формирования, декларирани за
съвместни операции със силите на съюзниците ни.
Характерен показател, даващ възможност за съпоставяне с националното
състояние, е съотношението между офицери и сержанти в командната структура на НАТО
- 45% : 55%. Отчитайки недостига в българските въоръжени сили на подготвени в езиково
отношение сержанти, договорената квота-задължение на Република България е 26,5
офицерски към 23 сержантски и войнишки длъжности или 54% : 46%.
Подборът и назначаването на военнослужещи и цивилни служители от
въоръжените сили на Република България за работа в щабове и органи на международни
организации са уредени със специална наредба, която бе актуализирана през 2009 г.
Промените целят подобряване на процедурата за подбор чрез осигуряване на максимална
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прозрачност, отчетност и отговорност в процеса на подбор за назначаване на найподходящите по знания, умения и опит военнослужещи и цивилни служители за
национални или международни длъжности зад граница.

3.3 Военно-образователна система
През изтеклата година усилията бяха насочени към преструктуриране на военнообразователната система в конкурентна и осигуряваща качествено образование,
квалификация и развитие на кадрите. Бяха подобрени учебния процес,
научноизследователската и издателската дейност, планирането, анализирането и
отчитането на учебната дейност.
През учебната 2009/2010 година във Военна академия „Георги Раковски” се
обучават 256 слушатели и 321 студенти за придобиване на висше образование на
образователно-квалификационна степен „магистър” в две професионални направления –
„Военно дело” и „Национална сигурност”.
В Националния военен университет „Васил Левски” се обучават курсанти за
придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен
„бакалавър” по четири военни специалности и студенти за придобиване на висше
образование на образователно-квалификационни степени „бакалавър” и „магистър” по
девет специалности. В момента в Националния военен университет се обучават 428
курсанти и 1617 студенти. Университетът има капацитет за обучение на 2870 обучаеми,
като от тях – 650 курсанти. В началото на учебната 2009/2010 г. този капацитет е
натоварен на 72 %, като е реализиран ръст спрямо предходната учебна година с 2 % и
изпълнението на капацитета за курсанти е 66 %.
Във Висшето военноморско училище „Никола Вапцаров” се обучават курсанти за
придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степени
„бакалавър” по една военна специалност – „Организация и управление на тактическите
подразделения от Военноморските сили” с три специализации и студенти за придобиване
на висше образование на образователно-квалификационни степени „бакалавър” и
„магистър” по осем специалности. Капацитетът за обучение на курсанти, студенти и
докторанти, съгласно решение на Националната агенция по оценяване и акредитация от
2007 г. е 2530 души. В момента обучаеми са 110 курсанти и 1542 студенти, с което
капацитетът е усвоен на 66%.
Освен посоченото по-горе обучение, във военните висши училища и
Военномедицинската академия, в изпълнение на плана за придобиване и повишаване на
квалификацията на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на
отбраната, през 2009 г. са обучени 1252 военнослужещи и цивилни служители в курсове за
длъжностна и допълнителна квалификация. С цел подобряване на ефективността и
адекватността на системата за военно образование, през 2009 г. бе създаден механизъм за
общо ръководство и контрол на дейностите във военните училища, изцяло съобразен с
изискванията и стандартите на НАТО.
В изпълнение на споразумения за двустранно сътрудничество в областта на
военното обучение със страните от Югоизточна Европа и Южен Кавказ, в Центъра за
езиково, компютърно обучение и информационни технологии в Шумен са обучени 42
чуждестранни военнослужещи в курсове по английски език. Стартирана е процедура за
сертифициране на центъра като Център за езиково обучение на НАТО.
Значителни усилия бяха положени за повишаване на чуждоезиковата подготовка
на личния състав. През годината допълнително обучение по английски език са преминали
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484 души. От необходимите 583 длъжности, за които е задължително владеене на
английски език, на изискванията отговарят 354, или 60,7 % от определените длъжностни
лица в силите за развръщане. Недостигът от почти 40 % продължава да бъде пречка пред
способността на силите за развръщане да комуникират със своите съюзници, което се
отразява негативно на оперативната съвместимост на формированията.
През 2009 г. се изпълняваше и политиката на Министерството на отбраната за
усвояване на предложените места за обучение на кадрови военнослужещи и граждански
лица в съюзните държави от НАТО. Обучението се провеждаше по линия на програмите за
помощ в областта на военното обучение на САЩ, Федерална република Германия и
Канада и в изпълнение на двустранните програми и планове за сътрудничество във
военната област с отделните страни. В резултат е проведено обучение на общо 210
военнослужещи и цивилни служители.
Планът за 2009 г. за придобиване и повишаване на квалификацията на
военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната е изпълнен на
78 % главно поради ограничените финансови средства.

3.4 Социален статус и мотивация
Повишаването на мотивацията и социалния статус на хората в отбраната бе сред
основните задачи на кадровата политика през 2009 г. За постигането на тази цел бяха
извършени редица практически дейности. Социалната политика на Министерството на
отбраната се реализираше чрез прилагане на социални мотивационни механизми и
стимули за военнослужещите и гражданските лица от системата на Министерството на
отбраната посредством усъвършенстван и ефективно прилаган атрактивен социален пакет
за личния състав. Той включваше дългосрочна, финансово обоснована и насочена към
реалните съвременни интереси на хората програма за социални придобивки, включваща
децентрализирано разпределение на част от тях, следвайки принципа хората
самостоятелно да преценяват възможностите за задоволяване на потребностите си.
С цел развитие и усъвършенстване на индивидуалното социално обслужване на
кадровите военнослужещи бяха изградени нови центрове за индивидуално социално
обслужване в София, Казанлък, Карлово, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Ловеч и Троян.
Реализиран бе проект “Грижа за децата на кадровите военнослужещи до предучилищна
възраст”. След промяната в Правилника за прилагане на Закона за Народната просвета, с
която се предвижда създаване на детски градини към Министерството на отбраната, бяха
предприети действия по откриването на такива в Карлово, София и Казанлък.
Непосредствен положителен резултат от провежданата социална политика в
министерството е очерталата се към края на 2008 г. и запазила се през 2009 г. тенденция за
увеличаване на кандидатите и намаляване на броя на напускащите военнослужещи от
категорията „професионални войници“.

3.5 Политика на социално сътрудничество
След проведената през август 2009 г. среща между новото ръководство на
Министерството на отбраната и ръководствата на КНСБ, КТ „Подкрепа”, Федерацията на
независимите синдикати от отбраната „Българска армия” и Националния синдикат
„Отбрана”, социалното партньорство в Министерството на отбраната беше възстановено.
Бе сформиран нов отраслов съвет за социално сътрудничеството и беше проведена
процедурата по колективно трудово договаряне, като през декември 2009 г. бе подписан
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колективен трудов договор за 2010-2011 г. Бяха проведени преговори и бе разработено, а
през декември 2009 г. - подписано споразумение относно представителните и защитните
функции на синдикатите, с оглед интересите на цивилните служители по служебно
правоотношение, за които се прилага Закона за администрацията. Беше сформиран нов
Съвет по условията на труд в Министерството на отбраната и бе възстановен социалния
диалог в търговските дружества, в които принципал е министърът на отбраната.
Активно се работи за интегриране на представителите на етническите малцинства
за подготовка на техни членове за назначаването им на длъжности в Българската армия.
Основният акцент на тази дейност е насочен към дейности за интегриране на ромския
етнос. Представители на ведомството активно участват в Националния комитет към
министъра на труда и социалната политика, работещ по въпросите на интегрирането на
ромите в българското общество. Като цяло степента на интегриране на етническите
малцинства в състава на въоръжените сили е пренебрежимо малка и незадоволителна, с
което де факто немалка част от българското общество е изключена от възможността за
пряко участие в сигурността и отбраната на държавата.

4 Национална и Евроатлантическа сигурност и отбрана,
международен мир и стабилност
През 2009 г. Министерството на отбраната, въпреки наложените особено през
второто полугодие ресурсни ограничения, предприе всички възможни действия за
гарантиране в максимална степен на военния аспект на националната сигурност. Ключов
елемент в тази дейност бе изпълнението на съюзните ни ангажименти и осигуряването на
приноса на Република България към колективната сигурност и отбрана в рамките на
НАТО и в Европейската политика за сигурност и отбрана22, към усилията на другите
международни организации за опазване на международния мир и сигурност и
способността за оказване на адекватен принос към националната ни сигурност в мирно
време.
Тенденциите в средата на сигурност през изтеклата година изискваха постоянно и
активно участие на страната във формирането и реализирането на политиките по
сигурност и отбрана на НАТО и Европейския съюз. В този смисъл стратегическото
партньорство между тях е от особена важност за ефективността на отбранителния ресурс
на страната, за избягване на дублиране на усилия и ресурси и за постигане на взаимно
допълване и синергизъм в политиката и действията на тези две организации.
Изминалата година бе стратегически важна както за Европейския съюз, така и за
НАТО. На 1 декември влезе в сила Договорът от Лисабон, който е повратна точка в
развитието на Обща външна политика и политика за сигурност и Обща политика за
сигурност и отбрана на Европейския съюз. В НАТО, държавите-членки започнаха работа
по новата Стратегическа концепция на Алианса, решение, предизвикано от
необходимостта за прилагане на всеобхватен подход относно същността и мисията на
Съюза.
С ясното осъзнаване на уникалния шанс и разкриващите се пред Република
България възможности от прякото ни участие във формирането и провеждането на
политиките на двата съюза в областта на сигурността и отбраната, положени бяха усилия
това участие да бъде далновидно, навременно и ефективно. Това предполага

22

От 1 декември с влизането в сила на Договора от Лисабон - Обща политика за сигурност и отбрана.
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конструктивно включване в работата на специализираните ръководни и експертни
структури на двете организации и формиране на техните политики и действия,
максимално хармонизирани с дългосрочните ни национални интереси и текущи
приоритети.
Същевременно тези условия изискват значително и все по-засилващо се
интегриране и създаване на дълбоки връзки между държавите-членки в област,
традиционно пазена за самостоятелно национално развитие и съзнателно изолирана от
всяка възможна интеграция. Преодоляването на този културен феномен продължава да
бъде сред главните препятствия за ефективното ни участие в политиката по сигурност и
отбрана на двата съюза.
Важен елемент от тези усилия е провежданата комуникационна стратегия за
максимално възможното информиране на обществеността за водената от държавата ни
политика в отбраната и сигурността и нейната задължителна и неразривна обвързаност с
Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз и политиката ни в рамките
на НАТО. Задоволителният успех на комуникационната стратегия на правителството по
отношение на сигурността и отбраната се потвърждава от запазването на обществената
подкрепа за политиката ни за сигурност и отбрана. Същевременно, в тази сфера
съществуват значителни възможности за постигане на устойчивост на обществените
нагласи по отношение провеждането на модерна политика за сигурност и отбрана и
изпълнение на съюзните ангажименти на страната ни.

4.1 Европейски съюз – Обща политика за сигурност и отбрана
През 2009 г. се навършиха десет години от историческото решение на Европейски
съвет за създаване на Европейската политика за сигурност и отбрана като част от Общата
външна политика и политика за сигурност на Европейския съюз. Това бе категорична
заявка Съюзът да играе далеч по-значима глобална роля и да допринася директно за
международния мир и сигурност.
През третата година от българското членство в Европейския съюз дейността ни в
Европейската политика за сигурност и отбрана бе насочена към реализиране, съвместно с
нашите съюзници на нейните главни приоритети и цели, както са формулирани от
държавните/правителствените ръководители на държавите-членки. Усилията на
Министерството на отбраната бяха насочени в трите основни направления на
Европейската политика за сигурност и отбрана: операции, способности и обучение и
подготовка.
Министерството на отбраната положи максимални усилия да развие капацитет за
пълноценно и ефективно участие в работата на органите и структурите на Европейската
политика за сигурност и отбрана, включително тези в Европейската агенция по отбраната.
През годината министърът на отбраната взе участие във всички предвидени за ранга
заседания на Съвета, както и в заседанията на управителния борд на Европейската агенция
по отбраната във формат „Министри на отбраната“. Същевременно, поради наложените
финансови рестрикции, настъпиха сериозни ограничения на участието в експертните
работни органи с предвидените по процедура представители от структурите на
министерството – практика, която продължава и до момента.
Това носи своя негативен ефект върху политиката за сигурност и отбрана като
цяло, поради дистанцирането на националните експерти и/или представители на
ръководните нива от директното участие в дейността по Европейската политика за
сигурност и отбрана. Допълнително това има отрицателни последици и поради
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затрудняване представянето и отстояването на българските позиции в процеса на
формиране и подготвяне на решенията, поради използване на метода „чрез посредник“,
възлагайки тази задача като допълнителна на ограничения брой представители на
Министерството на отбраната в Постоянното представителство на Република България в
Европейския съюз.
В рамките на нейното вече петгодишно съществуване Европейската агенция по
отбраната е станала домакин или под нейна егида са координирани усилията за повече от
50 съвместни проекта и програми на различни държави-членки на Европейския съюз в
интерес на отбранителните способности за нуждите на Европейската политика за
сигурност и отбрана.
Република България се включи със свои представители в Интегрираните развойни
екипи по темите „Развръщане” и „Поддръжка” на Европейската агенция по отбраната, но,
поради вече споменатите финансови съображения, участието на българските
представители в работата на групите бе сведено до минимум, а през втората половина на
годината то бе на практика преустановено. В рамките на възможното финансово
осигуряване, участието в работата на агенцията бе сведено предимно до участие в
заседанията на Управителния борд в различните му формати и до участие в Групата за
разработване на Плана за развитие на способности, който има ключова роля за военните
способности на Европейската политика за сигурност и отбрана.
В плана са определени дванадесет критично важни области от способности,
необходими за целите на вече Общата политика за сигурност и отбрана, подбрани и
приоритизирани от държавите-членки. Той играе роля на ориентир за националните
процеси на отбранително планиране и планирането за изграждането на
способности. В изпълнение на този механизъм Министерството на отбраната определи
своите приоритети по способностите координирано с процеса на определяне и изпълнение
на Целите на въоръжените сили и декларираните по „Приоритетната цел на Европейския
съюз 2010“ формирования.
Република България се включи в началната фаза на разработването на проекта на
Европейската агенция по отбраната „Програма за обучение на екипажи на вертолети“,
която е значителен прогрес в съвместното развитие на способности при подготовка за
участие в операции и по която през годината бяха обучавани екипажи от Швеция и Чехия.
Програмата ще стартира през 2010 г. с две многонационални учения и международен
симпозиум, но поради финансови рестрикции страната ни не планира практическо
участие.
През 2009 г. 14 държави-членки на Агенцията подписаха Писмо за намеренията
по инициативата за изграждане на Европейски флот за въздушен транспорт (EATF).
Република България не се присъедини към проекта, но инициативата представлява интерес
и развитието й е в обсега на вниманието на политиката ни по изграждане на способности
за стратегически въздушни превози.
В областта на военните способности на Европейската политика за сигурност и
отбрана през 2009 г. бе приет Общия доклад по напредъка. По отношение развитието на
концептуалната база е налице значителен прогрес в подготовката на Концепцията за
военно разузнаване при военни операции на Европейския съюз, както и на Концепцията за
компютърни мрежи и Концепцията за бърз отговор по въздух.
През октомври 2009 г. бяха потвърдени ангажиментите на държавите-членки по
отношение на графика за дежурство на бойните групи на Европейския съюз. През първото
полугодие контингент от въоръжените сили на Република България участва във второто
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дежурство на многонационалната бойна група „HELBROC”, съставена от подразделения
от България, Гърция, Румъния и Кипър. През 2009 г. бойната група бе сертифицирана за
участие в операции по още един от четирите сценария - „разделяне на враждуващи страни
със сила”, в допълнение към настоящите способности за сценариите „евакуационни
операции” и „оказване на съдействие при хуманитарни операции”.
През годината беше изготвен списък със съществуващите в Европа
многонационални формирования и потенциални щабове за нуждите на военни операции
на Европейския съюз. В качеството си на председател на Инициативата на срещи на
министрите на отбраната от Югоизточна Европа и участието си в Бригада Югоизточна
Европа (SEEBRIG), както и поемайки оперативното командване на Оперативната група за
черноморско сътрудничество (BLACKSEEFOR), Република България представи пред
Военния секретариат на Европейския съюз способностите на тези многонационални
формирования за потенциалното им използване в рамките на Общата политика за
сигурност и отбрана.
Като цяло, поради липса на средства, през 2009 г. участието на Република
България в практическите проекти на Европейската агенция по отбраната и дейности по
Европейската политика за сигурност и отбрана бе сведено до минимум, което катализира
изграждането на негативен имидж на „декларативен” и пасивен съюзник, при който
практическите действия се разминават с декларираните политики. Този, на практика
доброволен отказ от използване на разкриващите се пред нас възможности за развитие на
отбранителни способности в съвременната коалиционна среда е сериозна спирачка за
общата ефективност на националната ни политика за сигурност и отбрана, но и
допълнителна пречка за ефективността на Общата политика за сигурност и отбрана на
Европейския съюз.
За участието в операции и мисии в рамките на Европейската политика за
сигурност и отбрана през 2009 г. виж раздел 4.3.

4.2 НАТО – колективна отбрана и съюзна политика за сигурност
През 2009 г. трансформацията на НАТО продължи под знака на приетите по
време на срещата на върха в Старсбург-Кеел решения и инициативи, насочени към
повишаване на отбранителните способности на страните-членки и изграждане на комплект
въоръжени сили, способни да изпълняват пълния спектър от мисии на Алианса.
Финализиран бе „Прегледа на отбраната 2008-2009“, който потвърди тенденцията на
изграждане от съюзниците на по-мобилни въоръжени сили с възможности за участие в
експедиционни операции. Същевременно продължи работата по редица общи инициативи,
като всеобхватния подход, подхода към операциите, ориентиран към ефективни крайни
резултати, опознаване и поддържане на информация за военноморската обстановка,
концептуална работа по морската сигурност на Алианса, енергийна сигурност, роля и
отговорности на Военния комитет, новия процес за отбранително планиране на НАТО и
др.
Стартира разработването на нови концептуални документи, като определяне на
целите за използваемост на военновъздушните сили, политика за силите за развръщане,
политика по процеса “разработване на концепции и експериментиране”, събиране и
обработка на данни за химическата, биологичната, радиационната и ядрена обстановка,
противодействие на хибридни заплахи, концепция за борба с бунтовници, концепция за
борба с импровизирани взривни устройства.
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Отчитайки общата нужда от развитие на експедиционни сили и тенденциите в
развитието на въоръжените сили, Република България съсредоточи участието си при
формиране на политиката на Алианса по следните основни трансформационни
инициативи:
 Изграждане на способности за съюзно наземно наблюдение (виж раздел 2.5.4)
 Борба срещу тероризма. Продължава участието на Република България като водеща
държава по проекта за Защита на вертолети. (виж раздел 2.6)
 Инициатива за преодоляване на недостига на вертолети при операции, с фокус
върху възможните многонационални подходи за бързо развръщане на тактически
авиационни товаропреносими способности. Република България поддържа
намерението си за предоставяне на два вертолета, като продължава уточняването на
формата и детайлите по евентуалното участие.
 Изграждане на способности за стратегически въздушен транспорт на Алианса (виж
раздел 2.5.3)
 Изграждане на единна и устойчива система за командване и управление на
военновъздушните сили на НАТО и разполагане на команден пункт за управление
на военновъздушните сили от типа „ARS”23 на наша територия.
Важно измерение на националните ни усилия за реализиране на ефективно
членство в колективната система за сигурност и отбрана през 2009 г. беше участието ни
в Силите за отговор на НАТО24. Република България продължи да предоставя сили и
способности за поддържане на ротациите на Силите за отговор на НАТО в съответствие с
предварително
заявените
ангажименти
и
намерения.
Въпреки
сериозните
предизвикателства, националният принос към Силите за отговор следваше тенденция на
съществено увеличаване и през второто полугодие достигна най-значимата си до този
момент стойност – механизиран батальон в състав до 700 души. Страната ни се включи и в
дискусиите по приемане на подобрена концепция на Силите за отговор, която министрите
на отбраната одобриха през юни 2009 г.
Въпреки това, ограничените ресурси, освен че затрудниха постигането на
планираното за 2009 г. изпълнение на Целите на въоръжените сили и наложиха
оттеглянето ни от проекти на Алианса, като „Защита на пристанища”, силно ограничиха
прякото участие на национални експерти в работата на структурите на Алианса, като по
този начин съществено се намали възможността за формиране и отстояване на
националните ни позиции. От друга страна, все още преимуществено централизираната
съгласувателно-координационна процедура по формирането на национални позиции
затруднява тяхното практическо изготвяне. Предвид сложността и най-вече скоростта на
трансформационните процеси в Алианса, рискуваме да останем пасивни наблюдатели на
тяхното развитие. Това пряко засяга ефективността на националната ни политика за
сигурност и отбрана и се явява допълнителна пречка за ефективността на колективната
отбрана и съюзната политика за сигурност.

23
24

Air control center, Recognised air picture production center and Sensor fusion post (ARS)
NATO Response Force (NRF)
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4.3 Участие на въоръжените сили в операции
Участието на българските въоръжени сили в операциите, провеждани в
рамките на политиката ни в НАТО и на Общата политика за сигурност и
отбрана на Европейския съюз е най-същественият и значим ангажимент
по отбраната и сигурността на държавата ни като член на двете
организации. Това поставя операциите винаги сред главните приоритети
на системата за отбрана и сигурност.
През 2009 г. формирования от въоръжените сили участваха в операции и мисии
зад граница под егидата на ООН, НАТО и Европейския съюз на три континента – Европа,
Азия и Африка. Български военнослужещи участваха в мисии в Афганистан, Ирак, Босна
и Херцеговина, Косово, Средиземно море, Ливан, Либерия, Грузия, Чад и ЦентралноАфриканската Република. Чрез тези участия страната ни даде принос за установяване на
сигурност, стабилност и мир в различни региони на света, където националните интереси
го изискваха и налагаха. Формите и продължителността на участието ни се определяха от
националните ни интереси и приоритети, политическите и военните ни ангажименти и от
наличните ресурси и способности.

4.3.1 Операции и мисии на НАТО
 Операцията на НАТО в Афганистан
Операцията на НАТО в Афганистан (ISAF) се запази като основен приоритет за
НАТО и Република България, която подкрепи новия подход за водене на операцията,
включващ увеличаване на силите на Алианса, нарастване на Афганистанските сили за
сигурност и повишаване на техните способности и роля.
През октомври 2009 г. в рамките на поемането на отговорността за сигурността в
Кабул от Афганистанските сили за сигурност, Република България прекрати участието на
механизираната рота и охранителния взвод в Регионално командване „Столица” на ISAF и
пое охраната на външния периметър на летище Кабул.
В Регионално командване „Юг” участвахме с рота за охрана на летище Кандахар
и военнослужещи в състава на първата съвместна българо-американска Оперативна група
за обучение и връзка с Афганистанската национална армия. В Регионално командване
„Запад” участвахме с два медицински екипа в състава на испанската военно-полева
болница в Херат.
 Операцията на НАТО в Средиземно море
През месец октомври 2009 г. Република България участва с фрегатата „Дръзки” за
един месец в операцията на НАТО в Средиземно море „Active Endeavour”.
 Обучение на Иракската армия и сили за сигурност
Република България участва в тренировъчната мисия на НАТО за обучение на
Иракската армия и сили за сигурност в Багдад с двама военнослужещи.
 Операция на Международните сили за сигурност в Косово
Операцията на Международните сили за сигурност в Косово (KFOR) се водеше в
сложна политическа обстановка, продиктувана от разделението в международната
общност по отношение признаването на независимостта на Косово, въвеждането на нова
мисия на Европейския съюз в страната и наличието на паралелни сръбски структури на
властта в северната част на страната, останали под юрисдикцията на администрацията на
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ООН. През 2009 г. в операцията участваха 97 български военнослужещи в състав
национален елемент, инженерен взвод, военнослужещи в щаба на KFOR и Тренировъчна
група на НАТО в Косово. В резултат на редуцирането на силите в операцията в края на
2009 г. Република България изтегли от участие инженерния взвод.

4.3.2 Операции и мисии на Европейския съюз
 Операция в Чад и Република Централна Африка
В края на май 2009 г. приключи най-голямата самостоятелна военна операция на
Европейския съюз – EUFOR Tchad, в която Република България взе участие с двама
военнослужещи – по един в Оперативния щаб на операцията в Мон Валериен, Париж и в
Командването на силите в Абече. ЕUFOR изигра ключова роля за развитие на стабилна и
сигурна обстановка в зоната на действие и за успешно прилагане на всички програми на
Европейската комисия за подпомагане на бежанците и региона като цяло.
 Операция „Аталанта“
Първата военноморска операция на Европейския съюз „Аталанта“ успешно
продължи да гарантира морската сигурност по бреговете на Сомалия, с основна задача
осигуряване защита на корабите на Световната програма по храните.
Предизвикателствата, свързани с противодействие на пиратството са комплексни и
успехът на операцията в голяма степен зависи и от успешното наказателно преследване на
заподозрените пирати. През май 2009 година министерският съвет реши Република
България да участва в операцията с до двама военнослужещи и през август 2009 г. един
български офицер зае длъжност в Оперативния щаб в Нортууд, Великобритания.
През юли 2009 г. Съветът на ЕС реши да приложи ангажиментите на Европейския
съюз по отношение на мира и развитието на Сомалия. В рамките на всеобхватния подход
на съюза към сигурността, Съветът на ЕС даде зелена светлина за планиране на бъдеща
мисия на Европейския съюз в Сомалия. Република България подкрепи мисията, както и
референтната сума за нейното финансиране в размер на 4 800 000 € споделени разходи,
осигурявани чрез механизма за финансиране на военните операции на ЕС, известен като
"Механизъм Атина".
 Операция в Босна и Херцеговина
Операция „Алтея“ продължава да бъде важна част от ангажиментите на
Европейския съюз в Босна и Херцеговина, в подкрепа усилията на местните власти за
интеграция в Европейския съюз. Операцията продължава да бъде гарант за сигурността на
страната и през 2009 г. с Резолюция на Съвета за сигурност на ООН бе удължен нейния
срок. На политическо ниво предстои да бъде взето решение тя да бъде трансформирана в
мисия за обучение и изграждане на способностите на въоръжените сили на Босна и
Херцеговина. Република България изрази готовност за участие с до десет военнослужещи
в щаба на силите в Сараево и в мобилните тренировъчни екипи.
 Мисия в Грузия
Продължиха усилията на Европейския съюз за подобряване на обстановката в
Грузия чрез наблюдение спазването на Споразуменията от август и септември 2008 г.
С прекратяването на мисиите на ООН и ОССЕ, наблюдателната мисия на Европейския
съюз остана единствената международна мисия в Грузия. Това увеличи нейното значение
и мандата й бе удължен до септември 2010 г. Република България се включи от самото
начало на мисията, като предостави и поддържа дванадесет наблюдатели.
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4.3.3 Операции и мисии на ООН
Министерството на отбраната участва в мисиите на ООН в Либерия и Косово с
четирима военни наблюдатели, които през 2009 г. бяха ротирани съгласно
договореностите с Департамента по Операции по опазване на мира в ООН, а от месец
април с.г. бе прекратено участието с наблюдател в Косово.

4.3.4 Операции и мисии в подкрепа на населението
За изпълнение на една от основните мисии, възложени на въоръжените сили на
Република България – „Принос към националната сигурност в мирно време”,
Министерството на отбраната има изградени способности и изпълнява задачи по оказване
на помощ на населението при бедствия.
През изтеклата година бяха актуализирани плановете на всички структури на
министерството, имащи отношение по изпълнение на тази мисия. Представители на
министерството взеха участие в национални и международни учения тематиката.
Подготовката на модулните формирования се осъществяваше по програми, разработени от
щабовете на видовете въоръжени сили в системата на бойната подготовка, а на екипите от
Военномедицинския отряд за бързо реагиране – на полево учение, курсове и семинари.
През 2009 г., модулни формирования от Българската армия взеха участие в
оказване помощ на населението в тежки зимни условия, при наводнения, потушаване на
пожари, унищожаване на невзривени бойни припаси и ликвидиране на последствията при
различни инциденти и бедствия. Модулите на служба „Военна полиция” и екипите на
Военномедицинския отряд за бързо реагиране продължиха да осигуряват с личен състав
техника дейностите по осъществяване на контролираните взривове около поделението в
Челопечене.

4.3.5 Използваемост на въоръжените сили
Както многократно бе отбелязано по-горе, поетите от Република България
съюзнически ангажименти се изразяват главно в оперативните способности на
въоръжените сили, които са в състояние да бъдат изпратени и развърнати за действие
далеч от държавните ни граници, за продължително време, при запазване на способността
им за ефективно изпълнение на задачите в условията на операцията.
Реалните операции и мисии провеждани от въоръжените сили в интерес
на сигурността и отбраната са пробният камък на тяхната
ефективност и оперативни способности и най-осезаемият измерител на
ефективността и ефикасността на системата за отбрана и сигурност.
През 2009 г. в Съвместното оперативно командване бе създадена структура за
анализ на опита от участието на Българската армия в операции, което е първа крачка към
изграждането на способност за натрупване и предаване на опита, ключова за
усъвършенстването на способностите.
Освен за постигането на непосредствените цели на операциите, участието на
българските въоръжени сили дава възможност за обективно и измеримо съпоставяне на
тяхната ефективност с тази на съюзните войски. Този подход е в центъра на
усилията на всички държави-членки, както в рамките на НАТО, така и в Европейския
съюз. Той дава възможност за повишаване на тази ефективност чрез подходящи
структурни, ресурсни или организационно-административни корективни действия. Ядро
на подхода е въведения условен показател „използваемост“ на въоръжените сили, който
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представлява относителния дял на реално способните за изпращане в операция части от
въоръжените сили25, като определянето на показателите, параметрите и количествените
критерии, както и методиката за измерване се съгласува и договаря между съюзните
държави. Ключови сред тези критерии са процентът от силите, притежаващ способност за
развръщане включваща и експедирането на формированията до района на операцията
(deployability) и процентът от силите, който притежава способност за самоподдържане в
продължителни бойни действия (sustainability).
През 2009 г. НАТО реши да бъде увеличен от 8 % на 10 % критерия способност
за участие в продължителни бойни действия, за да бъде хармонизиран с увеличения на
50 % критерий за мобилност и готовност за развръщане. Българската страна подкрепи
решението с условие, че изпълнението на тази цел ще става постепенно и с отчитане на
националните приоритети и особености.
По представените от държавите-членки на Европейския съюз (графика 12), в това
число и от Република България данни26 може да бъде направен общия извод, че държави,
развиващи отдавна експедиционни способности (Франция, Италия, Холандия, Испания,
Великобритания) са основният фактор за поддържане на висока средна стойност на
използваемостта на въоръжените сили за Европейския съюз – около 26 % или почти
двойно повече от нашия показател.
Същевременно обаче, в тази група са и държави (Чехия, Словения, Швеция и
Нидерландия), които по демографски и ресурсни параметри са относително сходни с
Република България.

Графика 12

Способни да бъдат развърнати (deployable) сили от Сухопътни войски
като % от общото количество военнослужещи
(Данни на Европейската агенция по отбраната за 2008 година)

Република България, макар да се намира в групата на държавите с по„териториални“ или преобладаващо фиксирани към националните граници системи за
отбрана и сигурност, отбелязва тенденция за придвижване към средата на диапазона и
доближаване до средните за Европейския съюз показатели, като по този начин дава заявка
за съвпадение между декларирани политики, цели и подходи и изграждане на реална
готовност за тяхното реализиране. За илюстрация на тенденцията, на графика 13 са
представени публикуваните на интернет страницата на НАТО данни за Република
България за 2007 и 2008 г., преизчислени по критериите за използваемост. В червен цвят

25
26

За момента държавите-членки в НАТО са договорили този критерий само за сухопътните си сили.
http://www.eda.europa.eu/documents.aspx
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са представени способните да бъдат развърнати сили, а в зелен – силите способни за
участие в продължителни бойни действия. В синьо са всички останали сили от Сухопътни
войски.

Графика 13

Използваемост на Сухопътните войски за 2007 и 2008 г. Данните „цел НАТО“ показват какво би
било разпределението при постигнати цели на използваемост.

Видно е, че почти двойното увеличение на показателите до голяма степен се
дължи на намаляването на общата численост на сухопътните войски, а не на номинално
придобиване на способности или повишаване на оперативната съвместимост. Въпреки
това е факт увеличаването на използваемостта посредством прекратяване на
съществуването на ресурсоемки и неефективни структури или дейности, като
премахването на наборната служба, които не добавят стойност към усилията на системата
за сигурност и отбрана.

4.4 Международно сътрудничество
През 2009 г. Министерството на отбраната изпълняваше поетите от Република
България ангажименти по всички международни договорености, свързани с контрола,
унищожаването и неразпространението на оръжия за масово поразяване, конвенционални
бойни средства, малки оръжия и леко въоръжение. (Приложение 4)
В областта на регионалното сътрудничество, през изтеклата година усилията бяха
насочени към изпълнение на задълженията ни в рамките на Процеса на срещи на
министрите на отбраната от югоизточна Европа27, Споразумението за създаване на
Оперативна група за военноморско сътрудничество в Черно море 28 и ежегодната среща на
началниците на отбраната / Генералните щабове на държавите от Югоизточна Европа.

27
28

South-Eastern Europe Defence Ministerial (SEDM) http://www.mod.bg/sedm
BLACKSEAFOR
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През 2009 г. Република България пое за срок от две години ротационното
председателство на Процеса на срещи на министрите на отбраната от югоизточна Европа.
Страната ни си постави за цел да усили и придаде по-осезаем смисъл на процеса чрез
увеличаване на неговата ефективност, като за периода на своето председателство постави
амбициозни, но същевременно постижими приоритети, насочени към укрепване на
регионалната сигурност, ускоряване на процеса на интеграция на държавите от региона
към евроатлантическите структури, подготовка за участие на бригадата
“Многонационални мирни сили в югоизточна Европа”29 в мироопазващи мисии и
операции.
През октомври 2009 г. в София бе проведена среща на министрите на отбраната
на държавите от процеса. За отбелязване е постигнатото разширяване на процеса с
приемането в него на Сърбия и Черна гора като пълноправни членове; приемането на
Босна и Херцеговина като наблюдатели към бригадата ММСЮИЕ; споразумението за
създаване на Координационен комитет на процеса SEDM.
През 2009 г. два пъти бе активирана Оперативната група за военноморско
сътрудничество в Черно море – BLACKSEAFOR, а Република България пое ротационното
председателство на инициативата за периода август 2009 – август 2010 г. Бяха изпълнени
тренировъчни задачи в обхвата на Споразумението и извършени посещения на добра воля,
като се състоя и едно заседание на Експертната група на високо равнище по въпроси на
сигурността в Черноморския регион.
Продължава пълноценното българско участие в ежегодните срещи на
началниците на отбраната / Генералните щабове на държавите от Югоизточна Европа. Със
стартирането на инициативата през 2007 г. до сега се забелязва засилен интерес и желание
за по-тясно военно сътрудничество между държавите от региона и постигане на
оперативна съвместимост на базата на установените стандарти в НАТО.
Двустранното военно сътрудничество бе насочено към осъществяване на
основните приоритети на военната реформа, подпомагане на постигането на висока
оперативна съвместимост със съюзниците от НАТО, както и на адекватна готовност на
държавата ни за изпълнение на задълженията, произтичащи от членството в Алианса.
Осъществени бяха около 400 инициативи и дейности със съюзниците от НАТО и със
страни-партньори. В резултат на наложените значителни бюджетни ограничения през
втората половина на 2009 г., част от планираните ангажименти бяха отменени или
отложени за 2010 г. Беше повишена и ефективността на военнодипломатическата дейност,
в чийто център беше развитието на военното сътрудничество със съюзниците и
стратегическите партньори.

5 Поддръжка и осигуряване на отбраната
Основната цел на тази секторна политика е повишаване на ефективността на
управлението и качеството на системата за поддръжка и осигуряване на отбраната.
Успешното функциониране на системата на отбраната и сигурността изисква
извършването на редица специфични дейности по информационното и административното
обслужване, по управлението на публичната държавна собственост, стандартизацията и
кодификацията и др. Макар и поддържащи, тези дейности имат важно значение за успеха
на отбранителната политика.

29

Multinational Peace Force South East Europe (ММСЮИЕ)
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Сред основните задачи на тази секторна политика през 2009 г. бяха изграждането
на сертифицирана защитена информационна система, продължаване на процеса на военна
стандартизация, сертификация и кодификация, въоръжения, техника и имущество,
разработване и прилагане на мерки за формиране на устойчиви положителни обществени
нагласи за дейността на Министерството на отбраната и в частност за участието на
българските въоръжени сили в операции зад граница, както и аутсорсинг на осигуряващи
дейности.

5.1 Автоматизирана информационна система
Развитието на автоматизираната информационна система на Българската армия
позволи предоставянето на индивидуални и групови информационни услуги на голям брой
поделения. През годината продължи пълното натоварване на информационните системи
„Оперативен архив”; „Войсково разузнаване, електронно разузнаване и борба”;
„Национален кодификационен елемент”, както и на комуникационно-информационната
система на Националния военен команден център. Основни направления за работа през
2009 г. бяха увеличаване на броя на потребителите и разширяване на функционалния
обхват на информационните системи, като продължи модернизацията на следните системи
и комплекси:
 Автоматизирана система за управление „Човешки
подсистеми „Личен състав” и „Труд и работна заплата”.

ресурси”,

включваща

 Информационна система „Логистика на Българската армия” – завърши опитната
експлоатация на изградените модули;
 Информационна система „Документооборот” – въведени бяха системи за водене на
документните потоци за явна и класифицирана информация.

5.2 Военна стандартизация, сертификация и кодификация
Повишаването на ефективността на управлението и качеството на системата за
поддръжка и осигуряване на отбраната е в непосредствена зависимост от степента на
стандартизация и от ефективността на функциониране на системата за сертификация и
кодификация и управление на военната инфраструктура, въоръжения, техника и
имущество. Процесът на военна стандартизация, сертификация, осигуряване на качеството
и кодификация, освен с преките си резултати, е в интерес и на българската индустрия,
подпомагайки участието й в отбранителни доставки в рамките на НАТО, както и към
съюзни държави в НАТО или в Европейския съюз.
Военната стандартизация обхвана ратифицирането на 135 стандартизационни
документа на НАТО и прилагането на 86 Стандартизационни споразумения30. Издаден е и
Каталог на стандартизационните споразумения и съюзните публикации на НАТО,
публикуван на интернет страницата на Министерството на отбраната, както и в
автоматизираната информационна система на Българската армия.
За повишаване на качеството на информационното и административно
обслужване бе проектирана и въведена в пробна експлоатация информационна система
„Стандарт”. Република България домакинства и заседание на Групата за управление на
стандартизацията и Групата за материални стандарти към Европейската агенция по

30

STANdardisation AGreement - STANAG
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отбраната, където бяха дискутирани добрите практики в мениджмънта на отбранителната
стандартизация, взаимодействието с индустрията и с гражданските организации по
стандартизация.
По отношение на сертификацията и осигуряване на качеството на
отбранителни продукти продължи прилагането на интегрирания системен подход към
качеството по време на жизнения цикъл на продукта, в съответствие с Правилника за
осигуряване и управление на качеството на отбранителни продукти за Министерството на
отбраната и Българската армия.
През 2009 г. са сключени осем договора за сертификационна оценка на системи за
управление на качеството за съответствие с изискванията на НАТО31 и са издадени
сертификати за съответствие. Проведени са 41 надзорни одита на сертифицирани системи
за управление на качеството на производители на отбранителни продукти. Поддържа се
база-данни с идентифицирани потенциални рискове при изпълнение на договори за
производство и доставка на отбранителни продукти за 45 дружества. Като цяло през 2009
г. е осигурено задоволително ниво на качеството за всички договори, по които е
съществувало такова изискване, като е постигнато необходимото ниво на качеството за
жизнения цикъл на отбранителните продукти.
Същевременно проблемна област продължава да бъде слабата ефективност на
поддържането на качеството по време на фазата „Експлоатация” от жизнения цикъл.
На практика не съществува обратна връзка за състоянието на качеството на отбранителния
продукт след въвеждането му в експлоатация и изтичането на гаранционния срок.
Решението на този проблем е посредством прилагане на подходящи нормативни лостове,
за което в Министерството на отбраната вече са предприети стъпки.
Дейността по военната кодификация на материални средства се осъществява в
съответствие с принципите и процедурите на Кодификационната система на НАТО, като
за кодифициране на материални средства за отбрана се използва разработения през 2004 г.
софтуерен Национален кодификационен инструмент „БУЛКОД”.
Към 31 декември 2009 г. в българската база-данни присъстват 28 900 стокови
номера по НАТО, от които 11 635 български (от общо повече от 17 милиона стокови
номера в базата данни на НАТО). Освен това на български фирми производители или
доставчици на изделия за нуждите на отбраната са присвоени 810 кода NCAGE 32 , които
са едно от задължителните изисквания към всяка фирма, желаеща да участва в търгове за
доставки в НАТО.

5.3 Аутсорсинг
В политиката си по доставките Министерството на отбраната прилага принципа
на аутсорсинг на осигуряващи дейности и услуги, или възлагане на изпълнението на
услуги на външни организации при дейности, несвойствени за министерството,
непечеливши или такива, за които то не притежава необходимия потенциал. Това
освобождава Министерството на отбраната от бремето на поддържане на излишни
квалифицирани специалисти и намалява разходите за поддържане на отбранителните
способности. Чрез аутсорсинг се осигуряват услуги като поддръжка на комуникационни и

31

„Изисквания на НАТО за осигуряване на качеството при проектирането, разработването и
производството” – AQAP 2110
32
NATO Commercial And Government Entity (NCAGE) Code
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информационни системи и техника, на система за управление на полетите и кацането на
военни летища, използване на софтуерни продукти, осигуряване на храненето, сигнално
охранителни системи, ремонти на техника, утилизация на излишни бойни припаси и
други, отговарящи на горните характеристики, като през 2009 г. са сключени или
продължени 18 договора за аутсорсинг на услуги.

5.4 Информационна политика
Информирането на българското общество за функционирането на системата за
отбрана и сигурност и за дейността на Министерството на отбраната бе важна задача на
институцията. Сред основните информационни кампании реализирани през 2009 г. бяха:
 Участието на контингенти в операции и приноса на Република България към
колективната система за сигурност и отбрана; отбелязването на 60-та годишнина от
създаването на НАТО и петата годишнина от членството ни в него;
 Международното военно сътрудничество, включително съвместното използване на
българо-американските военни съоръжения; българското председателство на
Процеса на срещи на министрите на отбраната на страните от Югоизточна Европа и
срещата през октомври 2009 г. в София на министрите на отбраната от Югоизточна
Европа;
 Действията на Българската армия при оказване помощ на населението, държавните
структури и обществените организации за ликвидиране последиците от природни
бедствия;
 Социалната политика на Министерството на отбраната за издигане мотивацията за
служба във въоръжените сили;
 Благотворителна кампания в подкрепа на Фондация „Децата на Българската армия”
и за подпомагане на децата в неравностойно положение в Дома за деца лишени от
родителски грижи „Ана Гиздова” в град Брацигово;
 Политиката на пълна прозрачност в изпълнението на бюджета за отбрана, със
специално внимание към обществените поръчки за доставка на въоръжение и
техника и при реализирането на имотите с отпаднала необходимост и утилизацията
на боеприпаси, както и за предприеманите от ръководството на Министерството на
отбраната антикорупционни мерки.
Запази се положителната тенденция на обществените нагласи на одобрение от почти
четиридесет процента за дейността на системата за отбрана и българските въоръжени сили.

6 Контролна и одитна дейност
Контролната и одитна дейност в Министерството на отбраната бе организирана чрез
специализираните за тази област структури – Инспекторатът на Министерството на
отбраната, служба „Военна полиция”, дирекция „Вътрешен одит” и звено „Финансов
контрол и материални проверки”. Усилията на тези структури през 2009 г. бяха насочени
към анализиране на условията, пораждащи корупция, безстопанственост и лошо
управление, работа по конкретни факти, потвърждаващи тези негативни явления и
предприемане на мерки за тяхното локализиране и предотвратяване. През 2009 г.
Инспекторатът на Министерството на отбраната е проверил различни по тип обекти от
Министерството на отбраната, в това число и от Българската армия. Анализите на служба
„Военна полиция” показват, че създаването на корупционна обстановка и/или
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осъществяването на корупционни действия във ведомството и второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити към министъра на отбраната могат да възникнат главно
в процесите, свързани с прехвърляне на трети лица (частни стопански субекти) на парични
средства и/или други материални блага (имущества или права) на значителна стойност.
Резултатите от извършената инспекционна дейност, оперативно-издирвателна и
разследваща дейност и одитни ангажименти през 2009 г. са обобщени в Приложение 5.

7 Изводи
От представеното в настоящия годишен доклад състояние на отбраната и
въоръжените сили могат да бъдат формулирани следните основни изводи:
И през 2009 г. политическото ръководство на Министерството на отбраната
продължи усилията за осъществяването на основната цел на отбранителната политика – да
гарантира сигурността на гражданите, обществото и държавата, като изпълнява максимално
възможно съюзните задължения на Република България в коалиционната архитектура за
сигурност и отбрана.
В условията на икономическата криза основните усилия на новото ръководство на
Министерството на отбраната бяха насочени към последователно изграждане на система за
ефективно управление на отбраната и въоръжените сили, в която нормативно е зададена
рамката на модерен отбранителен мениджмънт, осигуряващ връзката между дългосрочното
планиране и постигането на зададените резултати в съответствие с принципите на
ефективност, отчетност и прозрачност.
Въпреки ресурсните ограничения българските контингенти, участващи заедно с
нашите съюзници и партньори в мисии и операции зад граница, адекватно допринасяха за
гарантирането на колективната сигурност и отбрана и за поддържането на мира и
стабилността в света. През 2009 г. Република България взе участие в провежданите от
НАТО и ЕС операции и в мисии под егидата на ООН общо с 1487 военнослужещи, в това
число и с формирования на военновъздушните и военноморските сили.
През годината въоръжените сили поддържаха необходимите способности и сили за
осигуряване на незабавна подкрепа на населението и местните власти в критични/кризисни
ситуации на територията на страната, като взеха участие в оказване помощ на населението
в тежки климатични условия, при наводнения, потушаване на пожари, унищожаване на
невзривени бойни припаси и ликвидиране на последствията при различни инциденти и
бедствия.
Същевременно намаляването на бюджета за отбрана не даде възможност да бъдат
изпълнени в пълен обем ролите и задачите, възложени от законодателя на системата за
отбрана, въпреки предприетите от изпълнителната власт мерки за усъвършенстване на
системата за отбранителен мениджмънт и използване на всички възможни и достъпни
ресурсни резерви. Основен проблем при това е неизпълнението на Целите на въоръжените
сили, което ще повлияе задълго върху способността на Република България да изпълнява
задълженията си в споделената съвместна система за сигурност и отбрана в рамките на
НАТО, а в непосредствено бъдеще и на Европейския съюз. Този фактор може да окаже
пагубно въздействие върху устойчивостта на сигурността и отбраната, а със съпътстващото
създаване на имидж на ненадежден и неустойчив съюзник и партньор – да разшири
негативните ефекти и в други, нямащи директна връзка със сигурността и отбраната сфери.
Нито икономически, нито демографски Република България може да си позволи да
поддържа система за отбрана, която да не функционира в пълно съответствие с
изискванията на НАТО, а още по-малко – части от системата за отбрана да съществуват
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извън контекста на съюзните задължения и солидарност, тъй като това представлява
разхищение на крайно дефицитен ресурс и не създава изисквания от въоръжените сили дял
от националната ни сигурност.
Анализът на разпределението на разходите за отбрана сочи сериозен дисбаланс в
ущърб на инвестициите за въоръжение и техника, породен от драстичните съкращения на
бюджета за отбрана, комбинирани с воденото до момента свръхамбициозно и необвързано
с реалните възможности на икономиката отбранително планиране. Последното от своя
страна в голяма степен е базирано на нереалистично високите национални амбиции в
отбраната, формулирани като роли и задачи на въоръжените сили.
Като цяло, българското общество изразходва за отбрана значителен по размери
икономически ресурс, измерен в реалната стойност на човешкото, финансовото и
материалното му изражение. В сравнение със своите съюзници Република България
поддържа една от най-мащабните и скъпи за данъкоплатеца системи за отбрана и
въоръжени сили. Същевременно, изключително ниското абсолютно изражение на
разходите за отбрана класират държавата ни на едно от последните места в сравнение с
нашите съюзници, което предпоставя задълбочаване на технологичната изостаналост и
ниска ефективност. На фона на споделените условия на средата на сигурност и
декларираните ценности и цели, това налага извода за необходимостта от
рационализиране на политическите усилия за осигуряване на отбраната и сигурността на
гражданите и обществото.
Предприемането на каквито и да са мерки за коригиране на горепосочените
негативи ще изисква първо и преди всичко задължителна санкция от Народното събрание,
тъй като те неминуемо и директно ще засягат определяните по закон от Парламента, от
една страна, ресурси за отбрана, изразени в количеството на въоръжените сили и бюджета
за отбрана и, от друга, възложените на въоръжените сили роли и задачи.
Наличието на посочените по-горе недостатъци в състоянието на отбраната и
въоръжените сили също така е и индикатор за значително влошен диалог и ниско качество
на политическата дискусия по темата на всички нива в българското общество, в това число
и влошено качество и пълнота на информацията, неизбежно необходима на законодателя за
вземане на добре обосновани и далновидни решения.

8 Направления на усилията по формулиране и прилагане
на отбранителната политика на Република България през 2010 г.
С днешна дата реализацията на външнополитическите приоритети изисква от
отбранителната политика на Република България непрекъснато развитие и нарастване на
способностите на въоръжените сили и тяхната оперативна съвместимост с тези на
съюзниците ни, както и поддържане, усъвършенстване и осигуряване на условия за
ефективно използване на тези способности. Това означава нарастване на профила на
българското участие в операции и мисии, което ще осигури допълнителни аргументи в
отстояването на нашите външнополитически цели и ще повлияе положително на имиджа
ни пред света.
От решаващо значение
Министерството на отбраната.
експертиза при наличието на
дублиращи функции и вземане
парламентарен) контрол.

ще бъде реалното сработване на интегрирания модел на
Това означава да се обедини военната и цивилната
ясни процедури и правила на работа, премахване на
на решения под ефективен демократичен (граждански и
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Изхождайки от това, политическото ръководство на Министерството на отбраната
през настоящата година концентрира усилията си в следните направления:
 Оптимизиране и подобряване на нормативната уредба, с цел създаване на законови
условия за практическата реализация на интегрирания модел и въвеждане в практиката на
ефективни антикорупционни мерки33;


Провеждане на преглед на структурата на силите;

 Разработване на Бяла книга за отбраната, която да дава ориентир на политиката за
отбрана и сигурност за следващите 5-6 години;
 Разработване на План за развитие на въоръжените сили, в който да бъде намерен
баланс между изпълняваните задачи, наличните ресурси и числеността на въоръжените
сили и да бъде прецизирано националното ниво на амбиция за участие в ръководени от
НАТО и ЕС операции и мисии.
 Продължаване на дейностите по Прегледа на ефективността и подобряване на
дейностите в Министерството на отбраната и въвеждане на резултатите в практиката.
Ключов момент в политическите усилия на изпълнителната власт е въвеждането на
интегрирано планиране на способностите на целия сектор на националната сигурност,
което ще съдейства за изграждане на ефективна и ефикасна система за отбрана. Това
означава:
o Намиране на решение за основен боен самолет, с цел гарантиране на
въздушния суверенитет след 2012 г.;
o Привеждане на флота в напълно функционално състояние;
o Рационализиране на комуникационните проекти в областта на националната
сигурност, с цел премахване дублирането на разходи;
o Изграждане на единна система за военно образование, квалификация и
специализация;
o Модернизация на бойната подготовка;
o Поддържане на устойчива социална политика, гарантираща предвидимост и
възможности за избор в кариерното развитие.
Формулирането и прилагането на адекватна на днешния ден отбранителна
политика е основна задача на политическото ръководство на Министерството на отбраната
през 2010 г. Това означава провеждането на отбранителен мениджмънт, основан на
ефективно използване на ограничения финансов ресурс, с акцент върху професионалните
качества на хората в отбраната. В този контекст настоящата година е важна и за изграждане
на обществена представа за модерна и ефективна отбранителна институция, адекватна на
реалностите на XXI век.
***
**
*

33

ЗИД на ЗОВСРБ, обнародван в Държавен вестник, бр. 16 от 26 февруари 2010 г.
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Приложение № 1
Към раздел 1.4.3

Изпълнение на бюджета на Министерството на отбраната
по политики и програми


I. Политика “Отбранителни способности”. Разходваните по тази политика средства са
в размер на 862 058 514 лв., което представлява 67,70 % спрямо общите разходи. Те са
разпределени по поддържащите политиката основни програми, както следва:
o Основна програма 1 “Сухопътни войски”. Изразходваните финансови средства
са в размер на 252 459 290 лв., или 19,83 % от общите разходи на Министерството
на отбраната. В рамките на тази програма усилията бяха насочени за
продължаване подготовката на съединения, части и подразделения от Сухопътни
войски за участие съвместно с другите видове въоръжени сили в операции по
гарантиране сигурността и териториалната цялост на страната. Сухопътните
войски изпълняваха своите задачи в съюзната система за колективна отбрана в
рамките на НАТО, като поддържаха способности за участие в изпълнението на
мисиите и задачите на Въоръжените сили, съгласно Актуализирания план за
организационно изграждане и модернизация на въоръжените сили. Сухопътните
войски поддържат в готовност и модулните формирования за оказване на помощ
на населението при ликвидиране на последствия от природни бедствия,
промишлени аварии и катастрофи.
o Основна програма 2 “Военновъздушни сили”. Изразходваните финансови
средства са в размер на 282 753 181 лв., или 22,21 % от общите разходи на
Министерството на отбраната. Продължи подготовката на съединения, части и
подразделения от Военновъздушните сили за участие в операции, гарантиращи
въздушния суверенитет и сигурността на страната. Военновъздушните сили
изпълняваха своите задачи в съюзната система за колективна отбрана, като
поддържаха способности за участие в изпълнението на мисиите и задачите на
Въоръжените сили, съгласно Актуализирания план за организационно изграждане
и модернизация на въоръжените сили. Военновъздушните сили изграждат и
поддържат сили с необходимото оборудване и подготовка за оказване на помощ на
населението при бедствия, аварии и катастрофи и борба с тероризма.
o Основна програма 3 “Военноморски сили”. Изразходваните финансови
средства са в размер на 135 879 216 лв., или 10,67 % от общите разходи на
Министерството на отбраната. Продължи подготовката на съединения, части и
подразделения от Военноморските сили за участие в операции, гарантиращи
морския суверенитет, защитата на териториалното море и защита на интересите на
държавата в морските пространства. Военноморските сили изпълняваха своите
задачи в съюзната система за колективна отбрана, като поддържат способности за
участие в изпълнението на мисиите и задачите на Въоръжените сили съгласно
Актуализирания план за организационно изграждане и модернизация на
въоръжените сили. Военноморските сили поддържаха способности за подпомагане
на населението при бедствия, промишлени аварии и катастрофи.
o Основна програма 4 “Централно управление и осигуряване на Въоръжените
сили”. Изразходваните финансови средства са в размер на 125 170 101 лв., или
9,83 % от общите разходи на Министерството на отбраната. Генералният щаб на
Българската армия а от май 2009 г. Щабът на отбраната и щабът по осигуряването
и поддръжката продължиха да осигуряват организационното изграждане,
оперативната и бойната подготовка, поддържането на бойна и мобилизационна
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готовност и всестранното осигуряване на органите за управление на войските и
силите, ръководството на изграждането на системата за управление на войските и
дейността по разузнаването в Българската армия. Продължи изграждането на
необходимите оперативни способности чрез осигуряването на надеждна
поддръжка на системите за управление на войските и своевременното и
непрекъснато логистично осигуряване.
o Основна програма 7 “Военна полиция”. Изразходваните финансови средства са
в размер на 21 034 443 лв. или 1,65 % от общите разходи на Министерството на
отбраната. През 2009 г. служба „ Военна полиция” изпълняваше основните си
цели и приоритети по опазването на реда и сигурността в Министерството на
отбраната, Българската армия и структурите подчинени на министъра на
отбраната. Реализирана беше комплексна система от мерки за предотвратяване,
разкриване и разследване на престъпления, за неутрализиране на рискови фактори
и заплахи за сигурността на Република България, както и постигане на оперативна
съвместимост със службите за сигурност на страните - членки на НАТО.
o Основна програма 10 “Научна и изследователска дейност”. Изразходваните
финансови средства са в размер на 1 209 543 лв., или 0,09 % от общите разходи на
Министерството на отбраната. Научно-изследователската дейност продължи да
играе важна роля в процеса на трансформация на Българската армия. Продължи
процесът на интегриране на НИД в системата за отбранителни изследвания на
НАТО и Европейския съюз и включване в съвместни научно-изследователски
проекти. Беше създаден Институт по отбрана с предмет на дейност извършване на
научни, научноприложни и приложни изследвания, инженерно-конструкторска и
внедрителска дейност.
o Основна програма 12 “Развитие на системите за командване, управление,
комуникации, наблюдение, разузнаване и информационни системи (C4ISR)”.
Изразходваните финансови средства са в размер на 15 318 444 лв., или 1,20 % от
общите разходи на Министерството на отбраната. Продължи дейността по
осигуряване на комуникационната и информационна поддръжка на системата за
управление на декларираните от Република България сили и средства за участие в
съюзни операции.
o Основна програма 14 “Инфраструктура на отбраната”. Изразходваните
финансови средства са в размер на 28 234 297 лв., или 2,22 % от общите разходи
на МО. Продължи изграждането на инфраструктурни проекти в Министерството
на отбраната и на Българската армия, в интерес на Сухопътните войски,
Военновъздушните сили, Военноморските сили, а така също и по „Програма за
НАТО за инвестиции в сигурността” (NSIP).


II. Политика “Национална и евроатлантическата сигурност и отбрана,
международен мир и стабилност”. Разходваните средства са 124 456 470 лв., или 9,77 %
от разходите на Министерството на отбраната, разпределени по поддържащите
политиката основни програми както следва:
o Основна програма 5 “Участие на въоръжените сили в многонационални
формирования, военни операции зад граница и международни учения”. За
участието на Р България в международни операции и мисии, международни
учения, както и за издръжката на Съвместното оперативно командване са
изразходвани финансови средства в размер на 79 152 955 лв., или 6,22 % от
общите разходи на МО. Продължи управлението и ресурсното осигуряване на
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дейностите по участие на формирования от Българската армия във военни
операции и мисии зад граница в изпълнение на съюзни задължения,
международни договори и споразумения, по които Република България е страна.
Продължи процеса по интегриране на Въоръжените сили на Република България в
НАТО и Европейския съюз и постигане на необходимото ниво на оперативна
съвместимост, чрез участие на подразделения от Българската армия в
международни учения.
o Основна програма 8 “Сигурност чрез сътрудничество и интеграция”
Изразходваните финансови средства са в размер на 11 285 246 лв., или 0,89 % от
общите разходи на МО. Продължи осигуряването на принос при формиране на
отбранителната политика на Република България и ефективно участие в процесите
на осъществяване на военно-политическото сътрудничество с държавите-членки
на НАТО за интегриране във военните и политическите структури на Алианса и
участие в дейностите, свързани с Европейската политика за сигурност и отбрана, а
от декември 2009 г. – Обща политика за сигурност и отбрана на Европейския
съюз.
o Основна програма 13 “Военна информация”. Изразходваните финансови
средства са в размер на 34 018 269 лв., или 2,67 % от общите разходи на
Министерството на отбраната. Продължи осигуряването на политико-военното
ръководство и на други потребители с навременна и обективна разузнавателна
информация в интерес на националната сигурност и отбрана и колективната
сигурност.


III. Политика “Хората в отбраната”. Разходваните средства са 220 771 988 лв., или
17,34 % от разходите на Министерството на отбраната, разпределени по поддържащите
политиката основни програми както следва:
o Основна програма 6 “Образование, квалификация и обучение”.
Изразходваните финансови средства са в размер на 33 454 620 лв., или 2,63 % от
общите разходи на МО. Продължи осигуряването на условия за ефективно
функциониране на военно-образователната система, за повишаване на
образованието и квалификацията на кадровите военнослужещи и цивилните
служители от Министерството на отбраната и Българската армия.
o Основна програма № 9 “Повишаване качеството на живот”. Изразходваните
финансови средства са в размер на 187 317 368 лв., или 14,71 % от общите разходи
на Министерството на отбраната. Продължи повишаването на качеството на живот
чрез усъвършенстване на системата за заплащане, здравното осигуряване, отдиха и
рационалното възстановяване на личния състав, подобряване на жилищното
осигуряване и превръщане на Националния военноисторически музей в
обществено средище, информационен център за военна история, наука, изкуство и
култура.



IV. Политика “Поддръжка и осигуряване на отбраната”. Разходваните средства са
66 064 472 лв., или 5,19 % oт разходите на Министерството на отбраната, разпределени в
единствената към тази политика основна програма:
o Основна програма № 11 “Административно управление и осигуряване”.
Продължи привеждането на административното управление и осигуряване в
съответствие с нормативните документи, изискванията и стандартите на НАТО,
реализиране на политиката на Министерството на отбраната в областта на
военната стандартизация, сертификация, кодификация, приемане, съхранение и
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освобождаване от излишна инфраструктура, въоръжение, бойна и специална
техника и имущество.
Разходи на Министерството на отбраната през 2009 г.
по секторни политики и основни програми
Секторни политики
и основни програми
I.

Всичко

Отбранителни способности

862,058,513.88 лв.

ОП 1.

Програма "Сухопътни войски"

252,459,290.10 лв.

ОП 2.

Програма "Военновъздушни сили"

282,753,181.04 лв.

ОП 3.

Програма "Военноморски сили"

135,879,215.89 лв.

ОП 4.

Програма " Централно управление и осигуряване на
Въоръжените сили"

ОП 7.

Програма "Военна полиция"

21,034,443.20 лв.

ОП 10. Програма "Научна и изследователска дейност"

Програма "Развитие на системите за командване, управление,
ОП 12. комуникации, наблюдение, разузнаване и информационни
системи (C4ISR)
ОП 14. Програма "Инфраструктура на отбраната"

II.

ОП 5.
ОП 8.

Национална и евроатлантическа сигурност и отбрана,
международен мир и стабилност

15,318,443.60 лв.

124,456,470.46 лв.

Програма "Участие на въоръжените сили в многонационални
формирования, военни операции зад граница и международни
учения"

79,152,954.80 лв.

Програма "Сигурност чрез сътрудничество и интеграция"

11,285,246.42 лв.
34,018,269.24 лв.

Хората и отбраната

220,771,988.12 лв.

ОП 6.

Програма "Образование, квалификация и обучение"

ОП 9.

Програма "Повишаване качеството на живот"

V.

1,209,542.64 лв.

28,234,296.83 лв.

ОП 13. Програма "Военна информация"

III.

125,170,100.58 лв.

Поддръжка и осигуряване на отбраната

33,454,619.78 лв.
187,317,368.34 лв.
66,064,472.26 лв.

ОП 11. Програма "Административно управление и осигуряване"

66,064,472.26 лв.

Всичко по програми: 1,273,351,444.72 лв.
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Приложение № 2
Към раздел 2.1

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ
ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2009 г.

I. ПРИНЦИПИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА РЕСУРСИТЕ ЗА ОТБРАНА В
МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА
Бюджетът на Министерството на отбраната (МО) се разработва, изпълнява и
отчита по основни отбранителни програми от 2000 г., в резултат на прилагането на
програмния подход при управление на ресурсите за отбрана. От 2003 г. МО разработва
тригодишна бюджетна прогноза по секторни политики и програми, както и програмен и
ориентиран към резултатите бюджет за представяне в Министерството на финансите
(МФ). Съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 г., 2008 г. и
2009 г. МО представя в Министерството на финансите, Сметната палата и Народното
събрание отчет за изпълнението на политиките и програмите си за полугодието на
текущата година и годишен отчет за предходната година.
Изпълнението на основните програми в рамките на секторните политики през
първото полугодие на 2009 г. е в съответствие с Указанията на министъра на отбраната по
отбранителна политика за периода 2009-2011 г., Тригодишната бюджетна прогноза на
Министерството на отбраната за периода 2009 – 2011 г. по политики и програми,
Указанията за програмиране за периода 2009 – 2014 г., Меморандумите на основните
програми за периода 2009 – 2014 г., Актуализирания план за организационно изграждане
и модернизация на ВС, на основата на Плана за организационно изграждане и
модернизация на ВС до 2015 г. (приет с ПМС № 301/2004 г.), приет с ПМС № 54/2008 г.,,
изменен с ПМС № 115/2008 г., ПМС № 139/2009 г. и ПМС № 183/2009 г.
Меморандумите на основните програми за периода 2009 – 2014 г. бяха разработени
като се планират общи програмни цели и приоритети, валидни за всички програми.
Стратегически и оперативни цели се определят за всяка програма, както и критерии и
стандарти за изпълнението за първите три години от периода на планиране.
РАЗХОДИ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МО ПО
ПРОГРАМИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2009 Г.
По Закона за държавния бюджет за 2009 г. и ПМС № 27/2009 за неговото
изпълнение, бюджета на МО е утвърден в размер на 1 465 962 000 лв. С направените
ограничения в изпълнение на чл.17 от Закона за държавния бюджет и постановление на
Министерски съвет № 196 от 11.08.2009 г., тези средства са сведени до 1 150 890 лв.
(Приложение 1) На следващата графика е представен бюджета на МО като % от Брутния
вътрешен продукт (БВП) и как се е променял през годините.
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Дял на бюджета на МО от Брутния вътрешен продукт за периода 1999 – 2009 г.
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* Утвърден със ЗДБ бюджет 2009 г.– БВП 73 485 млн.лв.
* Разрешен бюджет 2009 г.– БВП 63 710 млн.лв.
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Общият размер на бюджетните разходи по програми на Министерството на
отбраната през първото полугодие на 2009 г., включително и с извършените разходи в
Държавните висши военни училища (ДВВУ), възлиза на 734 105 861 лв., което
представлява 56,45 % от уточнения план на бюджета в размер на 1 300 398 884 лв. (към
30.06.2009 г.).
Министерството на отбраната реализира 4 секторни политики и 14 отбранителни
програми, като през първите шест месеца на 2009 г. са изразходвани финансови средства
по секторни политики и основни програми както следва:
Политика “Отбранителни способности”. През отчетния период са изразходвани
средства по тази политика в размер на 481 490 505 лв., което представлява 65,59 %
спрямо общите извършени разходи през отчетния период в МО и са разпределени по
основни програми, поддържащи политиката както следва:
1. Основна програма 1 “Сухопътни войски”. Изразходваните финансови средства
са в размер на 125 867 882 лв., или 17,15% от общите разходи на МО.
2. Основна програма 2 “Военновъздушни сили”. Изразходваните финансови
средства са в размер на 208 216 829 лв., или 28,36 % от общите разходи на МО.
3. Основна програма 3 “Военноморски сили”. Изразходваните финансови
средства са в размер на 44 286 120 лв., или 6,03 % от общите разходи на МО.
4. Основна програма 4 “Централно управление и осигуряване на ВС”.
Изразходваните финансови средства са в размер на 68 542 877 лв., или 9,34 % от общите
разходи на МО.
5. Основна програма 7 “Военна полиция”. Изразходваните финансови средства са
в размер на 10 408 589 лв. или 1,42 % от общите разходи на МО.
6. Основна програма 10 “Научна и изследователска дейност”. Изразходваните
финансови средства са в размер на 24 753 лв., или 0,003 % от общите разходи на МО.
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7. Основна програма 12 “Развитие на системите за командване, управление,
комуникации, наблюдение, разузнаване и информационни системи
(C4ISR)”.
Изразходваните финансови средства са в размер на 17 622 114 лв., или 2,40 % от общите
разходи на МО.
8. Основна програма 14 “Инфраструктура на отбраната” Изразходваните
финансови средства са в размер на 6 521 342 лв., или 0,89 % от общите разходи на МО.
Политика “Национална и евроатлантическата сигурност и отбрана,
международен мир и стабилност”.
Изразходваните финансови средства през първото полугодие на 2009 г. са
63 103 401 лв., или 8,60 % от общите разходи на МО и са разпределени по основни
програми, които поддържат политиката както следва:
1. Основна програма 5 “Участие на въоръжените сили в многонационални
формирования, военни операции зад граница и международни учения”. Изразходваните
финансови средства са в размер на 39 411 180 лв., или 5,37 % от общите разходи на МО.
2. Основна програма 8 “Сигурност чрез сътрудничество и интеграция”
Изразходваните финансови средства са в размер на 5 743 209 лв., или 0,78 % от общите
разходи на МО.
3. Основна програма 13 “Военна информация”. Изразходваните финансови
средства са в размер на 17 949 011 лв., или 2,45 % от общите разходи на МО.
Политика “Хората в отбраната”.
Изразходваните финансови средства през първото полугодие на 2009 г. са
149 526 073 лв., или 20,37 % от общите разходи на МО. и са разпределени по основни
програми, които поддържат политиката както следва:
1. Основна програма 6 “Образование, квалификация и обучение”. Изразходваните
финансови средства са в размер на 18 033 888 лв., или 2,46 % от общите разходи на МО.
2. Основна програма № 9 “Повишаване качеството на живот”Военномедицинска академия и Агенция“Социални дейности” . Изразходваните финансови
средства са в размер на 131 492 285 лв., или 17,91 % от общите разходи на МО.
Политика “Поддръжка и осигуряване на отбраната”.
1. Основна програма № 11 “Административно управление и осигуряване”.
Изразходваните финансови средства са в размер на 39 985 782 лв., или 5,45 % от общите
разходи на МО.
На следващата графика е представено изпълнението на бюджета на МО (по
уточнен план) по програми – изпълнение на всяка програма като % от общите разходи.

Степен на изпълнение на бюджета по уточнен план през първото
полугодие на 2009 г.
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Обобщеният анализ на финансовите отчетни данни за изпълнението на Основните
програми по направления на разходите, съгласно Единната бюджетна класификация
показва, че за персонала през първото полугодие на 2009 г. са изразходвани
360 158 313 лв. Относителният дял на изразходваните финансови средства за личен състав
представляват 49,06 % от общите разходи в МО.
Изразходваните финансови средства за текуща издръжка (в това число бойната
подготовка) през първото полугодие на 2009 г. са в размер на 174 821 408 лв. и
представляват 23,81 % от общите разходи в МО.
През първото полугодие на 2009 г. са изразходвани 72,14 % от планираните в
основните програми финансови средства за бойна подготовка за 2009 г. Изразходваните
финансови средства за бойна подготовка са в размер на 14 318 975 лв. и представляват
1,95 % от общите разходи в МО.
Изразходваните финансови средства за научно-изследователска дейност до
30.06.2009 г. са в размер на 24 753 лв. и представляват 0,003 % от общите разходи в МО.
Изразходваните финансови средства за капиталови разходи са в размер на
199 126 142 лв. и представляват 27,12 % от разходите на МО през първото полугодие на
2009 г.
Изпълнението на бюджета на МО по направления на разходите е представено на
следната графика:
Разпределение на разходите в МО по направления
през първото полугодие на 2009 г.
л.с. - 49,06%

т.и. - 21,86%
к.р. - 27,12%

б.п. - 1,95%

РАЗХОДИ ЗА ЛИЧЕН СЪСТАВ

ТЕКУЩА ИЗДРЪЖКА

БОЙНА ПОДГОТОВКА

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

II. ПРИНОС КЪМ КОЛЕКТИВНАТА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА
Чрез изграждането на способности и подготовката на формированията от
Въоръжените сили (ВС) договорени по Целите на Въоръжените сили (ЦВС-2008) и по
Приоритетна цел 2010 Република България дава своя принос към колективната сигурност
и отбрана на ЕС и НАТО
Целите на Въоръжените сили представляват колективно договорени задачи за
изграждане на въоръжени сили и отбранителни способности от страните-членки на НАТО
за участие в колективната отбрана, при спазване на принципа за справедливо споделяне на
отговорностите и рисковете.
Приетият през месец юни 2008 г. Пакет ЦВС - 2008 изисква изграждането на
високотехнологични
ВС
и
способности,
съответстващи
на
съвременните
предизвикателства на средата за сигурност.
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Като член на ЕС България активно участва и в процеса на развитие на европейските
отбранителните способности. Декларирани са 8 формирования в процеса, предвиждащ
изграждането на военни способности за нуждите на Европейската политика за сигурност и
отбрана (ЕПСО). Заявените сили и средства за ЕС са част от декларираните за НАТО
сили.
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ПРЕЗ 2009 г.
Постигането на изискванията на ЦВС става със закъснение. Това затруднява
способността на декларираните формирования да изпълняват поетите ангажименти за
принос към съюзни мисии и операции. Нивото на езиковата подготовка на личния състав
от декларираните формирования все още не отговаря на изискванията на Алианса.
Основният проблем по изпълнението на някои от ЦВС във видовете въоръжени сили
продължава да бъде оборудването със съвместими по стандартите на НАТО въоръжение и
техника. Изостава подготовката на екипажите на ВВС от Декларираните сили, спрямо
планираната подготовка.
За 2009 г. за изпълнение на Целите на въоръжените сили - 2008, са планирани
239 306 129 лв. Ръководителите на основни програми са отчели, че за Целите на
въоръжените сили - 2008 са изразходвани 111 465 540 лв. за първото полугодие на 2009 г.,
което представлява 15,26 % от разходите в МО за първите шест месеца на 2009 г. и
46,81 % от планираните финансови средства за ЦВС – 2008 за 2009 г.
III. ТЕКУЩО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА МО ЗА 2009 Г.
Към 30.09.2009 г. изпълнението на бюджета на Министерството на отбраната е в
размер на 989 912 769 лв., в т.ч. прихванатите по договор за доставка на „Кугар” и
„Пантер” средства в размер на 62 266 657 лв., собствените приходи и преходящия остатък
на държавните висши военни училища.
Изпълнението на бюджета към 30.09.2009 г. (989 912 769 лв.) спрямо уточнения план
за разход от Министерство на финансите в размер на 1 150 886 906 лв. е в размер на
86.01 %.
Към 30.09.2009 г. от Министерство на финансите не са извършени следните
корекции по бюджета на Министерството на отбраната:
Наименование
Средства за изпълнение на дейностите по НАТО
Средства участие на въоръжените сили в международни
операции и мисии
Средства
за
въвеждане
на
универсални
мобилни
далекосъобщителни системи (UMTS) и на плана за въвеждане на
наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T)

Сума
25 550 000 лв.
19 584 900 лв.
73 800 000 лв.

За деветмесечието на 2009 г. при полагаеми се 863 165 179 лв.
(90%1 150 886 906 лв.) са извършени разходи 989 912 769 лв.
Остатъкът от средства до края годината е в размер на 176,1 млн. лв., което
предполага средномесечен разход за м. октомври, ноември и декември в размер на 58,7
млн. лв. С тези средства месечно следва да се осигурят разходите за заплати и други
възнаграждения и плащания за персонала в размер на 46 млн. лв. и осигурителни вноски в
размер на 14 млн. лв. Задължителните приоритетни ежемесечни разходи за участие на БА
в международни операции и мисии и разходите за задграничните представителства и
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мисии възлизат на 5 млн. лв. Текущите разходи за непосредствената издръжка на
второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, в т. ч. електрическа енергия,
топлоенергия, вода, телеграфопощенски разходи, охрана и др. възлизат на около 15 млн.
лв. месечно. При лимит за разходи 58,7 млн. лв. месечно, се очаква недостиг от средства
за осигуряване на горепосочените разходи в размер на 30,7 млн. лв. Недостигът от
финансови средства се акумулира всеки месец.
В Приложение 2 са дадени необходимите финансови средства за осигуряване на
дейността на МО за един месец – ежемесечна потребност от средства за издръжка на МО,
както и членския внос към НАТО, участие на Република България в програми, проекти на
НАТО и ЕС.
Проблемите по текущото осигуряване на бюджета на Министерството на отбраната
към 01.10.2009 г. произтичат от:
1. През деветмесечието на 2009 г. не са извършени корекции по бюджета от
разрешените за разходи средства, заделени като целеви в републиканския бюджет за
нуждите на Министерство на отбраната в размер на 118 934 900 лв. Това формира помалък размер на уточнен план по бюджета вместо полагаемия се за периода.
В съответствие с това са налице следните ограничения за разходи:
 от 01.08.2009 г. до 30.09.2009 г. от Министерството на финансите е осигуряван
лимит за плащания преди всичко на разходите за заплати, осигурителни вноски, социални
плащания и малка част за финансиране участието на въоръжените сили в международни
мисии и операции;
 остатъкът за разходване от 01.10.2009 г. до 31.12.2009 г. е в размер на 165 706
103 лв. и със същия могат да се покрият само разходите за заплати и осигурителни вноски.
Същият е разпределен по месеци, както следва: октомври – 54 909 237 лв., ноември –
55 398 433 лв. и декември – 55 398 433 лв.
2. В рамките на разпределения бюджет на Министерство на отбраната, в т.ч. и
утвърдените целеви средства е значителен размера на средствата ограничени, като разход
в размер на 10 %, както и размерът на неизвършените корекции по някои от целевите
средства. Абсолютният размер на тези средства възлиза на 347 166 877 лв. или 27.30 % от
уточнения бюджет към 30.09.2009 г. (1 271 746 113 лв.) от които 147 801 693 лв. се
формират от ограниченията за разходи в размер на 10 %, а останалата е част следствие на
непредоставени целеви средства или отнети средства по бюджета по реда на Закона за
устройството на държавния бюджет.
3. С ПМС № 72 от 2009 г. за одобрение на бюджетни кредити по инвестиционната
програма за 2009 г. са извършени промени по бюджета на Министерство на отбраната,
както следва:
 отнети са 57 000 000 лв., които са разпределени в бюджета за изплащане на
доставката за вертолети „Кугар”. Финансова обосновка е дадена от Министерството на
финансите, като за осигуряването на допълнителните средства се намаляват капиталовите
разходи по отделните бюджети на министерствата и държавните агенции за 2009 г., като и
от отделни програми по централния бюджет от проекти „които нямат ефект върху
реалната икономика на България и са свързани предимно с внос”.
 Със същото решение на МС, на Министерството на отбраната са предоставени
допълнително 45 000 000 лв. за закупуване на жилища за попълване на ведомствения
жилищен фонд.
С извършената промяна бюджетът на Министерството на отбраната е намален с
12 000 000 лв. и освен това са допълнително ограничени разходите по бюджета с
4 500 000 лв., вследствие изискванията на чл. 17 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2009 г.
4. С разпределението на бюджета за 2009 г. не бяха осигурени средства по Единния
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финансов план за материално-техническо осигуряване.
Размерът на сключените договори (480 720 244 лв.) и стартирали процедури по
Закона за обществените поръчки (6 430 075 лв.) е по-голям от осигурените средства за
централни плащания в бюджета, т.е. по бюджета на Министерство на отбраната още в
началото на 2009 г. е заложен дефицит.
Сключените договори и финансови средства по проекти са както следва:
 Доставка на транспортни самолети "Спартан" – неосигурени - 28 140 117 лв.
 Доставка на вертолети и резервни части за "Кугар" и "Пантер" по договор
143 402 302 лв.; платени 89 548 643 лв.; неосигурени 53 853 659 лв.
 Проектиране и изграждане на Интегрирана система за командване и управление
(ИСКУ) на ВМС – неосигурени 12 164 825 лв.
 Автомобилна техника по договор с „Даймлер” – неосигурени 21 275 966 лв.
 Договор № УД – 03 – 33/21.08.2008 г. за продажба на два броя фрегати клас Е-71
„Вилинген” и минен ловец клас „Флауер” между Република България и Кралство Белгия –
неосигурени 19 558 300 лв.
 Сключени договори в изпълнение на чл. 99 от ПМС 27/09.02.2009 г. за /UMTS/ и
/DVB-T/ – неосигурени 82 000 000 лв.; платени от бюджета на МО 10 763 215 лв.
В ограниченията по чл.17 от ЗДБ (10%) за 2009 г. са включени финансови средства
по вече сключени договори в размер на 73 207 525 лв.
Измененията през годината с постановленията на Министерски съвет и не
осигуряването на финансовите средства от Централния републикански бюджет за 2009 г.
ограничиха допълнително бюджета на Министерство на отбраната за 2009 г.
5. През 2009 г. беше изготвена прогноза, че в бюджета ще бъдат реализирани
надпланови приходи в значителен размер. Вследствие на това се очакваше по реда на
параграф 53 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет
на Република България за 2009 г. и Закона за устройството на държавния бюджет тези
надпланови приходи да се предоставят в бюджета на Министерство на отбраната. Тази
тенденция за очаквано преизпълнение на приходите, както и тяхното предоставяне
продължи до месец юли 2009 г. включително, независимо от явните признаци на
икономическа и финансова криза и намаляване на събираемостта на приходите в
консолидирания държавен бюджет. В резултат на тези погрешни очаквания се извършваха
промени в Единния финансов план по материално-техническото осигуряване и Единния
поименен списък за строителство и строителни услуги за сметка на реализиране на
„бъдещи надпланови приходи”.
IV. СЪСТОЯНИЕТО НА ПЛАЩАНИЯТА ПО ЕДИННИЯ ФИНАНСОВ
ПЛАН ЗА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА МО ЗА 2009 Г.
(ЕФП ЗА МТО) И ЕДИННИЯ ПОИМЕНЕН СПИСЪК (ЕПС) НА ОБЕКТИТЕ ЗА
ЦЕНТРАЛИЗИРАНО СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ НА МО ПРЕЗ
2009 Г.
Състояние на плащанията по Единния финансов план за материалнотехническо осигуряване (ЕФП за МТО):
В бюджета на Министерството на отбраната по Единния финансов план за
материално-техническо осигуряване за 2009г. с рег. № RB 211 000-001-05-3242/16.04.2009 г. бяха утвърдени по съответните основни програми 462 690 136 лв. В
рамките на тези средства са разпределени разходи в размер на 10 на сто в съответствие с
ограниченията по чл.17 от ЗДБ за 2009г. – 95 525 302 лв. В резултат на сключените и
неплатени през 2008 г. договори, в началото на 2009 г. се получи дефицит в размер на
44 311 300 лв.
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На основание докладни записки и предложение на планиращите органи и
ръководителите на основни програми бяха направени корекции в Единния финансов план
за материално-техническо осигуряване за 2009 г., в резултат на което Единния финансов
план за материално-техническо осигуряване е на обща стойност 401 699 598 лв.
(Приложение 3) в т.ч. по чл. 17 от Закона за държавния бюджет за 2009 г. (10%) –
86 949 748 лв. Разрешеният лимит за разход е в размер на 314 749 850 лв.
Информация по състоянието на плащанията по основни договори е дадена в
Приложение 4.
Състояние на плащанията по Единния поименен списък (ЕПС) на обектите за
централизирано строителство и строителни услуги на МО през 2009 г.:
По ЕПС за 2009 г. са планирани за изграждане строителни обекти на стойност
приблизително на 55.0 млн. лв., която сума към 30.09.2009 г. е редуцирана до 48.8 млн. лв.
В рамките на финансовите квоти на отбранителните програми на МО за 2009 г. са
осигурени 21.0 млн. лв. Заложен е дефицит от 27.8 млн.лв.
До началото на септември 2009 г. са платени 35.0 млн. лв.
До края на 2009 г. по сключени договори остават за плащане още около 8.3 млн.
лв., а за договаряне още 5.5 млн. лв.
V. ПРИЧИНИ ЗА НАСТОЯЩОТО ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА МО
Необективни и подвеждащи са опитите да се обяснява критичното състояние на
бюджета на Министерството на отбраната към 30 септември 2009 година с въздействието
на икономическата криза в национален и световен мащаб. Това реално са опити да се
„маскират” умишлени действия и бездействия на отговорни длъжностни лица в областта
на финансовия мениджмънт. Ето защо не просто констатациите за настоящия финансов
„колапс” в министерството на отбраната са важни, а обективното изследване и изучаване
на причините за това е гаранция за недопускането в бъдеще на подобна ситуация.
За да бъдат дефинирани вярно причините, довели до настоящия финансов „колапс”
в Министерството на отбраната е необходимо да се приложат аналитични инструменти,
позволяващи максимална коректност и фактологична точност. Всичко това означава
анализът да се пренесе на макроикономическа плоскост и само при необходимост от
конкретика да се „слиза” на ниво второстепенен разпоредител. От друга страна, на този
етап причините не е задължително да се персонифицират, но е важно да се коментират с
ангажиментите и отговорностите на отделните длъжностни лица, участници в процесите
на финансовия мениджмънт, вътрешен мониторинг и одитни процедури.
Изхождайки от общите принципи на финансово управление в публичния сектор и
добрите европейски практики в тази насока, могат най-общо да бъдат дефинирани
следните основни групи причини:
Първата група е свързана с процесите на планирането и разпределението на
Бюджет 2009 още в самото начало на финансовата година. Тук демонстративно са
нарушени не просто основополагащите принципи на бюджетно планиране и изисквания
на националното финансово законодателство, а традиции в Министерството на отбраната,
доказали в годините своята ефективност и ефикасност. „Подводните камъни” при
разпределянето на разходите по Бюджет 2009 са заложени още в изготвянето на Единния
финансов план (ЕФП) за МТО. Съгласно хипотезата на чл.17 от ЗДБ на РБ за 2009 г. ясно
и категорично е посочено изискването в 10% да се заделят финансови ресурси за
нископриоритетни дейности, такива, които могат да се отложат във времето, такива, които
могат да бъдат изпълнени, но могат и да не се реализират до края на 2009 г. Отчитайки
това, ползването на тези средства става с изричен акт на Министерския съвет. Въпреки
тези условности, в изготвения в началото на годината ЕФП за МТО и утвърден от
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министъра на отбраната на 16 април 2009 г., в тези 10%, чийто реално изражение е
95 525 302 лева (от които 82 531 584 лева капиталови разходи) са включени позиции от
преходни договори плащанията, по които са задължителни за МО и не са направени опити
за анексирането им. Дори нещо повече, това е направено въпреки знаенето, че по договора
за доставката на вертолети „Кугар” и „Пантер” разходът ще бъде направен и отчетен
автоматично от Министерството на финансите, независимо от действията на
Министерството на отбраната. С така изготвения ЕФП за МТО реално и съзнателно се
компрометира изпълнението на Бюджет 2009. В забележка 1 към плана са посочени 11
позиции, които не са финансово осигурени и чийто обем е такъв, че създава реална
високорискова среда по отношение на финансово осигуряване на МО. В заключение
определено може да се каже, че тези действия с негативен бъдещ ефект са извършени от
отговорни длъжностни лица в МО и са насочени към проваляне на процесите на
изпълнение на плана и умишлено генериране на конфликти и рискове при реализацията на
Бюджет 2009.
Друг пример за умишлени действия с цел компрометиране на нормалното
изпълнение на Бюджет 2009 г. е планирането и изготвянето на Единния поименен списък
за строителство и строителни услуги (ЕПСССУ) и последвалите негови ревизии. С
първоначално утвърдения на 02.02.2009 г. предварителен ЕПСССУ са предвидени разходи
по строителната програма за 58 416 129 лева. В следващата ревизия на документа от
29.04.2009 г. е заложено да се изразходват 55 794 503 лева, а във утвърдения вариант от
22.05.2009 г. тази сума вече възлиза на 61 774 588 лева. Всичко това „граничи с абсурда”
като се има предвид, че осигурените по бюджета финансови средства за строителство са
само 21 031 616 лева. Еманация на безотговорността е факта, че тези планирани средства
са изцяло изразходвани още през май 2009 г. Важно е да се подчертае, че към 31.03.2009 г.
договорираните СМР и строителни услуги са били в размер на близо 42 000 000 лева, т.е.
два пъти над бюджетно осигурените възможности. Показателно за безсмислието на
действията и демонстративната разхитителност на отговорните длъжностни лица е това,
че като източник за бъдещо финансиране се декларира евентуални свръхприходи, при
условие че за визирания период на ревизии на ЕПСССУ от планираните приходи
53 700 000 лева, са постъпили едва 16 703 065 лева, което означава, че свръхприходи
могат да се очакват не по-рано от последното тримесечие на 2009 г. В заключение може
обективно да се отбележи, че нормалната финансова логика и механизми на управление на
ресурсите са заменени с водещия принцип „след мен и потоп”.
Конкретни случаи за източване на бюджета има и при извършваните
няколкократни промени в Актуализирания план за организационно изграждане и
модернизация на въоръжените сили на основата на Плана за организационно изграждане
и модернизация на въоръжените сили до 2015 г. Редица войскови райони и гарнизони са
били закривани, на други са извършвани строителство или строителни ремонти и след
това са освобождавани, като излишни и ненужни. Съответно при следваща промяна на
Актуализирания план някои от тях отново се изграждани и въвеждани в експлоатация.
Втората група причини за настоящия „финансов колапс” в министерството на
отбраната е свързана с процеса на реалното изпълнение на Бюджет 2009. Процесът на
искането на месечни лимити за разход от Министерството на финансите не обвързан с
реалните потребности, а има по-скоро хазартен характер. Съгласно първоначално
утвърдения бюджет и ЗДБ на РБ за 2009 г. размерът на месечния лимит, представляващ
1/12 от 90% бюджет на МО ( с включени ВВУЗ) следва да е 91 581 150 лева с
осигурителните вноски (плащат се централизирано от МФ), т.е. месечните лимити в
СЕБРА трябва да са около 80 млн. лева. В същото време лимитът предоставен в СЕБРА,
по заявки на дирекция „ПУБ” за месец януари е 130 655 360 лева, а в края на месеца има
неусвоен остатък от над 45 млн. лева. Тази целенасочена аномалия в заявителния процес
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се повтаря чак до месец април, а именно остатъкът в СЕБРА в края на м. февруари е 75,5
млн. лева, за месец март, въпреки огромните плащания за заплати и осигурителни вноски,
остатъкът в СЕБРА е 36,8 млн. лева. Необясним е фактът, че само за първото тримесечие
на 2009 г. са отчетени разходи за 379 596 767 лева, което представлява 35,35% от 90%
размер на бюджета. С извършения преразход над 10% над нормативно определения още
през първото тримесечие, реално са създадени условия за „срив” на бюджета на
Министерството на отбраната до края на 2009 г. Изразходвани са в повече над 100 млн.
лева, което обективно може да се определи като умишлени действия срещу финансовия
интерес на министерството, липса на ясна визия как ще се финализира бюджетната
година. Друг интересен факт в тази посока е, че с увеличението на заплатите през месец
март 2009 общият размер на разходите за заплати, осигуровки и други лични плащания е
173 млн. лева, което 28,36% от планираните за цялата 2009 г. и надхвърля с около 4%
нормативно определения разход. Всичко това комулира бъдещи проблеми при
финализирането на бюджета и предполага реален недостиг в него до края на 2009 г.
Въпреки, че това е само един макропоглед върху причините за сегашното финансово
състояние на Министерството на отбраната и той не предполага детайлен анализ на всеки
един разходен параграф, не може да се игнорира фактът, че условията на бюджетна
рестрикция, в условията на демонстрирани преразходи са разпределени награди
(допълнително материално стимулиране и други възнаграждения на персонала) за
1 110 289 лева (§01 09) още през първото тримесечие. Тази сума за второто тримесечие
нараства на 4 677 973 лева, което е поредната демонстрация на безцеремонно игнориране
на наложената в страната икономическа рестрикция на публичните разходи.
Към този комплекс от причини не може да не се отнесе и финансово
неаргументираната корекция по бюджета на Министерството на отбраната с писмо № 0411-66/2009 г., с която се отнемат 57 млн. лева от капиталовите разходи, за да ни се дадат
45 млн. лева за строителство по ПМС 72/2009 г. Съществуват две опции за обяснение на
поведението на ръководството на МО и респ. дирекция „Бюджет и финанси”. Липса на
активна мениджърска позиция, в резултат на което не са защитени финансовите интереси
на МО, като е намалена бюджетната субсидия нетно с 12 млн. лева. Второто и пологичното обяснение е нарочни действия с цел комулиране на политически предизборни
дивиденти и симулиране на социална активност. Последната, изцяло е за сметка на
бойната готовност и изпълняваните основни задачи от Българската армия.
Изследвайки възможните причини за сегашното критично състояние на бюджета
на МО трябва задължително да се отчете, че за първото шестмесечие са извършени
разходи по издръжката в размер на 164 439 344 лева, което представлява над 70% от 100%
планирания размер на същите (233 572 960 лева). Това още веднъж демонстрира
безразборното разходване, ако не и „пилеене” на държавни средства, без да се мисли за
това, че има още половин година.
Развивайки в тази насока причинно-следствената връзка между действията на
предишното ръководство, респ. ръководството на дирекция „Бюджет и финанси” и
трагичното състояние финансовия мениджмънт е важно да се подчертае стремежа за
прикриване и завоалиране на негативните ефекти от провежданата бюджетна политика на
първостепенния разпоредител. Доказателство за това са извършените ревизии на ЕФП за
МТО, а именно – с утвърдена корекция от 12 юни 2009 г. е намален обемът на доставките,
включени в 10% от 95 525 302 лева на 74 165 272 лева, но в следващата ревизия от 20 юли
2009 г. необосновано те нарастват на 120 550 215 лева. Последната редакция е своеобразен
опит не просто да се провали изпълнението на ЕФП за МТО, а по-скоро да се прехвърли
отговорността за това от първостепенния разпоредител към Министерството на
финансите.
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Третата група причини има по-скоро административен характер. Тя кореспондира с
възможностите за всеобхватно прилагане на инструментите за успешен финансов
мениджмънт и мониторинг върху бюджетните процеси и свързаните с това плащания.
На първо място тук трябва ясно да се подчертае, че създаването на такава
„мегадирекция” „Бюджет и финанси” не просто разрушава и игнорира утвърдените
положителни практики в МО, но се явява скрита форма на „размиване” на отговорностите
по отношение на отделните етапи на финансовия мениджмънт. Закриването на дирекция
„Отбранително планиране и програмиране”, респ. преустановяването на регулярната
дейност на Програмния съвет в доказания в годините формат на участниците изключи
всякакви форми на прозрачност на планирането и разходването на бюджетните средства.
От друга страна механичното събиране на дейности, свързани с финансово осигуряване на
администрацията и такива с цялостния процес на финансов мениджмънт в
Министерството на отбраната, подчинените структури на министъра на отбраната и
поделенията в Българската армия не просто затрудни реалния процес на бюджетиране, но
комулира и множество негативни ефекти. Най-важното е, че концентрирането на власт
превръща началниците на отдели в дистрибутори на задачи, като по този начин те
загубват възможността си да предоставят необходимата оперативна експертиза на
политическото ръководство и да вземат адекватни управленски решения. Изцяло е
игнорирана работата на екипен принцип. По този начин липсва личната отговорност на
всеки служител, а от друга страна се демотивира инициативността му като експерт със
собствено мнение по проблемите.
С така наложената нова административна структура са унищожени
съществуващите до 2008 г. вертикални и хоризонтални релации и кореспонденции,
свързани с реалния финансов мениджмънт както на етапа на планирането на финансовите
ресурси, така също и при изпълнението на бюджета, където ясно и точно са разписани
последователността и отговорностите на всеки отделен служител. По този начин, новата
административна структура генерира високорискова среда по отношение на поемане на
финансови задължения, подписването на договорите и отговорностите на всеки етап.
Не бива да се игнорира и една изключително сериозна причина за случилото се
през първите седем-осем месеца на 2009 година, а именно липсата на ефективно и
ефикасно действаща система за финансов контрол и управление. Обезличена и
обезсмислена е цялостната дейност на вътрешния одит. Явно неговите усилия и реални
ангажименти са насочени в посока, която определено не е работила за интересите на
Министерството на отбраната и за мониторинг върху нормално и законосъобразно
функциониране на системата за финансов мениджмънт. В условията на реално действащ
вътрешен одит не може да не бъде оценяван своевременно риска от определени действия
на политическото ръководство и ръководството на дирекция „Бюджет и финанси” и да не
се предприемат адекватни действия за това.
В заключение трябва да се подчертае, че целият комплекс от причини за
критичното състояние на Бюджет 2009 към 30 септември 2009 г. има вътрешноведомствен
характер. Не е сериозно да се твърди, че съществуването на чл. 17 от ЗДБ за 2009 г. може
да породи този финансов „колапс” в Министерството на отбраната, имайки предвид, че от
2000 г. до сега ( с изключение само на 2008 г.) тези ограничения са от 7% до 12% ( 2000 г.
– 10%, 2001 г. – 10%, 2002 г. – 10%, 2003 г. – 12%, 2004 г. – 7%, 2005 г. – 7%, 2006 г. – 7%,
2007 г. – 10%).
VІ. ПРОБЛЕМНИ ВЪПРОСИ
Относно декларираните за НАТО подразделения
Не са окомплектовани подразделенията, които са част от декларираните за НАТО
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сили по ЦВС - 2008, включени в основна програма 4 "Централно управление и
осигуряване на ВС". На подразделенията предстои национална сертификация и
потвърждаване от НАТО през 2010 г.
Изостава подготовката на екипажите, както от Декларираните сили, така и за
останалите екипажи на ВВС, спрямо планираната подготовка. Основната причина е
недостатъчното количество изправна авиационна техника и наложените ограничения във
финансовата квота.
Относно проектите за модернизация и Целите на ВС – 2008 г.
Забавянето на процедури по възлагане, сключване и изпълнение на договорите за
доставки по проектите за модернизация и нефинансирането по договорите ще доведе до
забавяне в изпълнението на ЦВС в определения обем и срокове. Ръководителите на
Основни програми са изправени пред сериозни трудности по отношение на реалната
модернизация и превъоръжаване на поверените им структури.
Относно експлоатацията на въоръжението и техниката (ВиТ)
Тенденцията към запазване на процента неизправно въоръжение и техника се
дължи на: липса на резервни части, акумулаторни батерии и гуми; изтекъл срок на
експлоатация на агрегати и устройства.
Относно военни операции и мисии зад граница
Ограничените възможности на Българската армия за логистична поддръжка
наложи използването на възможностите на съюзните и коалиционните партньори за
предоставяне на транспорт и извършване на доставки и услуги в интерес на
контингентите.
VIІ. ИЗВОДИ
Причините довели до проблемите при изпълнение на бюджета на Министерството
на отбраната са следните:
1. Системата за планиране, програмиране и бюджетиране функционира в
Министерството на отбраната от 2000 г., но нейните механизми и процедури не се
прилагат цялостно при управление на ресурсите, което води до непрозрачност при
разработване и изпълнение на плановете и програмите, както и неефективност при
изпълнение на бюджета на Министерството на отбраната.
2. В противоречие на приетите закони в бюджета на Министерството на отбраната
не са предвидени финансови средства за осигуряване на договор № УД – 03 –
33/21.08.2008 г. за продажба на два броя фрегати клас Е-71 „Вилинген” и минен ловец
клас „Флауер” между Република България и Кралство Белгия (Ратифициран със закон,
приет от 40-то НС на 30.07.2008 г.).
3. При определяне на финансовата макрорамка чрез Тригодишната бюджетна
прогноза за периода 2009 – 2011 г. и Закона за държавния бюджет за 2009 г е утвърден
бюджет на МО в размер на 1 465 962 000 лв. В резултат на влиянието на световната
икономическа и финансова криза върху българската икономика и изпълнението на
държавния бюджет на Република България през 2009 г. бюджета на МО е намален на
1 150 890 000 лв. Вследствие на това МО разработва и изпълнява основни програми при
нереалистична и нестабилна финансова рамка.
4. Единният финансов план за материално-техническо осигуряване (ЕФП за МТО)
на МО и Единният поименен списък на МО (ЕПС) на обектите за централизирано
строителство и строителни услуги не съответстват на основните отбранителни програми.
В резултат до 31.07.2009 г. са сключени договори за доставка без тези договори да са
осигурени финансово.
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5. Преструктурирането на разходите по политики и програми е извършвано
непрозрачно без обсъждане и решение на Програмния съвет или Съвета по отбрана
(консултативни органи към министъра на отбраната), без необходимите анализи и оценки
за въздействието върху планираните резултати и стандарти за изпълнение на програмите.
6. Решенията за финансовото осигуряване на дейности и проекти в МО са вземани
еднолично, без да се изисква необходимата експертиза, при нарушаване на принципите за
предварителен, текущ и последващ контрол на дейностите по управление на ресурсите,
както и при неработещ Съвет за определяне на необходимите отбранителни способности
на Въоръжените сили.
7. Демонстрация на волунтаризма при управление на бюджета на МО е
изпълнението на основна програма 9 „Повишаване качеството на живот”, която
предизборно са похарчени 91,69% от бюджета на МО за сметка на секторна политика
„Отбранителни способности”.
8. В резултат на изпълнението на социалната стратегия на МО през първото
полугодие на 2009 г. са постигнати известни резултати свързани с качественото
повишаване на социалния статус на военнослужещите и цивилните служители от
МО и БА. В същото време е констатирано забавяне на изпълнението на приоритетни
проекти за модернизация и поетите съюзни ангажименти. Причината за това е, че
Социалната програма на Министерството на отбраната не е била финансово осигурена.
9. Закупени са 320 броя апартаменти на стойност 36 000 000 лв., в резултат на
което не само се сриват основните програми, но и се създава социално напрежение сред
войсковите колективи.
10. Анализът на изпълнение на бюджета и програмите в МО показва, че
нормативната база не гарантира изпълнението на бюджета да следва планираните цели
на отбранителната политика и съответно на отбранителните програми.
11. Фирменото осигуряване на въоръжените сили в корупционна среда, води до
завишаване на цените и от там до непосилна тежест за бюджета особено в условията на
финансова криза.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Документи с които е променян бюджета на Министерството на отбраната през
2009 г.
Съгласно чл. 17 и 18 от Закона за държавния бюджет на Република България за
2009 г. и чл.1, ал. 4, 5 и 6 от ПМС № 27/09.02.2009 г., разходите на държавните органи,
министерствата и ведомствата се предоставят в размер на 90% от утвърдените, като
останалите 10% могат да се предоставят частично по отделни бюджети само с акт на
Министерския съвет. За първа година съгласно чл. 17, ал. 3 от Закона за държавния
бюджет средствата по Централния републикански бюджет заделени за нуждите на
Министерството на отбраната се предоставят в размер на 90 %. На основание чл. 34, ал.2
от Закона за устройството на държавния бюджет, Министерство на финансите извърши
следните корекции по бюджета на Министерство на отбраната към 30.09.2009 г.:
1) С писма № 04-11-50/30.03.2009 г., № 04-11-80/23.04.2009 г., № 04-11103/19.06.2009 г., № 04-11-136/09.07.2009 г., № 04-11-169/13.08.2009 г., № 04-11181/07.09.2009 г. и № 04-11-197/23.09.2009 г. на Министерство на финансите се
предостави трансфер по §61-01 за Министерство на отбраната с 21 611 056 лв. Средствата
са предоставени в съответствие с изискванията на т.14 от раздел ІІІ от Указанията за
изпълнението на държавни бюджет за 2009 г. (ДР №1/2009 г.), както и на основание писма
№ 04-03-7/17.03.2009 г., № 04-03-7/17.03.2009 г., № 04-03-10/16.05.2009 г.,№ 04-0312/15.06.2009 г., № 04-03-14/10.07.2009 г., № 11-02-142/27.08.2009 г. и № 04-0318/10.09.2009 г. на НЗОК, за извършени от ВМА лечебни дейности.
2) С писма № 04-11-54/01.04.2009 г., № 04-11-69/13.04.2009 г. и № 04-11-119 от
03.06.2009 г. на Министерство на финансите е завишен размерът на утвърдените разходи
на Министерство на отбраната с 642 517 лв. Средствата са в изпълнение на ПМС № 300 от
08.12.2008 г. за изменение и допълнение на ПМС № 209 от 27.08.2008 г. за приемане на
Национална програма за отбелязване на 100-годишнината от Независимостта на България
и Решение № СБ-1 от 24.03.2008 г. на Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерския съвет.
3) В изпълнение на § 71, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби на
Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. е намалена предоставената
субсидия на Министерство на отбраната, съответно предоставения трансфер на
държавните висши военни училища към Министерство на отбраната с 544 927 лв.
Корекцията е извършена с писмо № 04-06-80 от 17.04.2009 г. на Министерство на
финансите.
4) С писмо № 04-11-72 от 23.04.2009 г. е завишен размерът на утвърдените
разходи на Министерство на отбраната с 3 294 900 лв. Средствата са предоставени в
изпълнение на Постановление № 36 на Министерския съвет от 14.02.2001 г. за изграждане
на Комплексна автоматизирана система за управление /КАС/ и на Решение № 12 от
23.02.2009г. на Междуведомствения съвет по КАС за утвърждаване разпределението на
финансови средства.
5) С писмо № 04-11-66 от 22.04.2008 г. и с писмо № 04-11-82 от 07.05.2009 г. е
намален размерът на утвърдените капиталови разходи на Министерство на отбраната с
12 000 000 лв. Корекцията е извършена в изпълнение на ПМС № 72 от 2009 г. за
одобрение на бюджетни кредити по инвестиционната програма за 2009 г.
6) На основание чл.96 от ПМС № 27 от 09.02.2009 г. е завишен размерът на
утвърдените разходи на Министерството на отбраната с 61 162 200 лв. Корекцията се
извърши с писмо № 04-11-89/13.05.2009 г. , № 04-11-128 от 10.07.2009 г. и № 04-11-179 от
15.09.2009 г. на Министерство на финансите, като средствата са предоставени за участие
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на Въоръжените сили в многонационални формирования, военни операции зад граница и
международни учения.
7) С писма № 04-11-71/16.04.2009 г., № 04-11-94 от 16.05.2009 г., № 04-11-151 от
02.07.2009 г. и № 04-11-192 от 26.09.2009 г. на Министерство на финансите бяха
извършени вътрешни промени по бюджета на Министерство на отбраната.
8) С писмо № 04-11-101 от 25.05.2009 г. и № 04-11-127 от 10.07.2009 г. на
Министерство на финансите е завишен размерът на утвърдените разходи на Министерство
на отбраната с 37 000 000 лв. Средствата са предоставени в изпълнение на ПМС
85/06.04.2009 г. за финансовото осигуряване на приоритетни дейности по участие на
Република България в НАТО през 2009 г.
9) С писмо № 04-11-60 от 18.05.2009 г. и № 03-00-798 от 11.06.2009 г. на
Министерство на финансите е завишен размерът на утвърдените разходи на Министерство
на отбраната с 4 065 000 лв. Средствата са предоставени в изпълнение на ПМС № 68 от
2009 г. и са за финансиране на социалната политика и увеличаване на жилищния фонд и
Решение от заседанието на Министерския съвет от 30 април 2009 г. /Протокол №17/ за
приемане на Работна програма за 2009 г. в национален и международен план в изпълнение
на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз 2007 2009 г.
10) В изпълнение на ПМС № 105 от 07.05.2009 г. за утвърждаване на разходите по
подготовката и провеждането на изборите на Европейски парламент от Република
България на 7 юни 2009 г. и изпълнение на ПМС № 142 от 05.06.2009 г. е увеличен
размерът на утвърдените разходи по бюджета на Министерство на отбраната с 107 000 лв.
Корекцията е извършена с писмо № 04-11-95 от 18 май 2009 г. и с писмо № 04-11-140 от
25 юни 2009 г. на Министерство на финансите.
11) С писмо № 04-11-120 от 2009 г. е намален размерът на утвърдените разходи по
бюджета на Министерство на отбраната с 1 983 000 лв. Средствата са предоставени в
изпълнение на ПМС № 93 от 2009 г. за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за семейните помощи за деца, приет с ПМС №139 от 2002 г.
12) С писма № 04-03-106 от 11.06.2009 г. и № 04-11-165 от 15.09.2009 г. на
Министерство на финансите е извършена корекция на получения трансфер (§61-01) с 78
220 лв., като средствата са предоставени от Министерство на здравеопазването за
извършване на хемодиализа на пациенти на Военномедицинска академия.
13) С писмо № 04-11-157 от 10.07.2009 г. и № 04-11-172 от 25.08.2009 г. на
Министерство на финансите е завишен размерът на утвърдените разходи на Министерство
на отбраната с 4 388 997 лв. Средствата са предоставени за изграждане на кула за
управление на полетите, логистика и обслужващи съоръжения за светотехнически и
радионавигационни системи в летище Долна Митрополия и в изпълнение на чл. 6, ал. 3 от
Правилника за прилагане на Закона за ветераните от войните и на чл. 5, ал. 2 от
Правилника за прилагане на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.
14) С писмо № 04-11-193 от 23.09.2009 г. е намален размерът на утвърдените
разходи по бюджета на Министерство на отбраната с 67 147 850 лв. Корекцията е
извършена в изпълнение на ПМС 196/11.08.2009 г. за допълнителни мерки за
ограничаване на нелихвените разходи и трансферите по републиканския бюджет за
2009 г.
През деветмесечието на 2009 г., Министерството на финансите определи начин на
финансиране на целевите средства от Централния републикански бюджет на не по-малко
от три транша през годината. Вследствие на този ред на финансиране и съгласно
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разпоредбите на Закона за устройството на държавния бюджет към 30.09.2009 г. се
сформира бюджет в размер на 1 271 746 113 лв. в т.ч:
В изпълнение разпоредбите на чл. 17, ал.1 и 3 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2009 г. на Министерството на отбраната се предоставят средства
за разходи, както следва:
Наименование

Сума

По Закона за държавния бюджет

1 071 108 000 лв.

Трансфер за държавните висши военни училища

27 865 000 лв.

Целеви средства
бюджет

от

Централния

републикански

Извършени корекции по чл.34 от Закона за
устройството на държавния бюджет от Министерство
на финансите
Всичко

101 457 100 лв.

- 49 543 994 лв.
1 150 886 906 лв.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 /Справка за ежемесечната потребност от средства за издръжка на МО./
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала /порцион, пътни пари, хонорари, гр. договори, облекло, трансп./
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Всичко разходи за личен състав
Храна
Медикаменти
Постелен инвентар и облекло
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките
Материали - канцеларски материали; консумативи и резервни части за хардуер, военна и невоенна техника, апаратура, санитародомакински материали, ренгенови материали,
медицински инструменти
- вода
- електроенергия
- топлоенергия
- горива и смазочни материали

40 970 000
6 900 000
12 890 000
60 760 000
1 650 000
1 550 000
2 210 000
63 000
2 440 000
310 000
1 550 000
400 000
3 830 000

- въглища, дърва и др.
- разходи за транспортни услуги
- разходи за телекомуникационни и пощенски услуги
- разходи за охрана
- разходи за абонаментно поддържане на техниката
- други ползвани външни услуги - споделени разходи за мироопазващи мисии в чужбина; хотелиерски, сервитьорски и технически услуги на почивните бази и хотели;
туроператорски договори; пране; гладене; почистване и поддръжка на сграден фонд
Текущ ремонт
Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК )
Разходи за застраховки
Неустойки, наказателни лихви, съдебни обезщетения, комисионни по сключени договори
Стипендии
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата - обезщетения при трудова злополука, професионални заболявания и материално подпомагане
Командировки в страната

38 000
1 270 000
660 000
2 300 000
410 000

Краткосрочни командировки в чужбина - за участието на контингенти в международни мисии и операции
Издръжка на задгранични представителства и разходи по международни договорености
Всичко издръжка
Всичко необходими разходи на МО за издръжка за един месец
ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2009 г. /за година/
Програма за придобиване на способности за въздушни превози С-17
Програма на НАТО за инвестиции в сигурността - NSIP
НАТО
ЕС
Всичко членски внос:
Забележка:
1./ Ежемесечната потребност от средства за заплати, други възнаграждения на персонала и осигурителни вноски е
определена на база отчет за м. юли 2009г.
2./ Ежемесечната потребност за останалите разходи е определена на база отчетената средномесечна
издръжка за периода 01.01.-31.07.2009 г. и необходимите разходи до края на годината.
3./ Разходите за членски внос са определени на основание дължимите средства за 2009 г., като са включени и изплатените към настоящия момент разходи, както следва:

4 300 000
1 262 700
28 688 700
89 448 700
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3 130 000
90 000
150 000
610 000
160 000
73 000
52 000
180 000

10 106 470
5 836 900
8 365 730
1 025 700
25 334 800
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Програма за придобиване на способности за въздушни превози С-17 - 8 351 988 лв.
Програма на НАТО за инвестиции в сигурността - NSIP - 2 281 094 лв.
НАТО - 5 334 175 лв.; ЕС - 318 847 лв.
4./ В разходите за горива, вещево имущество, материали, транспортни услуги, телекомуникационни и пощенски услуги, охрана, абонаментно поддържане на техниката и застраховки са взети предвид и
разходите за централни плащания включени в Единния финансов план за материално-техническо осигуряване.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
СПРАВКА
за ЕФП за МТО на МО за 2009 г.
Не е отразено намалението по ПМС 196/2009 г.

I. Финансови средства за изпълнение на ЕФП за МТО на МО за 2009 г.
1. Осигурени за разходване (90%)
2. Чл.17 от Закона за държавния бюджет (10%) - ограничение
3. Преходни от 2008 г.

462 690 136
367 164 834
95 525 302
44 311 300

II. Сключени договори:
1. Осигурени за разходване за 2009 г. (90%)
2. Не осигурени в т. ч.:
. Чл.17 от Закона за държавния бюджет (10%);
. Не осигурени

480 720 244
296 433 926
184 286 318
79 984 497
104 301 821

III. Коригиран ЕФП за МТО на МО към 31.09.2009 г. в т. ч.:
1. Осигурени за разходване за 2009 г. (90%) в т. ч.:
. Осигурени по сключени договори
. Осигурени по проекти на договори
. Осигурени по решения
. Подготовка за откриване на процедури за доставки и услуги
2. Чл. 17 от Закона за държавния бюджет (10%)

401 699 598
314 749 850
296 433 926
1 744 523
4 685 552
11 885 849
86 949 748

IV. ПЛАТЕНИ до 16.07.2009 в т.ч. прихванати от Сосиете Женерал Банк 62 266 567 лв.

209 466 308

V. Остатък за плащане по сключени договори (II - IV) в т. ч.:

271 253 936

- 18 -

Състояние на отбраната и въоръжените сили през 2009 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
всичките суми в таблицата са в млн. лв.
Договор / изпълнител
Доставка на вертолети и
резервни части за „Кугар” и
„Пантер” / „Юрокоптер”
Франция
Доставка на транспортни
самолети „Спартан” /
„Аления Аеронаутика”
Италия
Автомобилна техника по
договор / „Даймлер
Крайслер” Германия
Придобиване на кораби
„Second hand” / Кралство
Белгия
Проектиране и изграждане на
Интегрираната система за
командване и управление
(ИСКУ) на ВМС / „Промакс
99” ЕООД
Лот 3 Доизграждане на
ТЕТРА мрежата на БА / СД
„ТМС-Тотев-Митев-Станков”

Обща
стойност на
договора

Платено до края
на 2008 г.

Предвидено за
плащане през
2009 г.

Платено през
2009 г.

Остава за
плащане до края
на 2009 г.

За плащане през
следващите
години

749.237

359.031

143.402

89.549

53.853

246.803

179.534

95.223

28.140

0.000

28.140

56.171

35.030

14.735

21.276

0.000

21.276

0.000

105.615

19.558

19.558

0.000

19.558

66.498

68.721

5.000

12.165

0.000

12.165

51.556

24.859

20.000

4.859

0.000

4.859

0.000
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Приложение № 3
Към раздел 2.5.2

Ход на проектите за модернизация
на отбраната и въоръжените сили през 2009 година
Проект 1.

Превъоръжаване на БА с автомобилна техника

Целта на проекта е повишаване на техническите показатели на автомобилната
техника във въоръжените сили и постигане оперативна съвместимост с техниката от
армиите на държавите-членки на НАТО.
Съгласно договора между Министерството на отбраната и „Даймлер” АД за
доставка на автомобилна техника, „Даймлер” АД се задължава да достави на МО 73
автомобила през 2008 г. на стойност 7 154 000 € и 82 броя през 2009 г. на стойност
10 522 700 €. До момента са доставени договорените за 2008 г. Поради неизпълнение от
българска страна на задължителните по договора авансово плащане и откриване на
акредитив, доставки през 2009 г. не са извършвани и до момента държавата дължи
неустойки в размер на 526 130 €
Офсет: Изпълняват се дейностите, договорени за 2008 и 2009 г. с офсетното
споразумение към договора. Общата стойност на офсетното споразумение се равнява
на 80% от стойността на договора за доставка, т.е. 14 141 307 € офсетни ползи (с
коефициент) или 2 828 261 € номинал, от които 30 % директен и 70 % индиректен
офсет. Директните офсетни дейности включват обучение на технически състав за
обслужване и ремонт, доставка на подвижни ремонтни средства и резервни части, както
и обучение на технически състав.
Индиректният офсет включва два проекта под управлението на Министерство
на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), а именно експорт на закупени от
български фирми софтуерни продукти и експорт на закупени от български фирми
сензорни системи, като МИЕТ отчете преизпълнение на ангажиментите на немската
компания в размер на 99 697 294 €, а в последния полугодишен отчет „Даймлер” АД
заявяват допълнително преизпълнение в размер на 40 064 046 €.
Проект 2.

Придобиване на нови вертолети за ВВС и ВМС

Целта на проекта е поетапна замяна на съществуващите на въоръжение във
военновъздушните и военноморските сили транспортни вертолети с нови,
притежаващи съвременно оборудване по стандартите на НАТО.
Съгласно договора с фирма "EUROCOPTER - EADS", Франция на обща
стойност 383 078 596 €, военновъздушните сили трябва да получат 12 вертолета
„AS532AL Cougar“ (осем за тактически транспорт и четири за бойно търсене и
спасяване), разпределени по три броя годишно през периода 2006 – 2009 г. Доставените
в началото на 2009 г. два броя вертолети и резервни части не са изплатени напълно от
българска страна, поради което предвиденият за доставка през месец март 2009 г.
вертолет не е доставен. Оставащото задължение е в размер на 40 % или приблизително
27 535 000 € и вертолетите са все още собственост на EUROCOPTER - EADS. Предвид
този факт военновъздушните сили не могат да извършват летателна дейност с тях, а
само мероприятия по техническото им съхранение. Дължимата неустойка е 0,01% от
просрочената сума за всеки просрочен ден, но не повече от общо 5% от просрочената
сума. За двата вертолета считано от 20.09.2009 г. и за доставените резервни части
считано от 20.10.2009 г., максималната неустойка ще бъде в общ размер на 870 000 € и
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ще бъде достигната за вертолетите на 30.01.2011 г., и на 05.03.2011 г. за резервните
части.
Договорът предвижда и доставка за военноморските сили на шест вертолета
"AS 565 MB – Panther", специална апаратура и резервни части. С допълнително
споразумение през 2009 г. бе договорена промяна на графика на доставка и плащане на
специалната апаратура и резервните части, отложени съответно за януари 2010 г. и
януари 2011 г.
Включено в цената на договора и съгласно графика за приемане на
въоръжение и пристъпване към експлоатация, през септември 2009 г. 18 летци и
инженери трябваше да преминат опознавателен курс в базата на “Юрокоптер” във
Франция, но Министерството на отбраната не беше в състояние да осигури средства за
командироване и курсът бе отложен. Това налага ново планиране на подготовката на
състава през 2010 г., което ще отложи оперативното използване на доставените
вертолети.
Офсет: Съгласно офсетното споразумение към договора, офсетните ползи са
на обща стойност 359 876 700 €. До момента „Юрокоптер” среща затруднения в
изграждането на инфраструктурата – техническа сграда, хангар и стоянка за
авиационна техника за ВВС и сграда за техническо обслужване на авиационна техника
за ВМС, с офсетни ползи на стойност от 15 000 000 €. Със закъснение е внесена
проектна документация само за част от проектите и строителството на нито един от
обектите не е завършено, което затруднява спазването на гаранционните условия за
правилно съхранение на вертолетите.
Индиректните офсетни ползи се предвижда да възлязат на 105 676 700 €.
Около 95 % от тях се покриват от първия и за момента единствен проект, одобрен от
МИЕТ по това споразумение, а именно „Изграждане на аерокосмически технологичен
център” на стойност 100 000 000 €, който ще се изпълнява от „Consensus Imperial
Innovation Commercialisation Center”.


Подпроект „Възстановяване и модернизация на вертолети Ми-24”

Целта на проекта е ремонт, удължаване на техническия ресурс и модернизация
на авиониката на вертолети Ми-24 за постигане на оперативна съвместимост на ВВС
със стандартите на НАТО и изискванията на ИКАО1 за комуникационно и
навигационно осигуряване, включително система за опознаване и визуализация на
информацията.
Поради липса на финансови средства по проекта през 2009 г. не е работено.


Подпроект „Възстановяване на вертолети Ми-17”

Целта на проекта е ремонт, удължаване на техническия ресурс и поддържане
на шест вертолета Ми-17 без извършване на модернизация.
Дейността се извършва от фирма „ТЕРЕМ” ЕАД съгласно договор от
23 октомври 2007 г. Поради забавяне на ремонта през 2009 г. не бе доставен
предвидения по графика на договора един брой отремонтиран вертолет.

1

International Civil Aviation Organisation
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Проект 3.

Придобиване на транспортни самолети С-27J „Спартан“

Целта на проекта е повишаване на оперативните способности на ВВС чрез
замяна на част от съществуващите транспортни самолети с нови за осигуряване на
целия спектър от задачи за тактически превоз на личен състав, товари, материали и
подразделения, медицинска евакуация и други подобни.
Съгласно сключения през февруари 2006 г. договор с компания “Аления
Аеронаутика” – Италия се предвижда доставка на осем транспортни самолети С-27J
„Спартан”, като цената за всеки от последните три броя самолети е 17 950 000 € без
ДДС. Общата стойност на договора е 91 794 370 €, като 20 % от тях са заплатени
авансово. Поради липса на финансови средства до края на 2009 г. акредитивът по
договора с фирма “Аления” не беше открит и планираният за август 2009 г. трети
самолет не бе доставен, както и не бяха извършени поредните доставки на
консумативи, резервни части и специално наземно оборудване, на обща стойност около
14 454 700 €.
Дължимите неустойки за самолета и резервните части ще бъдат в общ размер
на близо 725 000 €, който и ще бъде достигнат в края на април 2010 г. за самолета и в
края на юни 2010 г. за резервните части.
Офсет: Общата стойност на офсетното споразумение към договора се равнява
на 243% от стойността на договора за доставка, т.е. 223 000 000 € (с коефициент) или 66
750 000 € по номинал, разпределен на 68,3% директен и 31,7% индиректен офсет.
Директният офсет обхваща седем проекта, от които към настоящия момент
само един е изцяло изпълнен и включва обучение на двама техници от ВВС, трансфер
на ноу-хау и поддръжка “при поискване” за период от две години. Съгласува се второ
допълнително споразумение към офсетното споразумение за заменяне на
неизпълнените офсетни проекти с нов директен офсетен проект – обучение на
летателен състав.
Проект 4.

Придобиване и модернизация на кораби “Second Hand”2

Целта на проекта е придобиване на способност на военноморските сили за
участие в съвместни операции на НАТО.
С решение на Министерски съвет от 03 юли 2008 г. министърът на отбраната
бе упълномощен да подпише договор за закупуване на две фрегати Е-71 клас
„Вилинген” и един кораб тип минен ловец от клас „Флауър”. Договорът беше
ратифициран със закон, приет от Народното събрание на 30 юли 2008 г., в сила от
20 август 2008 г. Според договора Република България закупува от Кралство Белгия
посочените в таблица 1 кораби и оборудване.
Изискваните по договор плащания за 2009 г. не са извършени. Съгласно
договора подреждането в контейнери на сандъците с допълнителното оборудване
(оръжие, боеприпаси и резервни части), натоварването на контейнерите на кораб в
белгийско пристанище и превозването им до Република България е отговорност на
държавата ни, но не е извършено поради липса на необходимите за това около
500 000 €. Не е извършено и плащането на вноската по договора за 2009 г. в размер на
близо 10 000 000 €.
2

“Second Hand” = “втора ръка”, „втора употреба“, „на старо“. Официалното използване на английския
термин е от етични съображения.
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Поради необходимостта от запазване на съществуващите и придобиване на
допълнителни необходими способности на тези кораби бяха предприети стъпки за
модернизация на част от тяхното въоръжение и за добавяне на ново – подмяна на
съществуващата бойна информационна управляваща система със система от
съвременно поколение, преместване на ракетните комплекси, изграждане на вертолетна
площадка и хангар за базиране на палубен вертолет и др.
Офсет: Към договора няма сключено офсетно споразумение.
таблица 1

Кораб, клас, име - българско име
фрегата клас „Вилинген”, F911 „Весдийп” - "Горди"
фрегата клас „Вилинген”, F910 „Вилинген” - "Верни"
минен ловец клас „Флауър”, М922 „Миосотис” - "Цибър"
допълнително оборудване за фрегатите
допълнително оборудване за „минния ловец”

Проект 5.


Цена [€]
20 000 000
20 000 000
8 000 000
5 000 000
1 000 000

Доставен
09.2008 г.
03.2009 г.
03.2009 г.
Не е
транспортирано

Придобиване на нов тип многоцелеви самолет

Подпроект “Придобиване на нов многоцелеви боен самолет”

Целта е подмяна на съществуващия парк с оглед придобиване на ескадрила
многоцелеви изтребители, оборудвани със съвременно електронно оборудване по
стандартите на НАТО и съответното въоръжение.
Проектът е на етап “подготовка и проучване”.


Подпроект: „Възстановяване на летателната годност на самолети МиГ29”.

Целта на проекта е възстановяване на летателната годност на наличните
самолети МиГ-29, удължаване на техническия им ресурс сумарно на 40 години
(до 2030 г.) и на 4000 часа и привеждането им към експлоатация по техническо
състояние за изпълнение на задачи по охрана на въздушното пространство на
Република България.
Съгласно договора с „РСК МиГ”- Руска Федерация, проектът обхваща
възстановяването на 16 самолета МиГ-29 (12 бойни и 4 учебно-бойни) на обща
стойност 48 804 500 $ (~35 563 000 €), която е изплатена напълно до края на 2008 г.
Към началото на май 2009 г. основните клаузи в договора са изпълнени – възстановена
е летателната годност на 16 самолетa МиГ-29 и същите са преминали на експлоатация
„по техническо състояние“ до 2030 г. В края на 2009 г. изтече гаранционният срок на
първите 10, а до април 2010 г. изтича и гаранционният срок на останалите шест
самолета. Подготвя се споразумение с „РСК МиГ” за абонаментното им
следгаранционно обслужване.
Офсет: Към договора няма сключено офсетно споразумение.
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Проект 6.
Развитие на средствата за комуникационно и информационно
осигуряване – тактическа комуникационно-информационна система на
Българската армия
Основната цел на проекта е осигуряване на необходимата оперативна
съвместимост на тактическата комуникационно-информационна система (КИС) на
войските при съвместни операции. При актуализацията на приоритетността на
проектите, извършена през ноември 2009 г. проектът „Тактическа комуникационноинформационна система на Българската армия” е отделен от проекта „Развитие на
средствата за комуникационно-информационно осигуряване”. Сформиран е колектив за
разработване на тактико-техническото задание на проекта, което е утвърдено от
заместник-министър на отбраната през май 2009 г., но проектът не е осигурен
финансово поради липса на средства.


Подпроект: Защита и безопасност на КИС, информационни системи и
способности за работа в мрежова среда и развитие на
комуникационната система на Българската армия

В продължение на извършената в предходните години работа по модернизация
на стационарната комуникационна система „Странджа” през декември 2008 г. е
сключен договор с „Електрон Прогрес”-ЕАД за изграждане на оптични кабелни линии
за привързване на обекти от стационарната комуникационна система на Българската
армия и нейното разширяване и развитие чрез надграждане с MPLS/IP функционалност
за развитие на стационарната комуникационна система „Странджа 2”. Договорът е на
стойност 135 853 652 лв. със срок за изпълнение 2011 г. Авансово са преведени
40 000 000 лв. срещу пълна банкова гаранция. С реализирането на проекта се изпълнява
основната част от задачата за освобождаване на честотни диапазони за цифрова
телевизия съобразно задълженията ни по Европейското законодателство. Поради тази
причина бе предвидено целево отпускане на суми от държавния бюджет през 2009 г.,
което обаче не се състоя. Проектът разчита на целево бюджетиране и през 2010 г.
През 2009 г. е изготвен системния проект. От 110 планирани за изграждане
оптични линии са изготвени работни проекти за 33, десет от които са внесени за
одобряване в съответните общини. Изгражда се една оптична кабелна линия. Изградени
са два тестови центъра, сървърни ферми и е доставено част от оборудването за
следващи етапи, като са усвоени около 27 000 000 лв.
В края на 2009 г. е подготвено допълнително споразумение за промяна на
размера на доставките и услугите в съответствие с актуализирания системен проект. С
оглед на липсата на финансиране на проекта, за 2010 г. е договорено извършване на
доставки и услуги на стойността на неусвоената част от аванса, както и поетапно
изпълнение в зависимост от възможностите за финансиране. При осигуряване на
финансиране изпълнението ще приключи до 2013 г. и ще бъде на стойност около
202 000 000 лв. Предстои вземане на решение за подписване на допълнителното
споразумение.
В рамките на същия подпроект през декември 2007 г. е сключен договор на
стойност 2 898 000 лв. с „ЕЛТА-Р Ченкин и сие” СД за изграждане до декември 2010 г.
на система за обмен на защитени съобщения в автоматизираната информационна
система на Българската армия по протокол Х.400 в съответствие на изискванията на
НАТО. Предвидените за 2008 г. дейности на стойност 1 500 000 лв. са извършени и
разплатени. За 2009 г. са извършени предвидените доставки и дейности за етапа в срок
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последното тримесечие. Поради финансови затруднения не са изплатени дължимите
1 000 000 лв. за 2009 г., както и част от дължимите средства за извършените през м.
януари 2010 г. дейности.


Подпроект: „Надграждане и разширяване на комуникационноинформационните и навигационни системи (КИНС) на военновъздушните
сили”.

През декември 2008 г. е сключен договор с „Балкантел” ООД за доставки и
услуги за надграждане и разширяване на КИНС на военновъздушните сили. Стойността
на договора е 23 399 531 €, с два етапа и краен срок за изпълнение декември 2010 г.
Финансовите средства за първия етап в размер на 15 728 982 € са платени авансово през
2008 г. (10 225 837 €) и 2009 г. (5 503 144 €). Етапът е изпълнен успешно и е усвоена
голяма част от аванса, като остава през 2010 г. да се изплатят около 1 500 000 лв. за
пълното му приключване.
Липсват финансови средства в размер на 7 670 549 €, необходими за втория
етап на проекта, предвиждащ през 2010 г. доставки и услуги по изграждане на три
комплексни свързочни апаратни и по надграждането и развитието на подсистемите за
контрол на КИНС в единна интегрирана система за централизирано наблюдение и
управление на основните възли на КИНС.
Договорът предвижда, при осигуряване на допълнително заплащане от
3 548 280€, доставяне, включително с комплект резервни части, инсталиране и курс за
обучение за работа с многоканални радиостанции за замяна на радиостанции PAE 3060,
осигуряващи допълнителни и необходими работни режими на апаратурата; доставка и
курс за обучение със стандартен НАТО криптор за радиостанциите.
Офсет: Към договора няма сключено офсетно споразумение.
Проект 7.
Окомплектоване на силите за специални операции със снаряжение,
техника и парашутно-десантно имущество
През февруари 2009 г. е сключен и до септември с.г. изпълнен договор на
стойност 356 266 €, с "Берета трейдинг" ООД за доставка на седем комплекта за
височинни скокове и допълнително оборудване, както и обучение за работа с
комплектите в САЩ на шест военнослужещи.
Проект 8.
Придобиване на системи за разузнаване, ранно предупреждение и
мониторинг на ядрени, химически и биологически агенти
Целта на проекта е развитие на способностите на Българската армия, свързани
с мисиите, задачите и съюзните ангажименти за мониторинг, ранно предупреждение и
защита от ЯХБ агенти, както по време на мисии и операции, така и в случай на
терористични актове и крупни промишлени аварии.
За реализация на проекта е сключен договор с фирма „ЕЛТА-Р-Ченкин и сие”
СД. Проектът е на стойност 43 396 268 лв. (от тях 43 321 712 лв. капиталови разходи) е
със срок за изпълнение от 2005 до 2015 година. До края на 2008 г. са извършени
доставки и направени разходи в размер на 515 763 лв. Изпълнителят е извършил
предвидените за 2009 г. доставки, но не са му изплатени дължимите за това средства на
обща стойност 1 194 000,00 лв. Съгласно планирания бюджет на проекта до края на
2015 г. остава да бъдат изплатени 42 805 949 лв.
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При тези финансови параметри приоритетно се извършват доставките, нужни
за изпълнение на поетите ангажименти пред НАТО, при това само на отделни малки
елементи от тях, като например някои типове дозиметрични прибори и средства за
химическо и бактериологично разузнаване. Тежката ресурсна обстановка принуждава
разглеждане дори на варианти за промяна на обхвата на средствата за радиационно и
химическо разузнаване, включително редуциране на броя на бронираните
разузнавателни машини за радиационно и химическо разузнаване. Последното
директно ще доведе до намаляване на реалната степен на защита на подразделенията.
Офсет: Към договора няма сключено офсетно споразумение.
Проект 9.
Брегова радиолокационна система „Екран” за контрол на
корабоплаването и охрана на морската граница
Целта на проекта е изграждане на съвременна автоматизирана система за
добиване на информация за надводното, подводното и въздушното пространство и
създаване на единна картина за обстановката на море, която да функционира като
интегрална част от информационната система на НАТО и да бъде военният компонент
на Националната интегрирана система за информация и контрол на морските
пространства на Република България.
През 2008 г. са сключени следните договори:
(1)

С Navy International Program Office, САЩ (изпълнител Forward Slope Ins.,
San Diego) за изграждане на елементи от системата „Екран–FMF с
финансиране по FMF3 на стойност 9 905 337 $ (~7 254 300 €) и срок на
завършване август 2011 г. През 2008 г. и началото на 2009 г. беше
извършен ремонт на инфраструктурните обекти за разполагане на
доставяната по договора апаратурата. През юли 2009 г. американската
страна инспектира извършената в инфраструктурните обекти работа.
Доставките по договора се очаква да започнат през първото тримесечие
на 2010 г.

(2)

С изпълнител фирма “Про Макс 99” ЕООД за проектиране и изграждане
на интегрирана система за командване и управление на военноморските
сили на стойност 68 721 290 лв. и срок на завършване юли 2012 г. През
2009 г. приключи първият етап включващ проектиране на системата и
доставки за оборудване на командните пунктове на военноморските сили.

(3)

С изпълнител фирма „Черно Море” АД Варна” за техническо
усъвършенстване на съществуващия базов модел на подвижна
радиолокационна станция за противоминно наблюдение „Медуза”, на
стойност 1 474 000 лв. и срок на завършване декември 2009 г. Договорът е
изпълнен в срок.

Офсет: Към договорите няма офсетни споразумения.
Проект 10. Радиолокационни системи за опознаване „свой-чужд” по стандартите
на НАТО и ИКАО
Целта на проекта е изграждане на радиолокационна система за опознаване
“свой-чужд” по стандартите на НАТО и ИКАО, която да осигури единна информация
3

За FMF виж проект 13.
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за държавната принадлежност на въздухоплавателните средства, формиране на
вторично радарно покритие, освобождаване на радиочестоти за наземно цифрово
телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) и подмяна на радиолокационни запитвачи,
работещи по системата „Кремний”.
През декември 2008 г. е сключен договор с фирма „Про Макс 99” ЕООД на
стойност 94 318 922 лв. за доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на
електронно и комуникационно оборудване за въвеждане на универсални мобилни
комуникации за наземно цифрово телевизионно и радиоразпръскване в частта
адаптиране на наземни радиолокационни станции и комплекси от военновъздушните
сили за освобождаване на канали за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване
– DVB-T”. Срокът за изпълнение на договора е октомври 2011 г.
През 2009 г. са извършени дейностите, предвидени в първият етап на проекта,
като Министерството на отбраната дължи плащане по него от 2009 г. в размер на
1 069 364 лв., което ще натовари извънпланово бюджета за 2010 г.
Проект 11. Проектиране и строителство на кораб
клас “Многоцелева корвета” за нуждите на военноморските сили.
Целта на проекта е обновяване на корабния състав на военноморските сили и
постигане на необходимата оперативна съвместимост с корабите на държавите- членки
на НАТО посредством проектиране и строителство на четири кораба клас
„Многоцелева корвета”.
Проектът стартира с решение на министъра на отбраната № 364 от септември
2004 г. за откриване на процедура за възлагане на специална обществена поръчка с
предмет „Проектиране и строителство на кораб клас – Многоцелева корвета” за
нуждите на военноморските сили. Комисията за провеждане на преговори за възлагане
на обществената поръчка e заседавала на два етапа в периода от януари до май 2005 г.
След задълбочен сравнителен анализ на техническите параметри, цените и
финансовите схеми за реализиране на проектите, размера на офсета и офсетните
проекти, комисията е предложила на министъра на отбраната да одобри за изпълнител
на проекта класираната на първо място оферта на стойност 749 000 000 € на фирма
“Armaris”–Франция, дъщерна на френската военна корабостроителна компания DCNS4.
В периода от 2005 до 2008 г. по проекта няма практически стъпки за реалното
му изпълнение, поради липса на решение за неговото стартиране.
През 2008 г. министърът на отбраната актуализира състава на комисията за
провеждане на преговори за възлагане на обществена поръчка, поради настъпили
изменения в статута на служителите-членове на комисията през трите години от
нейното учредяване (размествания, пенсиониране и др.).
В периода от май до ноември 2008 година комисията и представители на
фирма „Армарис“ – Франция са провели осем съвместни заседания, на които е
постигната договореност доставката и плащането да бъдат по схемата „два плюс два“,
но фирмата е предложила цена от 498 000 000 € за два кораба, подлежаща на
завишаване с до 13 % през годините на плащанията, предвиждайки инфлацията и
промените в цените на енергията и материалите. Това предложение надвишава с почти
4

Компанията DCNS обединява в едно целия френски капацитет за военно корабостроене, като 75 % от
нея е собственост на френската държава и 25 % на Thales.
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50 % офертата от 2005 г., като комисията го определя за нереално дори и при отчитане
на годишната инфлация от 4,0 ÷ 4,5 % през въпросните три години от класирането на
офертата до повторното й разглеждане.
Въпреки тази разлика в офертата от тази, с която е спечелен търга преди три
години, както и мнението на комисията за нейната неприемливост, е пристъпено към
изготвяне на проектодоговор при тези параметри. По част от клаузите на изготвения
проект на договор и офсетно споразумение няма постигнато съгласие и работата по
договарянето е преустановена.
През февруари 2009 г. фирмата-майка DCNS е внесла в Министерството на
отбраната предложение за сключване на лицензно споразумение за построяване на
кораб клас „Многоцелева корвета”. Според комисията, проблем представлява фактът,
че предложеният проект не е реализиран до сега, което прави риска от подобно
лицензионно споразумение недопустимо висок. Техническите характеристики на
кораба по проекта са идентични с тези по преговорите с „Армарис“ от 2008 г. За
решение по предложението работи назначена от министър-председателя
междуведомствена работна група под председателството на министъра на външните
работи. Поради липса на необходимите за реализиране на проекта финансови средства,
дейността по проекта е замразена.
Проект 12. Възстановяване и поддръжка на летателната годност на седем самолета
„Пилатус“
Целта на проекта е да бъде възстановена изправността и да се поддържа
летателната годност на самолетите „Пилатус“ от състава на военновъздушните сили шест броя РС-9М и един брой РС-12.
През 2009 г. бе сключено рамково споразумение с валидност до края на април
2013 г. с фирма „Pilatus Aircraft Ltd” – Швейцария. В рамките на споразумението с
фирмата се сключват годишни договори с конкретизиране на доставките, услугите и
ремонтите. Първият годишен договор със срок до края на април 2010 г. е на стойност
3 111 168 швейцарски франка (~2 123 660 €) и включва възстановяване изправността на
четири от шестте самолета „Пилатус“ РС-9М и на самолета „Пилатус“ РС-12. До края
на 2009 г. реализацията му е съгласно графика и вече два от самолетите РС-9М са в
летателна експлоатация. Възстановяването на другите два ще стане след последните
доставки през април 2010 г. Всички доставки на резервни части и ремонти по самолет
РС-12 са извършени съгласно договора.
Офсет: Към договора няма сключено офсетно споразумение.
Проект 13.

Проекти по програмата на САЩ за чуждестранно военно финансиране

В рамките на американската Варшавска инициатива Република България се
включва в програмата на САЩ за чуждестранно военно финансиране (FMF 5) през
1995 г. Програмата осигурява безвъзмездна финансова помощ, предоставена от
Държавния департамент на САЩ и дава възможност на чуждите правителства да
закупуват отбранително имущество, оборудване и услуги. Съгласно механизма на
функциониране на програмата Американският конгрес всяка година гласува размера на
безвъзмездната финансова помощ за Република България, като средствата се отпускат
за започване на нови проекти и за продължаване на следващите фази на текущи
5

Foreign Military Financing
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проекти. Не се допуска финансиране на поддръжката на вече придобити или развивани
способности.
Програма FMF е само възможен допълнителен източник за финансиране в
подкрепа на придобиването на способности от въоръжените сили на Република
България, като приоритетни са проектите в подкрепа на експедиционните способности
на подразделения от въоръжените сили на Република България, участващи в
съюзнически операции, както и свързаните с това обучение, оборудване и логистична
поддръжка. Приоритизирани, критериите на американската страна за оценка на проекти
по програма FMF са (a) Осигуряване на способности за развръщане, (b) Оперативна
съвместимост с НАТО, (c) Декларирани от наша страна нишови способности и
(d) Сигурност в района на Черно море.
В изпълнение на Споразумението между Република България и САЩ за
икономическа, техническа и друга помощ6, към момента по програма FMF активно се
изпълняват 20 договора.
Офисът за военно сътрудничество към посолството на САЩ представлява
американската страна, в частност Агенцията на САЩ за сътрудничество в областта на
отбраната и сигурността7. Към октомври 2008 г. отворените договори по програма FMF
са на обща стойност 77 500 000 $ и към 30.06.2009 г. оставащите плащания по тези
договори са в размер на 18 400 000 $.
За 2009 г. по програма FMF са отпуснати 7 400 000 $ млн., като са подписани
договори за доставка на полева инструментална система за тренировка на стойност
3 140 000 $, за консултантска помощ от Центъра за гражданско-военни отношения,
Монтерей, САЩ на стойност 1 900 000$, за подпомагане на обучението по английски
език на стойност 324 000 $ и втора фаза на пилотен проект „Информационна система
логистика на Българската армия” на стойност 2 500 000 $. Подписано е изменение и
допълнение към договора за поддръжка на Центъра за въздушен суверенитет на
стойност 375 000 $ и продължиха доставките на оборудване и техника за авиобаза Граф
Игнатиево на обща стойност 345 000 $. През годината бе изпълнена и втората фаза на
„Изследване на системите C4ISR”, приключена с икономия от 300 000 $.
САЩ предостави на Министерството на отбраната и помощ в размер на
2 000 000 $ от Коалиционния фонд за солидарност за подготовка на личния състав от
Българската армия, участващ в мисии. Средствата са разпределени между видовете
въоръжени сили: 1 000 000 $ за военновъздушните сили, 500 000 $ за Сухопътни войски
и 500 000 $ за военноморските сили.

6
7

Ратифицирано със закон, приет от Народното събрание на 21.12.1998 г., в сила от 01.02.1999г.
Defence Security Cooperation Agency - DSCA
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Приложение № 4
Към раздел 4.4

Дейности по контрола на въоръженията и изпълнение
на поети международни задължения през 2009 г.


Договор за обикновените въоръжени сили в Европа (ДОВСЕ).

През отчетния период бяха подготвени становища и предложения във
връзка с работата на Съвместната консултативна група на ДОВСЕ и
осъществявано методическо ръководство на дейността на военния експерт в
Постоянното представителство на Р България към ООН, Организацията за
сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и други международни организации
във Виена.
Република България проведе една инспекция по ДОВСЕ и чрез гостинспектори (офицери от ИКВ) участва в две инспекции, водени от съюзни
държави.
Планираната инспекция по ДОВСЕ в Руската Федерация, водена от
Република България не беше проведена поради обявения мораториум от Руската
Федерация по отношение изпълнението на задълженията й по ДОВСЕ.
Предложението за т. нар. „паралелен подход” остава основа на
преговорите за излизане от кризата около ДОВСЕ и през следващата година, като
изгледите за успех остават минимални. В тази връзка водеща остава ролята на
двустранния диалог между САЩ и Русия, чието развитие ще има пряка връзка с
процеса на финализиране на преговорите по Договора за ограничаване на
стратегическите въоръжения.


Договор “Открито небе”.

В края на 2009 г. за срок от три месеца България беше председател на
Консултативната комисия по Договора „Открито небе” (ККОН).
През годината беше приета една наблюдателна мисия по ДОН над
територията на Република България.
Същевременно Република България съвместно с представители на съюзни
държави и на база дългосрочни партньорски договорености, сключени с цел
минимизиране на разходите, проведе четири наблюдателни мисии по ДОН над
територията на държави-участнички в този договор.
Беше договорено, координирано и реализирано провеждането на три
наблюдателни мисия по ДОН в интерес на партньорски и съюзни държави над
територията на трети страни-членки с арендуване на българския самолет за
наблюдение Ан-30Б.
Предвид силно ограничените финансови средства за осигуряване на
дейностите, свързани с контрола на въоръженията през 2010 г. е планирано
провеждането само на една наблюдателна мисия.
През м. юни 2010 г. предстои провеждането на Втората конференцияпреглед на Договора „Открито небе”.
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Конвенция за забрана на разработването, производството, съхраняването
и използването на химическо оръжие и за неговото унищожаване.

През годината бяха координирани дейностите в системата на МО за
изпълнение на задълженията, произтичащи от Конвенцията за забрана на
разработването, производството, съхраняването и използването на химическо
оръжие и за неговото унищожаване (КЗХО). На територията на Република
България беше приета една инспекция по КЗХО, която не беше на военен обект.
Представител на ИКВ взе участие в съпровождащата група по време на
инспекцията. От страна на ИКВ беше поддържана необходимата готовност за
приемане на такива инспекции, в случай, че това се наложи.


Режими за неразпространение на оръжия за масово унищожение и
конвенционални оръжия и стоки и технологии с възможно двойно
използване.

През изтеклия период бяха подготвени справки, както за работата на
Междуведомствената комисия по експортен контрол и неразпространение на
ОМУ, така и в контекста на международните експортно-контролни режими.


Конвенция за забрана на използването, съхранението, производството и
трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване (Отавска
конвенция).

В условията на изпълнени задължения за унищожаване на
противопехотните мини, беше представена информация за изпълнението на
останалите мерки по Конвенцията за включване в ежегодния национален доклад.


Конвенция за забрана или ограничаване на използването на някои
конвенционални оръжия, които нанасят прекомерни увреждания или
имат неизбирателно въздействие (ККО).

Беше изготвена актуализирана експертна оценка за състоянието и
наличностите от касетъчни боеприпаси в Българската армия. Министерството на
отбраната продължи изпълнение на задълженията си в процеса на обявения от
нашата страна мораториум за използването и трансфера на наличните в БА
касетъчни боеприпаси до приемането на съответния международноправен
инструмент. Съвместно с Министерството на външните работи бяха изготвени
необходимите документи, свързани с ратификация от нашата страна на
Конвенцията за забрана на касетъчните боеприпаси. Конвенцията ще влезе в сила
на 1 август 2010 г. За България Конвенцията ще влезе в сила шест месеца след
като депозира документа си за ратификация. В срок не по-дълъг от осем години
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след това страната ни следва да унищожи запасите си от касетъчни боеприпаси.
Беше представена информация от компетентността на МО за годишния
национален доклад по Допълнения протокол II за мините- капани и по Протокол
V за взривните военни остатъци към Конвенцията. Офицер от Щаба на отбраната,
бе включен като военен експерт в състава на Групата правителствени експерти,
която продължава работата си по изготвяне на следващи протоколи към
Конвенцията.


Изпълнение на задълженията по Виенския документ – 1999.

Осигурено бе участие в работата на ОССЕ, по-специално в нейните
органи – Постоянния съвет и Форума за сътрудничество в областта на
сигурността, чрез методическо ръководство на военния експерт в Постоянното
представителство на Р. България към ООН, ОССЕ и други международни
организации във Виена (ПП-Виена) и чрез командироване на представители на
МО.
На територията на Република България бяха приети три инспекции и едно
посещение за оценка по ВД-99.
Същевременно Република България проведе три инспекции и едно
посещение за оценка по Виенския документ 1999 г. и участва с гост-инспектори
(офицери от ИКВ) в две инспекции, водени от съюзни държави.
Съгласно приетите по време на срещата на министрите на външните
работи от ОССЕ през декември 2009 г. в Атина решения през 2010 г. се очаква да
започнат дискусии по засилване на приложението на Виенския документ от 1999
г. и евентуални промени в него, а така също продължаване на развитието на
диалога по европейската сигурност в рамките на Процеса от Корфу.


Документ за укрепване на мерките за доверие и сигурност /МУДС/ във
военноморската област в Черно море.

България беше председател на седмите годишни консултации по
изпълнение на документа, проведени през декември 2009 г. във Виена. В тази
връзка, от страна на МО беше изнесен брифинг по въпросите на годишното
военноморско учение на доверието CANE, чиито домакин през 2010 г. ще бъде
България.
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Приложение № 5
Към раздел 6

Контролна и одитна дейност
в Министерството на отбраната
В Министерството на отбраната контролната и одитната дейност се
извършва от: инспектората, служба „Военна полиция”, дирекция „Вътрешен одит” и
звено „Финансов контрол и материални проверки”. На базата на предоставената
обобщена информация от тези структури са разгледани и анализирани условията,
пораждащи корупция, безстопанственост и лошо управление, конкретни факти,
потвърждаващи тези негативни явления, констатирани в хода на извършваните
проверки от горепосочените структури, както и резултатите от предприетите мерки
за локализиране и предотвратяване на същите.
І. Факти на корупция, безстопанственост и лошо управление.
Инспекторатът на МО при осъществяване на контролната дейност
през 2009 г. е извършил 37 проверки от различен мащаб в обекти от
структурите на МО и БА и е обработил 507 сигнали, жалби и молби. През
2009 г. са констатирани следните случаи на безстопанственост и лошо
управление:
1. В проверените поделения на Българската армия няма сключен договор с
Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” или с външни
фирми и не са получавани финансови средства за създаване, съхраняване,
поддържане, опазване и обновяване на военновременните запаси собственост на
агенцията.
2. При изготвяне на договор за охрана, дирекция „Политика по
въоръженията” е допуснала същият да се сключи по ценово предложение на фирма
„МОБА” ЕООД, съгласно който „Възнаграждението на един охранител за 1 месец е
639 лева”, а същите реално получават 240 лева. По този начин се ощетява бюджета
на Министерството на отбраната.
3. Допуснати са правно-нормативни нарушения при провеждане на
процедури за възлагане на обществена поръчка по фирмено хранене, които не
позволяват командирите на поделения да извършват контрол на вложените
хранителни продукти по качество, количество и цени. Това създава предпоставки за
завишаване цените и качеството на предлаганата услуга.
4. Поради липса на достатъчно финансиране от МО е забавена
утилизацията от фирма „Терем” ЕАД на боеприпаси с изтекъл срок на годност,
което създава предпоставка за допускане на събития с непредвидими последствия,
аналогични със случая в поделение 18250 – Челопечене.
5. В договора с Кралство Белгия за закупуване на три кораба за нуждите на
военноморските сили (виж приложение №3) не е предвидено закупуване на
необходимите за експлоатацията на корабите четири броя трифазни
преобразуватели, което налага изразходване на значителни допълнителни средства
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от Министерството на отбраната и по същността си е недопустимо разделяне на
една поръчка на части.
6. В под. 22960-Царева ливада се съхраняват опасни токсични вещества,
приети от Национална служба „Гражданска защита” без съпроводителна
документация, и не е извършен качествен и количествен анализ на съхраняваните
109 метални бутилки, което създава предпоставка за допускане на събития с
непредвидими последствия.
7. В под. 24480-Ловеч се съхраняват извън стандартната им опаковка 310
тона барутни заряди на зенитно-ракетен комплекс „Двина”, произведени през
1966 г.
8. Поради допуснати пропуски в прилагането на „Правилника за
придобиване, поддържане и снемане от употреба на отбранителни продукти”` и в
текущия контрол при изработването и изпитването на придобиваните изделия и
техните елементи, са допуснати значителни отклонения от работата на светещи
парашутни мишени СПМ-100.
9. В склад „Снабдяване и търговия” ЕООД, район Казанлък за извършени
кражби и липсват адекватни мерки за подобряване на организацията на охраната.
10. От извършените проверки в ИА „Социални дейности на МО” основните
слабости са свързани с обективността при провеждане на процедури за обществени
поръчки. Допускани са нарушения на ЗОП, в посока предоставяне предимства на
определен участник в процедурата. Липсата на контрол по изпълнението на
сключените договори от страна на ИА „СД на МО” води до нанасяне на щети и
финансови загуби. В резултат на бездействие и незаинтересованост на длъжностни
лица се стига до предявяване на финансови претенции от фирмите. Налице са
неефективно и неефикасно финансово управление и в значителна степен липса на
контрол и управленска отговорност.
Възприетият подход за използване на средствата за социално-битово и
културно обслужване от бюджета на МО създава необосновани привилегии и
неравнопоставеност между личния състав на МО и БА. Нарушава се принципа за
солидарно ползване на тези средства, заложен в трудовото законодателство. В
рамките на утвърдената численост на персонала на ИА „СД на МО” и при
съществуващата към момента структура и разпределение на длъжностите не може
да се осигури изпълнението на възложения обем от функции и задачи. Нарушен е
административният механизъм за формулиране, планиране, ресурсно осигуряване и
контрол на социалната политика и социалните дейности. Липсва методически орган
за планиране и управление на социалната и информационната политика в
администрацията на МО. Изпълнителната агенция обхваща изключително голяма
недвижима собственост и разнообразни по характер дейности, което я прави
неефективна.
В процеса на оперативно-издирвателната дейност на служба „Военна
полиция” конкретна информация, свидетелстваща за корупционни практики и
прояви в Министерството на отбраната, не е получавана. През 2009 г. са
приключени 32 заявителски материали за проявена безстопанственост
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През 2009 г. са констатирани множество пропуски и нарушения в работата
на отделните структури на Министерството на отбраната, които могат да бъдат
определени като благоприятни условия за развитие на корупция, безстопанственост
и лошо управление. В следствие на извършените проверки и направената оценка на
риска дирекция „Вътрешен одит” е на мнение, че съществува висок риск от
наличие на корупционни практики.
За периода от започване дейността на новосформирания през 2009 г.
сектор „Материални проверки” от 01.08.2009 г. до 31.12.2009 г. в звено „Финансов
контрол и материални проверки” са постъпили седем броя възлагания и искания за
извършване на проверки по повод проявена безстопанственост и лошо управление
на материалните активи в поделения от БА.
Характерна особеност на установените нарушения е тяхната повторяемост
и касае периода между отмяната на „Наставлението за отчитане на материалните
средства в БНА” и въвеждането на „Албума на първичните счетоводни документи,
счетоводни регистри и форми на пояснителни документи за отчитане на
финансовите и материалните ресурси в Министерството на отбраната” и
Счетоводния документооборот в МО. Тези нарушения се дължат на проявен
формализъм при извършването на инвентаризациите и първоначалното
осчетоводяване на наличните материални активи във финансовите отделения на
поделенията.
ІІ. Условия,
управление.

пораждащи

корупция,

безстопанственост

и

лошо

Досегашната практика показва, че създаването на корупционна обстановка
и/или осъществяването на корупционни действия в Министерството на отбраната и
второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на отбраната
възникват в процесите, свързани с прехвърляне на трети лица (частни стопански
субекти) на парични средства и/или други материални блага (имущества или права)
на значителна стойност. От тази гледна точка, през 2009 г. дейността на посочените
структури бе насочена към разкриване на дейности, свидетелстващи за
корупционни интереси (или прояви) при:
1. Планиране на стоки и услуги - манипулация на планирането в
зависимост от интересите на потенциални доставчици. Процесите се развиват на
ниво планиращи органи, с най-мащабно проявление при планиране на ЕМП, на
проекти по модернизация на ВС, за изпълнение на ЦВС, НИРД, на сделки,
изискващи разход на значителни финансови средства.
2. Заявяване на стоки и услуги - при отчитане на интересите на определена
фирма и залагане на технически и други параметри на заявения продукт, отговарящ
на възможностите на определен кандидат. Процесите са развиват на различно ниво
„заявители”, като най-силно проявление имат в структурите и структурните звена,
иницииращи и обобщаващи заявки за стоки и услуги.
3. Разработване и приемане на изисквания към стоки и услуги - съставяне
на ИЗ, ТТЗ, ТС и др. документи по начин, позволяващ изпълнение само от
определен изпълнител.
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4. Възлагане изпълнението на доставки на стоки и на услуги.
Корупционният интерес е обусловен от възможностите за манипулиране на
процеса при:
- възлагане на обществени поръчки чрез пряко договаряне или без
процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез насочване избора към
определен кандидат;
- изготвяне на решение за откриване на обществена поръчка и определяне
на вида на процедурата, чрез залагане на допълнителни изисквания (технически и
др.), на които отговаря само определен кандидат или са икономически и
практически най-изгодни за определен кандидат;
- организиране на „взаимодействие” с потенциални изпълнители в хода на
процедурата, чрез предварително предоставяне на информация на някои кандидати
и/или забавяне на информационния поток към други кандидати;
- извършване на маркетингово проучване в случаите, когато се изисква
такова, за определяне на потенциалните кандидати, чрез целенасочено
елиминиране от обхвата на маркетинговото проучване на кандидати или
отхвърляне от маркетинга на възможни изпълнители;
- провеждането на процедурата за избор на изпълнител (от комисии по
ЗОП и комисии, назначени с вътрешни заповеди, в случаите извън обхвата на
ЗОП), чрез целенасочено отстраняване и допускане на кандидати, на база
тълкуване или целево определяне на тегловите коефициенти, в зависимост от
кандидата;
- сключването на договори за изпълнение на доставки/услуги, чрез
залагане на клаузи в договорите, които създават преки и прикрити предимства за
кандидата в противоречие с интересите на възложителя.
5. При определяне на налично имущество като негодно/ненужно определяне на необходими и годни материални активи като негодни/ненужни, с
цел освобождаването им за разпореждане в полза на трети лица.
6. При категоризиране и бракуване на налично имущество - занижаване
реалната стойност на имуществото, с цел прехвърлянето му на преференциални
условия на определен купувач.
ІІІ. Причини, пораждащи корупция, безстопанственост и лошо
управление.
Като резултат от извършената инспекционна дейност, оперативноиздирвателна и разследваща дейност и одитни ангажименти през 2009 година са
обобщени
следните
изводи
за
причините,
пораждащи
корупция,
безстопанственост и лошо управление.

не е спазен редът за планиране, отчетност и контрол на
изразходваните средства за строителство и изграждане на обекти за осъществяване
на инвестиционната политика в проектирането, строителството, контрола и
приемането на строежи, включени в Единния поименен списък на обектите за
строителство и строителни услуги на Министерството на отбраната.
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при провеждането на открити процедури по ЗОП са констатирани
случаи при възлагане на обществени поръчки и определянето на изискванията към
кандидатите да се поставят дискриминационни условия. Като резултат, в
процедурата участва само една предпочитана фирма, която след това се определя за
изпълнител.

не е ясно дали е осъществен подбор на конкурентна основа на
възможните фирми-изпълнители, тъй като не са изготвяни и приложени
маркетингови проучвания преди изпращането на покани до тях.

при сключването на договори за възлагане на малки обществени
поръчки като стойност на поръчката обикновено се определят едни и същи, много
близки до граничните прагове стойности за различни по вид и обем дейности.

гаранциите за добро изпълнение на договорите не се подновяват
своевременно, като по този начин възложителят се лишава от възможността за
компенсация при евентуално неизпълнение от страна на изпълнителя.

налице е конфликт на интереси при сключването на договори за
възлагане на малки обществени поръчки, както и индикатори за манипулиране на
процедурите, тъй като е установена практика да се изпращат покани за участие до
фирми, които са свързани помежду си лица и участващи като конкуренти.

поемани са задължения и са извършени разходи по договори, при
неосигурено финансиране. Липсата на финансиране е една от хипотезите по ЗОП за
прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка.

условията по договорите за възлагане на обществените
както и последвалото сключване на допълнителни споразумения са
основно към защита на интересите на фирмите изпълнителки, като
пример за това е, че цените по договорите са увеличавани многократно,
съблюдава финансовият интерес на министерството.

поръчки,
насочени
най-ярък
без да се


неупражненият предварителен контрол при сключването на
допълнителни споразумения води до поемането на неизгодни за Министерството
на отбраната задължения.

допускането на свързани лица до изпълнението на поръчките засилва
съмненията относно спазването на чл. 2 от Закона за обществените поръчки,
свързан с принципите за лоялна конкуренция и равнопоставеност.

предоставянето на възможност и фактическото възмездно ползване
на личния състав при изпълнението на обществени поръчки, в това число и на
сержанти, създава предпоставки за неефективно изпълнение на основните
задължения на тези военнослужещи.

при неясни срокове за изпълнение на доставките, същите са
кредитирани с цялата стойност по договора, без да се оцени икономическият риск
от изплащане на цялата сума.
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липсата на конкретни изисквания от страна на възложителя към
стоките и услугите, предмет на директен офсет, налага уточняването им след или
по време на изпълнението на офсетните проекти, което забавя приключването им.
IV. Изводи за изпълнението на отбранителните програми на
Министерството на отбраната:
1. Неактуалните вътрешни актове, регламентиращи процесите по
планиране, програмиране и бюджетиране, създават сериозни затруднения при
прилагането им на практика и създават предпоставки за неефективното изпълнение
на отбранителните програми.
2. Не се осъществява адекватен мониторинг на дейностите по
отбранителните програми, изпълняващи секторните политики, като програмните
цели не се преразглеждат и актуализират във връзка с настъпилите промени и
ограничения за тяхното реализиране.
3. Липсата на адекватна комуникация между отделните структури, които
имат отношение към изпълнението на дадена програма, и нерегламентираните
линии на докладване и взаимодействие увеличават риска за ефективно постигане
на планираните цели.
4. Начините, формите и въведените практики за отчет на изпълнението на
отбранителните програми не дават ясна представа за изразходваните средства и са
предпоставка за неикономично и неефикасно разходване на средства, без да се
постигат в срок заложените цели.
5. Липсата на адекватни механизми за текущ контрол и мониторинг на
програмите увеличават рисковете от неефективно управление на процесите по
планиране, програмиране и бюджетиране, както и постигането на желаните
резултати.
6. Отчитането на изпълнението на отбранителните програми е ставало на
база изразходвани финансови средства, а не на постигнати резултати. Ето защо не
може да се направи цялостен анализ и верен извод за степента на изпълнение на
програмите и програмните цели.
7. Планират се обекти за строителство и ремонт, за които няма проектна
готовност и осигурено финансиране.
8. Липсата на разработени
показатели за оценка на степента на
изпълнение на планираните цели по програмите не може да осигури адекватна
информация за вземане на правилни управленски решения от ръководството на
Министерството на отбраната.
9. При проверките са констатирани недостатъчно подробно планирани и
изпълнявани действия по управление на рисковете, в резултат на което се е
налагало извършването на много корекции в годишните бюджетни сметки на
отбранителните програми и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити
10. Липсата на дефинирано понятие „Непредвидени разходи” е довела до
свободното му тълкуване по отношение разходи за представителни цели и награди.
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11. Установени са различия по отношение на заявените и одобрени
лимити, стойности в различни отчетни форми, както и във вида на извършения
разход. Същите са в резултат на нарушена комуникация и различните линии на
бюджетиране, управление и отчет на дейностите – по командно-административен и
програмен.
12. Липсата на утвърдени документи за управление на риска в
Министерството на отбраната затруднява предприемането на адекватни действия
от страна на програмните екипи по този процес.
V. Изводи от проверките за изплащане на обезщетения на личния
състав:
1. Не е осъществяван предварителен контрол по отношение на
законосъобразността и базата за начисляване и изплащане на обезщетения при
освобождаване на военнослужещи от кадрова военна служба през 2008 г., в
резултат на което са начислявани и изплащани допълнителни суми за обезщетения,
което е утежнило бюджета на Министерството на отбраната през 2009г.
2. Разписаните и утвърдени Вътрешни правила за изграждане и
функциониране на системите за финансово управление и контрол не отговарят в
пълна степен на изискванията на Закона за финансово управление и контрол в
публичния сектор. Освен това сегашните Вътрешни правила са в несъответствие с
извършената реорганизация в Щаба по осигуряването и поддръжката и
формированията на негово подчинение.
3. Не са съставяни досиета за поемане на задължение и извършване на
разход по процеса на начисляване и изплащане на обезщетения при освобождаване
на военнослужещи от кадрова военна служба.
4. С въведените вътрешни правила и вътрешно-контролни процедури не се
гарантира в достатъчна степен законосъобразността и доброто финансово
управление /икономичност, ефикасност и ефективност на дейностите/, като се
налага изводът, че изградените и въведени системи за финансово управление и
контрол не са се прилагали на практика при осъществяване на управленската
отговорност по процеса на начисляване и изплащане на обезщетения при
освобождаване на военнослужещи от кадрова военна служба през 2008 г.
5. Допуснато е от началниците на поделения отлагане на повече от 2 години
на ползването на платения годишен отпуск от военнослужещи, както и
компенсирането на отпуските с парично обезщетение при освобождаване на
военнослужещите от кадрова военна служба.
VІ. Резултати от предприетите мерки за локализиране
предотвратяване на корупция, безстопанственост и лошо управление.

и

През 2009 г. Инспекторатът на МО е сезирал органите на прокуратурата с
резултатите от три проверки, както следва:
1. Проверена териториална дирекция „Варна” при ИА „Социални
дейности на МО” относно изнесените факти и обстоятелства в жалба с рег. № 1100-892/11.08.2009 г. и е сезирана ВОП-Варна.
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2. Проверени дирекция „Политика по въоръженията”, служба „Военна
полиция” и търговско дружество „Терем” ЕАД по договор УД 12-158/19.12.2008 г.,
с който на ТД „Терем” ЕАД са възложени действия по утилизация на боеприпаси,
собственост на БА. За резултатите от проверката е сезирана Софийска градска
прокуратура.
3. Проверено поделение 38640 – Казанлък относно изнесените факти и
обстоятелства в анонимен сигнал с рег. № 13-00-1199/15.09.2009 г. и е сезирана
ВОП-Пловдив.
За констатираните при отделните проверки нарушения, нередности и
несъответствия, дирекция „Вътрешен одит” е дала необходимите препоръки за
подобряването на процесите и недопускането им занапред.
От звено „Финансов контрол и материални проверки” са констатирани
финансови нарушения в общ размер на 108 195.81 лв., от които:
- липси в общ размер на 48 584.22 лв.;
- незаведени на отчет материални средства за 59 611.59 лв.
В съответствие с изискванията на Закона за държавната финансова
инспекция от звено „Финансов контрол и материални проверки” са предприети
конкретни действия за заприходяване на установените излишъци и възстановяване
на констатираните вреди. На основание чл. 21 от Закона за държавната финансова
инспекция за установени липси на вещево имущество е съставен акт за начет на
стойност 45 076.69 лева, заедно със законната лихва. За останалите липси,
виновните материалноотговорни лица са попълнили декларации за доброволно
възстановяване, от които към 31.12.2009 г. са внесени 4 442.27 лв.
Установените липси и излишъци са резултат от допуснати нарушения във
връзка с получаването, заприходяването, осчетоводяването и инвентаризациите на
автомобилно, бронетанково и вещево имущества и на кухненска продукция.
На командирите на проверените поделения са дадени указания за
отстраняване на установените нарушения по отчетността на материалните активи и
е предложено да бъде потърсена дисциплинарна отговорност от виновните
длъжностни лица по законния ред, съответно по Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България или по Кодекса на труда. Докладите са
изпратени на съответните висшестоящи командири за сведение и разпореждане.
Служба „Военна полиция” през 2009 г. проведе разследвания по 788 военни
досъдебни производства, от които 683 са образувани през 2009 г. (увеличение с
26,8% в сравнение с 2008 г.). Приключени са разследванията по 683 военни
досъдебни производства, от които 438 са с обвинително заключение (увеличение с
28,9 % в сравнение с 2008 г.) за причинени щети на Министерството на отбраната в
размер на 4 674 630 лв., както следва:
- 33 престъпления по служба и против реда на управлението (увеличение с
68,5 % спрямо 2008 г.), с причинени щети за 4 062 730 лв.;
- 216 престъпления против собствеността, против стопанството и проявена
безстопанственост (увеличение с 18,2 % в сравнение с 2008 г.), с щети за
567 180 лв.;
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- 97 престъпления по транспорта (спад с 19,3 % в сравнение с 2008 г.), с
щети за 11 450 лв.;
- 80 други престъпления, с щети за около 33 270 лв.
Запазва се тенденцията на увеличение на броя на военни досъдебни
производства, приключили с мнение за обвинително заключение, като са разкрити
престъпления по 438, което съставлява 55,5 % от водените през периода.
Приключените военно досъдебни производства са изпратени във Военно
окръжните прокуратури с мнения за привличане в качеството на обвиняеми на
военнослужещи и цивилни служители от МО.
При разследването по 28 военни досъдебни производства е установено, че
военнослужещи от МО съзнателно са ползвали неистински и подправени
документи (молби-декларации, договори за наем, адресни карти за настоящ адрес,
билети за автобусен превоз). Сумарно доказаните щети от всички престъплението
възлизат на 26 859 лв., от които са възстановени – 9 039 лв. Извършителите са
привлечени като обвиняеми и са им наложени административни наказания.
Продължава разследването по 126 военни досъдебни производства за
причинени щети в размер на 4 709 830 лв. Постигнатата разкриваемост на
престъпленията при неизвестен извършител, средно за службата е 47 %.
През годината са регистрирани 1502 заявителски материала за извършени
престъпления от общ характер, от които 935 по инициатива на Военно окръжните
прокуратури и 554 по инициатива на регионалните служби „Военна полиция”. От
общия брой са приключени проверките по 1155. Материалите от 464 проверки са
изпратени на Военно – окръжните прокуратури с мнение за образуване на военни
досъдебни производства. Продължава работата по 347 проверки за нанесени щети
на МО в размер на 6 687 730 лв.”
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