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МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ 

София 1092, ул. ”Дякон Игнатий” № 3, тел.: 02 92 20 922;  факс: 02 

987 96 93 

 

Рег. № 01-00-129 

гр. София, 18.01.2016 г. 

 
ЧРЕЗ 

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 43-ТО 

НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

ДО 

НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ 

Г-Н СВЕТОСЛАВ БЕЛЕМЕЗОВ 

                                                                      

На Ваш рег. №554-05-122/16.12.2015 г.  

 

ОТНОСНО: Визия на политическото ръководство на МО и военното 

ръководство на БА за развитието на видовете въоръжени сили до 

2020 г. 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  БЕЛЕМЕЗОВ,  

Последните няколко години бяха изпълнени с предизвикателства и 

трудности, в които средата на сигурност се променяше динамичо. В тази 

връзка, Министерството на отбраната реализира отбранителна политика, 

чиито основни характеристики са приемственост и устойчивост. Нейната 

стратегическа цел остава непроменена – защита и утвърждаване на 

националните интереси чрез развитие, усъвършенстване и използване на 

адекватни отбранителни способности и изграждане на единен комплект 

оперативно съвместими въоръжени сили. Безспорно, основният фокус е 

насочен към развитието и модернизацията на Въоръжените сили.  

В изпълнение на „Програма за развитие на отбранителните 

способностите на въоръжените сили на Република България 2020 година“ 

(Програмата), приета с Решение на 43 Народно събрание и обн. в ДВ, бр. 
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93 от 01.12.2015 г. беше разработен и приет от Министерски съвет с ПМС 

№ 382 от 30.12.2015 г. „План за развитие на въоръжените сили до 2020 г.“. 

В него са отразени параметрите, мероприятията и сроковете за 

успешното реализиране на политиките в областта на отбраната и 

реорганизацията на въоръжените сили на Република България. 

Въоръжените сили ще продължат да се развиват като единен комплект от 

сили и балансирани способности по всички компоненти, с единна система 

за командване и управление за мирно време и при кризи.  

Предвидено е развитието и реорганизирането на въоръжените сили 

до 2020 г. да се извърши на два основни етапа. 

През първия етап основните дейности за развитие на въоръжените 

сили ще бъдат насочени към стабилизиране на отбраната, разработване и 

стартиране на основните инвестиционни проекти за модернизация, 

съгласно приетата Програма, а през втория етап към модернизация, 

преструктуриране, както и постигане на предвиденото съотношение на 

трите основни направления на разходите в Програмата (разходи за личен 

състав, текуща издръжка и капиталови разходи в процентно съотношение 

60:20:20). 

В съответствие с нивото на национална амбиция ще се изграждат, 

развиват и поддържат балансирани способности на трите вида въоръжени 

сили за планиране и ефективно провеждане на операции, с приоритет в 

областите бойна ефективност, информационно осигуряване, командване, 

управление и комуникации. 

Не се предвижда редуциране на личния състав и закриване на 

формирования, а оптимизиране на структурите във въоръжените сили. 

Процесът на реализиране на Плана е свързан с модернизация и 

придобиване на нови способности, отказ от ненужни такива и 

освобождаване на отбраната от излишъците.  
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През 2018 г. ще се извърши преглед за изпълнение на 

мероприятията от Плана.  

 

В зависимост от неговата реализация, ресурсно осигуряване, 

изпълнението на инвестиционните проекти за модернизация и темповете 

на освобождаване от излишни имоти, имущества, въоръжения, техника и 

боеприпаси ще се оцени необходимостта от реорганизиране на военните 

формирования във въоръжените сили през втория етап. 

Финансовото осигуряване на дейностите в Плана е съобразено с 

двата етапа на неговото изпълнение. През първия етап финансовото 

осигуряване се осъществява съгласно Закона за държавния бюджет на 

Р България за 2016 г. и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза 

за периода 2016-2018 г. 

През периода 2019 – 2020 г. се предвижда увеличение на бюджета 

на Министерството на отбраната (МО) до ниво 1,5% от БВП, което е 

използвано в планиращите допускания, с очакване до 2024 г., в зависимост 

от икономическото развитие на страната, бюджетът на МО постепенно да 

достигне 2% от БВП. 

 

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА  

НАРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

 

НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ 

 


