
ПРОТОКОЛ 

от проведено първо заседание на Обществения съвет по отбранителна политика към 

министъра на отбраната 

 

Днес, 9 април 2013 г., в зала „Тържествена“ на Централния военен клуб бе проведено първото 

заседание на Обществения съвет по отбранителна политика (ОСОП или Съвета) към министъра 

на отбраната на Република България.  

Участие в заседанието са заявили 31 професионални, академични и обществени организации и 

бизнес сдружения с гражданска и експертна позиция в областта на отбранителната политика. 

Присъстват: 

 Официални лица: Министър на отбраната Тодор Тагарев, Заместник-началник на 

отбраната контраадмирал Георги Георгиев, Началник на кабинета на министъра на 

отбраната Росен Иванов, Директор на дирекция „Управление на човешките ресурси“ 

Антон Ластарджиев, Директор на дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“ 

Павлин Русанов, Директор на дирекция „Инфраструктура на отбраната“ Иван Пейков, 

Директор на дирекция „Връзки с обществеността“ Григори Недялков, експерти от 

различни структури на Министерството на отбраната и подчинените му структури; 

 Журналисти: национални печатни и електронни медии, телеграфни агенции, екип 

звукозапис и видеозапис. 

Заседанието протече при следния  

Дневен ред: 

1. Представяне на присъстващите на първото заседание на Съвета представители на 

професионални, академични и обществени организации и бизнес сдружения с 

гражданска и експертна позиция в областта на отбранителната политика; 

2. Представяне на концептуалното виждане на министъра на отбраната относно мотиви за 

създаване, цели и очаквания от дейността на ОСОП; 

3. Представяне на процедурните правила за протичането на първото заседание на Съвета; 

4. Представяне на проекта на Правилата за устройството и дейността на Обществения съвет 

по отбранителна политика; 

 

По т.1 



Водещият заседанието Григори Недялков даде думата на представителите на присъстващите 

професионални, академични и обществени организации и бизнес сдружения с гражданска и 

експертна позиция в областта на отбранителната политика, за да се представят. 

 

Присъстват: 

1. Асоциация на възпитаниците на  Морскоучилище, представлявана от Петър 

Странчевски  

2. Асоциация на завършилите колежа на НАТО в Рим (АЗКОН), представлявана от Илия 

Милушев 

3. Асоциация на комуникационни и информационни специалисти (АКИС), представлявана 

от Бойко Симитчиев и Красимир Пингелов 

4. Асоциация на сухопътните войски на България (АСВБ), представлявана от Кирил 

Цветков  

5. АФСЕА – Секция „София“, представлявана от Симеон Краликов 

6. Българска авиационна асоциация, представлявана от Калчо Танев 

7. Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), представлявана от Георги 

Шарков 

8. Департамент "Национална и международна сигурност", НБУ, представляван от Веселин 

Георгиев 

9. Институт за изследване на сигурността и международните отношения (ИИСМО), 

представляван от Пламен Пантев 

10. Катедра „Национална и регионална сигурност“, УНСС, представлявана от Димитър 

Димитров 

11. Конфедерацията на обществени организации от сигурността и отбраната (КООСО), 

представлявана от Илия Милушев 

12. Международна академия за обучение по киберразследвания, представлявана от Майа 

Бойчева  

13. Сдружение “Българска отбранителна индустрия" (СБОИ), представлявано от Христо 

Стрешков 

14. Сдружение „България на гражданите“, представлявано от Петър Панайотов 



15. Сдружение на офицерите от резерва “АТЛАНТИК”, представлявано от Димитър Бузеков 

16. Съюз на българските командоси (СБК), представляван от Юлий Абаджиев 

17. Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите (СВИВП), представляван от Петър 

Велчев 

18. Съюз на военноинвалидните кооперации в България (СВКБ), представляван от Борис 

Николов 

19. Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва (СОСЗР), представляван от Стоян 

Топалов 

20. Фондация “Български Военновъздушни сили”, представлявана от Евгени Манев 

21. Център за мениджмънт на сигурността и отбраната към БАН, представляван от Валери 

Рачев 

 

По т. 2 

Министърът на отбраната приветства присъстващите. В словото си той изрази задоволство от 

проявения интерес и готовността за обществен дебат по критични въпроси на отбранителната 

политика. Тодор Тагарев сподели накратко вижданията на своя екип за структурирането на 

диалог между държавата и обществото и вижданията си по някои от организационните 

въпроси. 

В изказването си той се спря на: 

 анализ на условията, в които се развива дебата за отбранителната политика, вкл. 

обществените възприятия, които са с най–съществено влияние върху бъдещето на 

армията и бъдещето на българската отбранителна политика. Посочи примери  на 

претенции, решения и действия, които не съответстват на предполагаемия й обществен 

авторитет – предстоящия референдум в община Стара Загора, който поставя под въпрос 

съществуването на Централния артилерийски технически изпитателен полигон 

„Змейово“, използването на имоти и сгради на Министерството на отбраната, в които 

ведомството е вложило инвестиции, претенции за изграждане на инфраструктура върху 

военни терени. 

 проблеми, които формират обществените възприятия;  



 организационни въпроси, свързани с работата на Съвета, вкл. формати, график за 

провеждане на заседанията. 

Министър Тагарев отбеляза, че общественият дебат трябва да се фокусира преди всичко върху 

състоянието и бъдещето на отбраната и армията. Министърът на отбраната подчерта също, че 

един от основните въпроси в работата на Съвета следва да бъде: „Какво можем да направим 

днес, за да информираме и образоваме поколенията бъдещи лидери на страната“.  

В заключение Тодор Тагарев подчерта, че Общественият съвет не може да бъде място за 

партийна предизборна агитация и пропаганда и пожела успешна работа на ОСОП. 

Пълният текст на речта на министър Тагарев е приложен към настоящия протокол. 

 

По т. 3 

Водещият заседанието Григори Недялков представи процедурните правила за протичането на 

първото заседание на Съвета, а именно: 

Всяка от организациите, представени в Съвета, има право на един глас. 

Участващите в работата на Съвета организации се представят в рамките на една 

минута, като редът за изказване се определя от водещия. 

Изказванията, свързани с предложения по проекта за правила за устройството и 

дейността на Съвета, са ограничени до три минути. 

Изказванията по време на заседанието следва да представляват позицията на 

участващата организация и не следва да имат характер на политическа агитация. 

Предложенията по проекта за правила за устройството и дейността на Съвета могат да 

бъдат: предложения за промяна на текст или предложение за нов текст. 

Заседанието се протоколира, като към протокола се прилагат и писмени становища от 

участници в Съвета, когато има такива. Направените предложения се обобщават и се 

вземат предвид при изготвяне на окончателната редакция на правила за устройството и 

дейността на Съвета. 



Протоколът от проведеното заседание, писмените становища, както и окончателната 

редакция на правила за устройството и дейността на Съвета се изпращат в срок до 3 дни 

след провеждането му на членовете на Съвета. 

В еднодневен срок от получаване на протокола участвалите в заседанието могат да 

изпратят своите писмени бележки за техническа редакция на протокола. 

На интернет страницата на Съвета в раздел „Документи“ се публикуват, при спазване на 

разпоредбите на Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на 

личните данни: 

1. протокола от проведеното заседание на Съвета; 

2. писмени становища, ако има постъпили такива; 

3. окончателната редакция на Правила за устройството и дейността на Съвета. 

 

По т. 4 

Росен Иванов, началник на политическия кабинет на министъра на отбраната, представи 

накратко проекта на Правилата за устройството и дейността на Обществения съвет по 

отбранителна политика, раздаден предварително на участниците в заседанието. 

Иванов подчерта, че Съветът ще бъде консултативен орган към министъра на отбраната при 

формиране на политики, становища и приемане на инициативи в областта на отбранителната 

политика.  

След предложения от залата да се премине към обсъждане на проекта, Росен Иванов даде 

думата на участниците в срещата за предложения по проекта на правилата. 

Такива бяха получени от: 

 Кирил Цветков (Асоциацията на сухопътните войски в България): Съветът да има 

заместник-секретар, който да е представител на гражданските организации и да работи 

съвместно със секретаря на Съвета, подкрепено от Веселин Василев (директор на 

списание „НАТО и България“); 



 Кирил Цветков (Асоциацията на сухопътните войски в България): да се спазват точно 

разпоредбите на закона или в правилата да се предвиди Съветът да работи по – 

съкратен състав, в който да влизат най-големите организации, обединяващи няколко 

организации; 

 Петър Странчевски (Асоциация на възпитаниците на морско училище): да се промени 

чл. 1 ал. 2, както следва: ОСОП има за цели да активизира диалога с професионални, 

академични, обществени организации и бизнес сдружения, с предмет на дейност в 

областта на сигурността и отбраната, основан на принципите на откритост и 

прозрачност; да допринася за правилното разбиране на отбранителната политика на 

държавата от широката общественост, за разширяването на обществената подкрепа за 

тази политика 

  Петър Странчевски (Асоциация на възпитаниците на Морско училище): да се предвиди 

в правилата в случаите, когато не се стигне до единно мнение в дискусията, на 

министъра на отбраната да се представят не само становищата и препоръките, приети с 

квалифицирано мнозинство, а всички становища и препоръки, дискутирани в ОСОП, 

вкл. тези, по които не е постигнат консенсус, като се посочи кои организации ги 

подкрепят.  

 в правилата за устройството и дейността на ОСОП да се запише, че ОСОП разглежда 

случаи на инциденти и катастрофи в БА , свързани с човешки жертви, корупция, 

злоупотреби с имоти. 

 Николай Колев: Съветът да има мандат в рамките на мандата на служебното 

правителство. 

Водещият заседанието информира участниците, че предложения относно правилата за 

устройството и дейността на ОСОП ще се приемат по съответните комуникационни канали.  

Следващото заседание на Съвета ще се проведе на 16 април 2013г. 

 

УТВЪРДИЛ 

Секретар на ОСОП 

    /………………………………………………/ 

Дата:  


