ПРОТОКОЛ
от проведено второ заседание на Обществения съвет по отбранителна политика към
министъра на отбраната

Днес, 16 април 2013 г., в зала 1 на Централния военен клуб бе проведено второто заседание на
Обществения съвет по отбранителна политика (ОСОП или Съвета) към министъра на отбраната
на Република България.
Присъстват:


Официални лица: Росен Иванов, началник на кабинета на министъра на отбраната;
бриг. ген. Калин Кузманов, директор на дирекция „Стратегическо планиране“; полк.
Николай Доцев, началник- отдел в дирекция „Отбранителна политика“ в МО; Григори
Недялков, директор на дирекция „Връзки с обществеността“ в МО, , представители на
дирекции в Министерството на отбраната.



Журналисти: национални печатни и електронни медии, телеграфни агенции, екип
звукозапис и видеозапис.



Членове на ОСОП:
1. Асоциация на комуникационни
представлявана от Георги Пешев

и

информационни

специалисти

(АКИС),

2. Асоциация на възпитаниците на Морско училище, представлявана от Петър
Странчевски
3. Асоциация на завършилите колежа на НАТО в Рим (АЗКОН), представлявана от Илия
Милушев
4. Асоциация на сухопътните войски на България (АСВБ), представлявана от Валентин
Цанков
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. Гражданско движение "Освобождение", представлявано от Николай Колев- Босия
9. Катедра „Национална и регионална сигурност“, УНСС, представлявана от Георги
Пенчев
10. Конфедерацията на обществени организации от сигурността и отбраната (КООСО),
представлявана от Илия Милушев
11. Сдружение „България на гражданите“, представлявано от Петър Панайотов

12. Съюз на офицерите от резерва “АТЛАНТИК”, представлявано от Димитър Бузеков
13. Студентски дипломатически клуб, представлявано от Катерина Симеонова и Елияна
Иванова
14. Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите (СВВП), представляван от Петър
Траянов Велчев и Манол Тенчев
15. Съюз на възпитаниците на военните на Негово Величество училища, школата за
запасни офицери и родолюбивото запасно войнство (СВВНВУ, ШЗО, РЗВ),
представляван от Атанас Илев


Членове на разширения състав на Съвета
1. Анри Георгиев, експерт
2. Любомир Димитров, експерт

Заседанието протече при следния
Дневен ред:
1. Представяне на Правилата за устройството и дейността на Обществения съвет по
отбранителна политика.
2. Преглед и становища по въпроси, свързани изграждането на модерна политика за
сигурност и отбрана.


Необходими ли са промени в Стратегията за национална сигурност?



Преглед на актуалното състояние на Министерство на отбраната към момента



Постигна ли целите си Бялата книга за отбраната и въоръжените сили (2010 г.) и
какви реформи следва да се предприемат след 2014 г.?



Какво виждате на хоризонт 2030 и каква според вас е проекцията на въоръжените
сили?



Какъв е необходимият пакет способности на въоръжените сили към 2030 г. и
ресурси за тяхното изграждане и развитие?

По т.1
Водещият заседанието Григори Недялков представи темата на заседанието „Модерната
политика на за сигурност и отбрана в XXI век“, както и отделните въпроси от предварително
обявения дневен ред.
Представени бяха и процедурните правила за протичане на заседанието, вкл.:



Представяне на становище по определена тема- до 5 мин.



Коментар по представено становище- до 1 мин.



Гласуване по представените становища- извършва се в онлайн режим след изпращане
до членовете на Съвета на протокола от заседанието и всички становища. Резултатите
се отразяват, обобщават и се публикуват на Интернет страницата на ОСОП, по начин
който да позволява проследяването на индивидуалното гласуване на всеки член на
Съвета.



Не се позволява политизирането на дискусиите, както и принизяване на авторитета на
Българската армия.

В хода на работата водещият на заседанието даде думата на началника на политическия
кабинет на министъра на отбраната Росен Иванов, за да представи, актуализирания на база на
предложенията на членовете на Съвета, проект на Правилник за устройството и дейността на
ОСОП.
Росен Иванов информира присъстващите, че във времето между първото заседание на Съвета
и 19.04.2013 г. са получени редица предложения за допълнения и изменения на проекта за
правила, като подчерта че повечето от тези предложения са намерили място в окончателната
редакция на документа.
Началникът на политическия кабинет на министъра на отбраната информира присъстващите
членове на Съвета че, след промените, в разширения състав на ОСОП могат да бъдат
предлагани за участие експерти по отделните теми от самите участници в ОСОП. Росен Иванов
допълни, че освен становищата на ОСОП, които ще бъдат приемани с квалифицирано
мнозинство от две трети, освен тях на Интернет страницата на Съвета ще се публикуват и
всички постъпили становища на членове на ОСОП.
Росен Иванов изтъкна, че гласуването ще се извършва след приключване на заседанията в
петдневен срок, като всеки от участвалите в заседанието ще може да изпрати своя вот по
електронен път.
По т.2
Григори Недялков предостави воденето на дискусията на полк. Николай Доцев, представител
на дирекция „Отбранителна политика“ в МО, който направи въведение в тематичния обхват на
дискусията.

По въпросите бяха направени изказвания, представени становища и предложения, както
следва:


Необходими ли са промени в Стратегията за национална сигурност?

Институциите да се ангажират с т.нар. Клетва на първолака, в която да има два основни
компонента: първокласникът да бъде добър ученик и добър българин (Илия Налбантов).
Да бъде изготвено предложение за приемане на нова стратегия за сигурност с акцент върху
демографски рискове (Николай Колев).
Да бъде добавен към националната стратегия и отбранителната политика проблемът с
възпроизводството, а също и с връщането на българите в България (Николай Колев).
Гражданските организации да дадат своя принос, за да допълнят системата за отбрана ясно и
структурирано като функции (Георги Димов).
Да се осъзнае, че има знак за равенство между националната и колективната отбрана и че
средствата трябва да се насочат и в двете посоки (Илия Милушев).


Преглед на актуалното състояние на Министерство на отбраната към момента

Всички бюджети след 2007 година, в тяхната несекретна част, да се разгледат от Съвета
(Николай Колев).
Да се повиши бюджетът за отбрана чрез повишаване на производството (Николай Колев).
Да се прегледат всички извършени сделки и конкурси за закупуване на въоръжение (Николай
Колев).


Постигна ли целите си Бялата книга за отбраната и въоръжените сили (2010 г.) и какви
реформи следва да се предприемат след 2014 г.?

Да се възстанови наборната армия на доброволен принцип и да се премине към армия от
смесен тип (Петър Велчев).
В МО да се възстанови дирекция „ Социална политика“ (Петър Велчев).
Да се подготви експертен съвет и база данни от резервисти, участвали в мисии и обучавани в
чужди армии, както и експерти от МО (Веселин Василев).

МО да изработи политика за работа с децата и младежта и да създаде органи и бюджет за това
(Петър Странчевски).
Да се намали броят на военнослужещите, участващи в мисии извън България, като
същевременно се участва активно във всички елементи на съвременните операции, както и на
всички нива в съюзи, в които България членува (Калчо Танев).
Въоръжените сили да имат по-голямо участие при природни бедствия (Калчо Танев).
Да се определи кои са възможните самостоятелни операции на българските въоръжени сили
(Калчо Танев).


Какво виждате на хоризонт 2030 и каква според вас е проекцията на въоръжените
сили?

МО трябва да продължи съвместна работа с другите институции по създаването на стратегия в
областта на киберсигурността (Симеон Краликов).
Да се направят структурни промени в МО с цел да се подобри работата на звената, които
работят в областта на информационните технологии (Симеон Краликов).
Дирекция „Сигурност на информацията” да се занимава и с техническата, и с технологичната
част на проблема, а не само със спазване на Закона за защита на класифицираната
информация (Симеон Краликов).
България трябва да потвърди писмото си за намерение по отношение на участието в проект на
НАТО за киберсигурност (Симеон Краликов).
Да се засили киберотбраната на страната. Въпросът за киберотбраната да залегне в нашата
защитна доктрина и стратегия и специално в действията и структурата на МО (Георги Шарков).
Да бъде придвижен въпросът за включването на България в Проекта за мултинационална
киберзащита (Георги Шарков).


Какъв е необходимият пакет способности на въоръжените сили към 2030 г. и ресурси за
тяхното изграждане и развитие?

От своя страна, Атанас Илев (Съюз на възпитаниците на военните на Негово Величество
училища, Школата за запасни офицери и родолюбивото запасно войнство) предложи в
работата на Съвета да се включи допълнителна тема, свързана с възпитанието и традициите в
българската армия.

Димитър Бузеков (Съюз на офицерите от резерва „Атлантик“) представи предложение на УС на
Съюза с основни моменти:
-

Интегриране на националните отбранителни технологични бази за по-ефективно
участие в изграждането и поддържането на модерни национални и съюзни
отбранителни способности.

-

Специализация на Българската армия в роли, мисии и по географски региони;

-

Съхранение на малкото базови способности, които са останали и превеждането им в
оперативна готовност и модернизация.

-

Стабилизиране на отбранителните разходи в краткосрочен план: не по ниско от 1,5 %
от БВП, в средносрочен план: до 1,8% и в дългосрочен план: не по-ниско от 2 %.

-

Прекратяване на съкращенията в личния състав на бойните поделения, както и на цели
поделения.

-

Извършването на промяна в прилаганата кадрова политика.

Следващото заседание на Съвета ще се проведе на 22 април 2013г.
Неразделна част от този протокол е стенограмата от заседанието на Съвета, както и Становище
на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите от 16 април 2013 г. и Предложение на
Съюза на офицерите от резерва "Атлантик" от 16 април 2013 г.

УТВЪРДИЛ
Секретар на ОСОП
/………………………………………………/
Дата:

