Изказване на ген. Евгени Манев, председател на Управителния
съвет на Фондация “Български военновъздушни сили”
Уважаеми г-н министър,
уважаеми колеги,
благодаря за предоставената дума!
Ще започна от многото хубави неща, които бяха казани. С удоволствие приемам да
се намерят най-ефективните решения. Взимам това от Вашите думи, г-н министър - да се
заложат основните усилия за реализиране на законовите задължения.
Оттук преминавам към нашето виждане за нормативната база, но конкретно за
каква база става въпрос? Кой може да ми каже след колко години ще имаме нова
стратегия за национална сигурност, т.е ъпгрейдвана съобразно настоящите условия и
стратегия за отбраната? Този въпрос не е регламентиран.
Военна академия направи опит, без да си преписваме заслуги, някъде през периода
2006-2007г. да предостави на тогавашния министър на отбраната такова предложение, под
формата на визия за проектозакон, т.е. предложението да се създаде нормативна база по
този въпрос от държавата.
Оттук веднага се прави връзка с Вашата идея и решения за преглед на системата за
сигурност в държавата. Веднага отиваме и към другия въпрос – стратегия 2020 за
военновъздушните и въоръжените сили не е стратегия – това е тактика.
Обосновка с две думи. Дали имаме нужда от 18 или 20, или 36 машини за
осигуряване на въздушния суверенитет, това е въпрос на елементарен разчет и
специалистите много добре го знаят, и много добре могат да го направят, но поради това,
че експертизата на действащия под пагон военен състав е потисната и се влияе от
политическия вятър, се получава изкривяване и затова процесът не върви така, както
трябва да върви.
Оттук се връщам пак към големия въпрос – ако погледнем нашата голяма и малка
стратегия, която третира въпросите за сигурността и отбраната, къде е противникът, който
дефинира необходимите способности? Там го няма никъде. Има един международен

тероризъм, с който ние, евентуално, някой ден, в комбинация с нашите партньори, ще
воюваме срещу него. Следователно този въпрос, според нас, е въпрос на въпросите.
Вторият въпрос, който искам да поставя – на 12-ти януари тази година направихме
предложение, което се гласува и прие – методиката да бъде публично оповестена. До ден
днешен няма движение по този въпрос. Отново възстановявам това мое предложение и го
поставям. Има такива примери - вземете методиката за подбор на авиационни платформи
на Съединените щати. Това ще даде прозрачност на процеса, ще премахне възможността
да се сложат ненаучни, необосновани, скрити подходи.
Поставям големия въпрос – за научния подход при оценка на всяко едно
решение.
Това не означава да се ползва само административният капацитет на институциите.
Приветствам това изследване, което Института е направил. Следва да се продължи
започнатото още при предишното правителство, изследване за организационната култура
на българската армия и въоръжените сили. Това е един ключов въпрос за премахване на
първата пропаст за разбирането, манталитета, подготовката и начина на мислене на нашия
състав във въоръжените сили с този на партньорите, от който пък идва и другата пропаст
– технологичната.
Следващото ни предложение. - Тръгна една хубава идея за работа по проблемите
на киберсигурността. Поставям на вниманието на уважаемата аудитория, че има проекти
по този въпрос в много напреднала фаза.
Накрая, няколко думи за военната авиация. Присъединявам се към казаното от
преждеговорящите и смея да изразя мнението, че такава почти вече няма. Ние говорим
само за самолетите, а къде отиде бойното използване? Ние сме на ниво, че не можем вече
да излитаме. Съжалявам, че го казвам, но системата не осигурява подготовката. И
стратегическият въпрос за военновъздушните сили е свързан с използване на това, което
имаме, докато добием средства за закупуване на това, което нямаме. Поддържането на
тази техника трябва да осигури нормална подготовка за изпълнение на задачите по
въздушния суверенитет. Не говоря за други бойни задачи. Това е елементарното. Всички
го знаем и не можем да минем без модернизация. Това е нормалният път. Дълги години се
бяга от него. Никой не говори за него.
Благодаря за вниманието!

