Изказване на министъра на отбраната Ангел Найденов на единадесетото
поред заседание на Обществения съвет по отбранителна политика на 04
юли 2014 г.

тема „Изграждане на ефективен резерв на българските въоръжени сили“

Уважаеми г-н Генерал, уважаеми г-да генерали, адмирали, офицери, уважаеми дами
и господа.
Отново имам удоволствието да приветствам всички членове на обществения съвет
с „Добре дошли“ и да отбележа, че това е третото за настоящата година заседание на
Обществения съвет по отбранителна политика и 11 заседание от неговото създаване през
2013 г. Равносметката показва, че за малко повече от година, този съвет се утвърди като
един много полезен, необходим формат за обсъждане със структурите на гражданското
общество на най- актуалните значими въпроси по дневния ред на Националната
отбранителна политика. Впрочем в обсъжданията по време на различните заседания на
обществения съвет не липсваха и други теми гравитиращи или не толкова към найширокото разбиране на понятието Национална сигурност. Според мен очевидно и за
напред при изграждането и развитието на една модерна система за Национална сигурност,
все повече ще трябва да се отчита експертизата на неправителствените организации,
ангажирани в сферата на отбраната и сигурността. Използвам случая, откривайки това
заседание на Обществения съвет, да ви изкажа благодарност за активното участие по
време на всички заседания. Да изкажа благодарност за вашата подкрепа както и за
конструктивните предложения, които бяха направени през проведените до сега 10
заседания на Обществения съвет. Искам да подчертая, че вашите мнения и становища бяха
много внимателно разглеждани от моя екип от началото на мандата ми като министър на
отбраната, много предложения бяха възприети, други ни дадоха представа за начина, по
който се възприема политиката на ръководството на Министерството на отбраната.
Вярвам, че така ще бъде и занапред като всяко следващо ръководство на Министерството
на отбраната ще продължи тази, вече установена, отбелязвам положителна традиция на
изключително ползотворен диалог и на активно сътрудничество с обществените
организации от отбранителния сектор. До сега около тази маса, образно казано бяха
разгледани различни въпроси, свързани с трансформацията на българските въоръжени
сили и с подобряването на ефективността на страната ни като съюзник в НАТО и като
участник в общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз. Разгледахме и
една тема, която смятам за изключително важна и това е темата за военно патриотичното
възпитание. Според мен това е тема, която постоянно трябва да присъства в обсъжданията
в обществения съвет. Не на всяко заседание, но в рамките на поне една календарна година

да се разглежда развитието на военно патриотичното възпитание и отношението на
Министерството на отбраната и на всички други държавни институции, ведомства и
разбира се на всички вас като представители на обществените организации. Предвид на
обхвата и логиката на вече обсъжданите теми мисля си, че днес е добър повод и е
подходящ момента да разгледаме още една тема, която до момента не е била обект на
внимание на Обществения съвет и която обаче има много важно значение за цялостния
успех на трансформацията на системата за отбрана. Става дума за изграждането на
ефективен резерв на българските въоръжени сили, явяващ се ключов елемент от системата
за отбрана, попълването на резерва и съответно поддържането на този резерв, за да могат
въоръжените сили да изпълняват достатъчно ефективно и в пълен обем всички възложени
мисии и задачи. Впрочем тревогата за състоянието на резерва, отношението към
съществуващия закон, потребността не просто от изменение и допълнение, а от нов за
резерва, винаги е присъствала под една или друга форма в нашите срещи. Като стана дума
за трансформация на въоръжените сили бих искал да ви информирам , че работата по двата
основни документа, по тези важни за военното строителство въпроси, продължават.
Информация за хода на работата на работните групи, назначени да работят по прегледа на
структурата на въоръжените сили и съответно визия за развитието на въоръжените сили до
2035 г е изготвена, изпратена е вече на всички организации, членове на обществения съвет
по отбранителна политика, а вашите оценки, мнения, препоръки по тези текстове ще се
очакват в Министерството през следващите месеци. Отбелязвайки визия за развитието на
въоръжените сили до 2035 г., ще ме извините, ще направя едно малко отклонение, но
искам изрично да отбележа работата на Министерството и на работните групи, чиято
дейност се координира от Военна академия „Георги Раковски“ и ще го отбележа, защото
през месец юни, когато беше направен един етапен преглед на резултатите, в последвалите
коментари почувствах една ирония, абсолютно неуместна според мен, за това, че видите
ли Министерството на отбраната се занимава с двадесет годишни прогнози, тогава когато е
трудно да кажеш ден за ден какво точно се случва. Горе долу така звучаха тези
интерпретации. Казвам неуместна, защото според мен няма отговорно ръководство на
Министерството на отбраната, което да не си поставя въпроса как ще изглеждат
ангажиментите и отговорностите, как ще изглеждат структурите на въоръжените сили и
как ще се развива политиката в сектора за отбрана не с хоризонт следващия месец или
следващата календарна година, а наистина с хоризонта от 10, 15, 20 години. В тази
разработка участват над 80 експерти от различни структури на въоръжените сили. Това е
не просто умствено упражнение или теоретична игра, а става дума за нещо наистина
достатъчно сериозно. Разработени са и вече предварителните доклади на експертните
групи, като искам да подчертая, че става въпрос за групи от 6 области на изследване и
обърнете внимание само на техния предмет на работа: Геополитическа среда за сигурност,
Общество и човек, Наука и технологии, икономика и ресурси, Околна среда и шестата
работна група – Въоръжени сили. С цел привличане и на гражданската експертиза свои
анализи по специфични теми на проекта са представили и институти на БАН, на
Сдружение българска отбранителна индустрия и разбира се цивилни експерти, които са

ангажирани в дейността на тези работни групи. Работата по този проект разбира се се
координира с прегледа на структурата на въоръжените сили. През месец април на 2014 г.
беше проведена и експертна оценка с участието на 52 представители на въоръжените сили
за идентифициране на националните интереси с хоризонт 2035 г. и на основните фактори,
които се очаква да влияят върху сигурността на България и на Балканите. Осъществява се
взаимодействие с екипа, чиято дейност възобновихме, работещ по проекта „Войник на
бъдещето“. Отново в много тясна координация с представители на сдружението на
българската отбранителна индустрия с поглед и върху техническото и технологичното
модернизиране на българските военнослужещи и на българската армия. И обърнете
внимание, работи се в координация с представители на съюзното командване по
трансформацията на НАТО, които разработват документа НАТО 2035 и след това, тоест
това не е просто някаква приумица, която ни е хрумнала на сегашното ръководство на
Министерството на отбраната. Става дума за сериозен стратегически документ, който има
много тясна връзка с разработките, които се правят сред нашите партньори и разбира се
документа „Рамка на бъдещи операции на алианса“. Естествено е в процеса на
изследването да се осъществява и много тясно взаимодействие с различни панели- целеви,
изследователски групи на организацията за наука и технологии на НАТО. Държах да
направя това пояснение, защото е важно поне в рамките на това към този момент за нас
последно заседание на Обществения съвет, да хвърлим известна светлина и върху подългосрочен поглед по развитието на въоръжените сили. Връщайки се към темата на
днешното заседание ще подчертая, че след мен конкретно изложение за състоянието и
перспективите на българските въоръжени сили ще направи заместник министъра на
отбраната г-н Иванов, който вън от всякакво съмнение познава тази тема в различни
качества и е един от хората, които са най пряко ангажирани с подготовката и нормативната
уредба, и съответно реализацията на предмета на този закон и на всички под него
нормативни документи. Очаквам в рамките на дискусията вашите мнения и предложения,
като отбелязвам, че до момента не само сме отчитали това, което сте представяли, но и на
практика сме го прилагали в нашата дейност. Разгледаните до момента теми не само не
изчерпват съдържанието на нашата дейност, но е възможно отново в бъдеще Обществения
съвет и командването на въоръжените сили и ръководството на Министерството да се
връщат към някои от тях, особено тези, които са в процес на развитие и без да
предпоставям дневния ред на Обществения съвет от тук нататък си позволявам да
предложа на вашето внимание още една тема, която е свързана с изграждането на
ефективно функциониращ резерв на въоръжените сили и естествено с качеството на
ангажираните в отбранителния сектор, въпросът за военното образование и съответно
повишаване на неговото качество. В заключение искам да ви пожелая конструктивен дебат
и нека следващите дни и седмици да ви заредят с достатъчно енергия, така че на есен да
продължите с нови сили работата в рамките на този обществен съвет. Желая ви успех.

