
Г-н зам. Министър, уважаеми членове на Обществения съвет, от името на Дирекция 

Инвестиции в отбраната, бих искал да взема отношение по някои от темите, които бяха 

дискутирани на днешното наше заседание. Аз най-напред, така, изразявам пълното си, в 

смисъл, приемам напълно загрижеността изразена в редица от изказванията и на ген. 

Цветков, който е бил на много високо ниво, когато аз бях млад офицер в българската 

армия и на други представители, да не изброявам всички подред. И тази загриженост е 

хубаво да се чуе от всички ни и според нас това е и целта на този  Обществен съвет. 

Използвам случая да кажа, че на 28 май, по време на откриването на изложбата „Хемус“ 

2014 г. ще се проведе заседание на Индустриалния форум, който е едно от направленията 

на настоящия Обществен съвет, така че всички колеги, които имат възможност са добре 

дошли в следобедните часове на 28, непосредствено след откриването да вземат участие в 

заседанието на Индустриалния форум, който ще акцентира повече върху нещата, свързани 

със сътрудничеството с индустрията в областта на изграждане на отбранителни 

способности. По отношение на това, което беше казано аз напълно така се присъединявам 

към всички и Министерството на отбраната разчита на това, че вие като общественици ще 

подкрепите нашите усилия за повишаване на разходите за отбрана. Трябва да ви кажа, че 

предстои среща на върха на НАТО, понеже темата все пак е НАТО и е хубаво някои неща 

и факти да се дадат в това отношение. Предстои среща на Върха в Уелс в началото на 

септември, където както спомена и генералният секретар при визитата си предната 

седмица в България, едно от изискванията и едно доста настоятелно ще бъде поставен 

въпросът за увеличаване на военните бюджети до достигането на минималното ниво от 2 

%, нещо което несъмнено ще ни даде повече свобода за реализиране на инвестиционните 

проекти, които ние сме планирали. Този преглед, който в момента извършваме и който в 

крайна сметка ще завърши с и очакваме да завърши с едно напасване на инвестиционни 

план- програма и преработването му евентуално в някакъв документ, дали ще бъде план, 

дали ще бъде програма, все пак някои от проектите, по които ние вече сме започнали 

работа така или иначе ще останат и в бъдещия документ и този документ, обаче ще бъде 

съобразен и с отбранителното планиране и с целите, които ние сме поели в съюзнически 

мащаб. Не бива да подценяваме все пак и опита, който имаме с участието си в 

съюзнически проекти, аз тук вземам връзка от това, което и г-н Зографов спомена. Ние не 

сме имали ангажименти, не сме имали идея да поемем така като цяло ръководството на 

цялата инициатива, по- скоро на един проект, ние там сме водещи, но бих подчертал 

достойното ни участие в две съюзнически инициативи, а именно съюзно наземно 

наблюдение и инициативата за стратегически въздушен транспорт C17. Само за ваша 

информация през изминалата година България като една от държавите които успяха да 

устоят на всички сътресения които преживя програмата за съюз за наземно наблюдение и в 

която започнаха да се връщат държави, включително последната държава, която се върна е 

Полша, през миналата седмица. Ние само за миналата година сме заплатили над 2 млн. 

евро по тази програма, тази година също вноската ни ще бъде не по- малка и тази програма 

ще бъде една от флагманските програми, които ще бъдат разгледани на срещата на Върха, 

поради факта, че тя има силно отношение към една друга инициатива за съвместно 



наблюдение и разузнаване G SAR, която е способност, в която алианса има недостиг. 

Нещо, което беше потвърдено по време на операцията в Либия. Та всичко това все пак , 

нашите усилия в съюзнически мащаб следва да се отчитат, следва да се прокламират, за 

това защото на нас в тези години на сериозни бюджетни ограничения са ни коствали 

значителни усилия. Тук искам да спомена нещо,което беше казано от доста от 

присъстващите е свързано с това дали НАТО по някакъв начин ще подпомогне нашата 

сигурност в сегашната ситуация. Сигурно ви е направило впечатление, че и генералния 

секретар миналата седмица спомена, точно тези дни в НАТО, върховният 

клавнокомандващ на съюзническите войски, докладва т. нар. кънтинджънси план или 

кризисен план, включително за нашия регион, така че в това отношение, ние като член на 

НАТО, все пак можем да имаме малко по- голямо спокойствие, а от друга страна кризата в 

Украйна при всички положения ще ускори едно решение за придобиване на способности в 

различни направления, като се започне от самолети и се премине през другите платформи. 

Искам само още нещо да спомена по отношение на Русия, това че се прекратиха военното 

сътрудничество между Алианса и Русия, все пак на политическо ниво контактът не е спрял 

и в началото на юни ще бъде направена една допълнителна оценка на развитието на 

отношенията с Русия и да се надяваме, че нещата, така, биха могли да затихнат по подобие 

на кризата през 2008 г., въпреки че нещата сега са доста по- остри. Това е което исках да 

кажа. (NCI агенцията) да тогава пак с наше участие ние създадохме първата експертна 

група към индустриалния форум по fiber defence (ще се включи ли в представителството) 

не мога да поема такъв ангажимент, но за нас представлява интерес темата има и проекти в 

Министерството на отбраната в това направление, така че ще участваме във форума, за 

което г-н Зографов спомена. 

 


