Уважаеми господа, искам да благодаря на всички за вашето присъствие, за
изразените становища като членове на Обществения съвет по отбранителна политика,
искам да направя уговорката, че по принцип визията на политическото ръководство, на
това политическо ръководство е да се вслуша основно в и най- вече приоритетно във
вижданията, анализите и становищата на гражданското общество, което е незаменим
фактор в подкрепа на усилията на националните институции и осъществяване на
политиката за сигурност и отбрана на страната ни. Мисля, че вие трябва да сте усетили и
от подхода на Министъра на отбраната в този аспект и в този аспект ми се струва, че ние
получаваме и подкрепа за всичко това, което беше изложено и от мен в уводната част и в
експозето, което направих, защото всички ваши бележки дефакто бяха, аз ги разпознах
като подкрепа за всички наши начинания, виждате че в това експозе тонът беше и
самокритичен по отношение на ведомството. Всички тук присъстващи в тази зала, около
тази маса са хора, които наистина милеят за националната ни сигурност, запознати са с
проблемите и не е учудващ за мен факта, че се обособяват едни мнения и становища,
които се припокриват в повечето становища. Проблем, който беше поставен като основа и
той дефакто е, намалението на бюджета на Министерството на отбраната като процент от
БВП, тук бяха отбелязани едни процентни взаимоотношения от 2,6 аз имах възможност да
бъда тогава също зам. Министър на отбраната в този период 2001-2005 и когато беше
положено началото и на поемането на ангажиментите и на тези цели на въоръжените сили
ако това ниво беше запазено ми се струва, че много висок процент от всички тези цели
щяха да бъдат реализирани, но за съжаление къде субективни, къде обективни фактори
наложиха да бъдат променени и редуцирани бюджетите на Министерството на отбраната
през различните години като най- същественото намаление, както спомена и ген. Цветков,
то беше през 2010 г. от там нататък пропуснато се наваксва, но трудно, защото това
намаление, което беше направено, те бяха предвидени за капиталовите разходи, то е от
порядъка на 400- 500 млн. лв., което в рамките на три години прави около 1,5 млрд.- 2
млрд. и знаете всички много добре, че ако до настоящия момент българската армия е
поддържала своите способности и своята бойна подготовка и бойните учения, се е
извършвало от стоковите наличности които е имала от преди, то вече към настоящият
момент са вече на изчерпване, като казвам на изчерпване една част са изчерпани, другата
са вече с изтекъл срок на годност и трябва наистина да се вземе едно решение на
политическо ниво и за този консенсус, за който се говори преди малко тук както е имало
консенсус преди десет години за членството в НАТО, така трябва да има консенсус по
отношение на сектора сигурност и отбрана като цяло. Да се надяваме обстоятелствата да
не наложат да правим този дебат, а напротив в една ситуация, в която всички в страната
като политически партии, неправителствения сектор, които са запознати с материята и
тематиката да осъзнаем тази необходимост и навреме да бъде взето това решение. На
напразно стартирахме този преглед на структурата на въоръжените сили, вижте ние не
говорим тук за трансформация, не говорим за преглед и пак за някакви трансформирания,
съкращения и какво ли не защото ние през годините видяхме. Системата на отбраната,
особено българската армия беше една от структурите която най- много беше

трансформирана, но какво се получи вместо тази трансформация да доведе до увеличаване
на оперативни способности, те тръгнаха да се, това беше основание за рязане на
бюджетните средства, а не такава е логиката по принцип на тези реформи, реформи се
правят, такава е логиката в натовските страни, реформи се правят, за да може от тези
реформи ресурсът, който се освобождава да бъде инвестиран в способности, оперативни
способности да имаш по-боеспособна отколкото е готова армията. И на тези разговори
миналата година с нашите партньори, които бяха на наблюдението пак говореха за
реформи и ние им го обяснихме по много точен и ясен начин. Казахме им, нека да не
вървим и ние няма как да приемем реформи, имайки предвид съкращения, защото това до
нищо няма да доведе, като увеличение на ресурс, боеспособност, боеготовност и всичко
останало. Нашите приоритети трябва да бъдат съвсем други и това което ни дава някакъв
оптимизъм е, че в настоящото правителство има и в лицето на премиера и на кабинета
разбиране на проблематиката има промяна на мисленето към системата за отбрана и
сигурност и след първото полугодие, когато се види накъде тръгва икономиката ще има
една актуализация на бюджета и очакваме по отношение на Министерството на отбраната
наистина да бъдат заделени целеви средства за подпомагане на едни или други проекти,
така както беше направено миналата година по отношение на тези три проекта, за които
спомена г-н Пешев преди малко, за честотния сектор, радиочестотния сектор, знаете че
тези договори са сключени 2008 г. но 3 г. 4 г. е нямало никакво финансиране 2010, 2011 до
2012 г. за първи път имаше някакво финансиране и някакво изплащане, надяваме се и тази
година второто полугодие също да има подпомагане в тази насока. Решението за
многоцелеви изтребител чука на вратата ни, тази година е от ключово значение да се вземе
решението за придобиване на многоцелеви изтребител, а под каква форма ще стане,
знаете, съобразно нашето законодателство, всяка сделка, която е над 100 млн. тя трябва да
бъде санкционирана от Народното събрание, тя ще бъде съответно с всичките параметри,
надяваме се наистина, по принцип доклада е в Министерски съвет и очакваме на първото
политическо ниво като Министерски съвет да се вземе решение, с което да се стартира
процедурата. По отношение на киберотбраната, да, ние активно засилихме този процес,
най- вероятно ще участваме в този форум и имаме вече докладни в три центъра, да се
ситуира в Министерство на отбраната, най-вероятно ще бъдем водещи по отношение и в
национален мащаб, работим, мисля, че сме, но няма да спорим по този въпрос, ще говорим
след една година, наистина се направиха, предприеха се много сериозни стъпки в тази
насока, да, защото знаете, че в настоящия глобализиращ се свят и при тези асиметрични
заплахи и при тази динамика на процесите няма как да вървим напред без
киберсигурността и киберотбраната. В заключение това което искам да отбележа е, че ние
трябва да продължим с трансформацията на въоръжените ни сили, с акцент върху
изграждането на модерни отбранителни способности. Нашата цел е непрекъснато да
усъвършенстваме отбранителния мениджмънт и да повишаваме ефективността на
изразходване на средствата за отбрана като приоритетната ни задача остава тази около
която всички се обединяваме, а именно модернизацията на въоръжените ни сили, за
съжаление, в настоящия момент, в условията на ограничени ресурси, но мисля, че ако има

промяна и то продължи така с позитивни темпове на начина на мислене и възприемане на
сектора за сигурност и основно за отбрана, проблемите могат да бъдат решавани.
Благодаря на всички за участието и ще помоля тези становища, които не са пратени, да
бъдат пратени при г-жа Такева, съветникът на министъра, за Обществения съвет.
Благодаря още веднъж.

