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Не съм привърженик на първосигналните решения 
Винаги съм бил противник на реполитизацията и още повече – на репартизацията 

и на министерството, и на Българската армия, и на структурите на подчинение 

на министъра на отбраната, казва Ангел Найденов 

 

Четвъртък, 30 май, 10 часа. В първия си работен ден министърът на отбраната 

Ангел Найденов даде първото си интервю, разбира се -  за вестник „Българска 

армия”. 

 

- Да конкретизираме вчерашното ви изявление, г-н министър. Какво 

разбирате под „преразглеждане  на Плана за развитие на българските 

въоръжени сили, вероятно – и неговото временно спиране”? 

 

- Ами точно спиране на плана. Това, което предстои като определени действия 

и са предвидени в рамките на периода до 1 юли, а след това и до края на годината. 

Едното от тях е например по отношение трансформацията на бригада „Специални 

сили”. Очевидно е, че в случая трябва да бъде преразгледано решението. Не бързам 

да кажа дали това решение ще бъде отмяна на трансформацията или оставане на 

състоянието на ситуацията, което е в момента, т.е. да бъде в рамките на бригадата. 

Имаме съответно предислоциране, закриване, съкращаване на хора в резултат на 

тази предислокация, така че това също са част от въпросите, които подлежат на 

преразглеждане.  

Аз зная, че реализацията на определени действия, свързани с изпълнение на плана, 

предизвикват напрежение и с оглед на това е желанието да намерим решение, 

което да възстанови нормалността в отношенията и спокойствието в работата. 

Затова ще търсим такова преразглеждане. Още повече, че вече имах и възможност 

да се видя с началника на отбраната и вчера (б.р. сряда), съобразно доклада на 

генерал Симеонов разбирам, че намерението за преразглеждане на плана се 

подкрепя. Да добавя и третия елемент – това е необходимостта от по-прецизна 

военна експертиза, която ще бъде също част от аргументите за вземане на решение 

впоследствие. 

 

- Вече тръгнаха слухове и коментари за намерението ви в социалната 

политика… 

 

- Веднага бързам да кажа, че аз не бих направил компромис и не бих отстъпил 

от позицията за изплащане на обезщетенията на пенсиониращите се 



военнослужещи в размера, който е сега. Искам веднага да пресека всякакви 

слухове, опасения и коментари на тази тема. Никаква стъпка назад. Толкова, 

колкото са заплатите, които се изплащат, толкова ще бъдат. Второ – видях вече 

коментар по отношение на намерението за преразглеждане на условията за 

пенсиониране, включително по отношение на гратисния период. Още веднъж ще 

заявя готовност да върнем положението преди повишаването от 25 на 27 години 

на пределната възраст. Но това са решения, които искам да видя в коментар с 

хората, които са в армията и пряко ги засяга едно или друго решение. Така че 

дали ще има гратисен период и какво точно ще бъде преразглеждането е въпрос 

на допълнителни решения.  

 

- Какво ще предприемете за прословутите изтребители за ВВС? 

 

- В петък (б.р. днес) ще изслушам доклад на генерал Симеонов и на 

командирите на видовете въоръжени сили за състоянието на въоръжените сили, 

част от този доклад ще бъде и за състоянието на ВВС и подготовката и 

реализацията на проекта за нов тип многоцелеви изтребител. 

 

- В последните години бюджетът за отбрана е под 1.5 на сто от БВП. Ще 

отстоявате ли в Бюджет 2014 тази цифра да бъде достигната? 

 

- Стремежът ми ще бъде точно  този. 

 

- Как ще работите с върховния главнокомандващ? 

 

- Надявам се да намерим допирните точки и решения, които да не 

предизвикват напрежение. Тогава, когато поставим на преден план интересите на 

отбраната и военната сигурност, необходимостта от изпълнение на възложените 

от Конституцията задачи и отговорности,  интересите на хората, които са 

свързани с отбраната и въоръжените сили, тогава на заден план ще останат 

всякакви субективни пречки.  

 

- Не мога да не ви попитам за ролята на военните медии? 

 

- Самият факт, че разговаряме в момента и то буквално в първия ден е вече 

достатъчно показателен за моето отношение към военните медии. Винаги съм 

разчитал, в това число разбира се и на военните медии, като начин за представяне 

на определени позиции, гледни точки, мнения, още повече, че имам достатъчна 

практика и досега, макар и в различно качество, включително и като народен 

представител. От друга страна, военните медии са посредникът, който е необходим 

да се чуе  гледната точка на журналистите и на тези, към които са адресирани тези 

медии. Това е специализирана аудитория, чието мнение трябва да бъде зачитано.  

 



 

- Кога ще бъдете готов с политическия си кабинет? 

 

- Хоризонтът, поставен от министър-председателя е две седмици. Надявам се 

дотогава да имаме решение. 

 

- Един политически въпрос, обещавам да няма повече. От 1997 г. БСП не е 

имала министър на отбраната. Как ще работите с администрация, 

назначавана от други политически сили? 

 

- Аз и вчера имах възможност да кажа, че за мен решаващи критерии са 

професионализмът, професионалната почтеност, отговорността и лоялността към 

страната, разбира се и към отбраната и въоръжените сили. Тогава, когато тези 

фактори са налице, хората могат да работят спокойно. Това обаче не е опит или 

начин да си затворя очите за допускани слабости или,  да кажем,  негативно мнение 

и настроение срещу определени хора в администрацията.  Но не бързам и не съм 

привърженик на първосигналните решения. Нека да се убедя наистина в 

твърденията „за” или „против” и тогава ще взимам решения. Факт е, разбира се – 

това са 16 години, в които не е имало представител не толкова на, колкото свързан 

с БСП, но не мисля, че това трябва да бъде доминиращо. Винаги съм бил 

противник на реполитизацията и още повече – на репартизацията и на 

министерството, и на Българската армия, включително разбира се и на структурите 

на  подчинение на министъра на отбраната. Правя едно малко отклонение, за да 

кажа, че като достатъчно публична фигура, която дълго време се е занимавала с 

темата, свързана с отбраната и въоръжените сили в Народното събрание, аз имам 

едно – да използвам този израз – предимство. И то е – да са известни моите 

позиции по редица ключови въпроси. Така че лесно човек може да се убеди в това, 

което казвам. Аз винаги съм възразявал срещу опитите да се внесе този силно 

партизиран привкус в отношението на министъра към армията и съответно към 

въпросите на отбраната и въоръжените сили.  

 

- Ще продължи ли да съществува Обществен съвет към министъра на 

отбраната? 

 

- Това е част от плюсовете на присъствието на г-н Тагарев в Министерството 

на отбраната. Да, моето намерение е да бъде запазен този Обществен съвет. Имах 

възможност да видя част от информацията за досегашната му работа и да се убедя 

в предимствата му, още повече, че това изцяло се вписва в разбирането, което 

имахме в предизборната кампания – силното присъствие на гражданския сектор в 

министерствата, ведомствата и регулаторните органи. 

 

 



- Бихте ли съдействали по някакъв начин за някакво обединение на тези 

40 военнопатриотични и родолюбиви организации? Не са ли твърде 

много? 

 

- Това е изцяло въпрос на тези организации. С голямата част от тях съм 

работил и ще работя, познавам техните ръководства, но този въпрос е изцяло в 

техните ръце. Не бих си позволил по никакъв начин да стимулирам или да 

стопирам определени процеси. 

 

- Какво ще пожелаете на читателите на в. „Българска армия”? 

 

- Да се запазят като читатели! 

 

Интервюто взе: Тодор Токин 


