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Промяната продължава така, както е планирана до момента, защото 

това е една нужна промяна във вярната посока 

 

Водещ: Снежана Иванова 

 

Водещ: Добър ден сега на Тодор Тагарев, който е новият служебен 

министър на отбраната. Здравейте! 

Министър Тодор Тагарев: Здравейте и добър ден на вашите слушатели! 

Водещ: Защо се съгласихте да станете служебен министър на отбраната? 

Въобще какво можете да промените в сегашната система? Да очакваме 

ли някакви реформи?  

Министър Тодор Тагарев: Моята кариера винаги е била във или близо до 

структурите на Министерство на отбраната и на армията. От около 15 години 

работя по въпроси на мениджмънта на отбраната в страната и в чужбина, 

преподавам тези въпроси. И когато получих предложението, нямах друг 

избор, освен да приема.  

Водещ: Не сте се колебал въобще? 

Министър Тодор Тагарев: Много малко, от гледна точка на семейството и 

тази публичност, която ще получа, и която невинаги е позитивна.  

Водещ: Ясен ли е вече екипът, с който ще работите? Ще има ли промени? 

Министър Тагарев: Министър Ангелов, както е записано в закона, освободи 

членовете на политическия кабинет, а аз съм почти готов със своя екип. 

Водещ: Какъв е той? Кажете имена? 



Министър Тодор Тагарев:  Все още нямаме назначенията, така че за имена 

нека да не говорим. По принцип тази схема, която беше наложена последните 

години, с двама заместник-министри с отговорности, респективно в сферата 

на външно-политически отношения, съюзни отношения в НАТО и 

Европейски съюз (ЕС), взаимодействие с други международни организации, 

трябва да има един заместник-министър. И от друга страна има качествено 

различни въпроси на обществени поръчки, договори, развитие на силите, 

където трябва доста по-различна експертиза. И там предвиждам също да има 

заместник-министър. Но в никакъв случай няма да отиваме към увеличаване, 

към кабинети с четирима-петима  заместник-министри, каквито сме виждали 

в миналото.  

Водещ: Реформи някакви да очакваме ли? 

Министър Тагарев: Не, не.  

Водещ: Какви са акцентите Ви? 

Министър  Тодор Тагарев:  Предлагам коригирано така: Реформи няма да 

очакваме. Нашата основна задача е да осигурим стабилност в управлението 

на въоръжените сили, в отбраната на страната, т.е. това не стои на 

публичното внимание. Ние все още имаме значителен контингент от сили в 

Афганистан, на две места в Афганистан, имаме представители в Мали. Имаме 

сили, които са в готовност за действие на други театри. Всичко това трябва да 

продължи, трябва да бъде много стабилно. Ние, независимо от близка до 

кризисната ситуация в страната, ние трябва да осигурим изпълнение на 

съюзните си задължения.  

 

Водещ: Страхувате ли се от среща… 

Министър Тагарев: Нека само да кажа за реформите. Нови реформи, по 

никой начин, ние не може да правим. Това е въпрос на широко обществено 

обсъждане, той заема по-дълго време, изисква парламентарно одобрение и 

т.н. Така че ние за нови реформи не говорим, но стабилност, означава също 

така, че ние продължаваме да изпълняваме решенията, които вече са взети и 

не се отклоняваме от тях. Тоест промяната продължава така, както е 



планирана до момента, защото това е една нужна промяна във вярната 

посока.  

Водещ: Изтъкнахте, че сте от системата. Страхувате ли се обаче от 

разговори с военните, ето например легия „Раковски”? Защото, като че 

ли диалогът между легията и досегашния министър не вървеше много 

добре? 

Министър Тодор Тагарев: Не, не се страхувам. От легията..., както сте 

видели в  биографията ми, която е вече публична, също съм служил в 

армията, във Военновъздушните сили, макар и не дълго време.  Мога да 

разбера колегите. В авиацията съм служил основно, тъй като те са много 

активни. Мисля, че въпросите, които те поставят нямат лесно решение, а аз не 

мога да поема ангажимент, че те ще бъдат решени в рамките на три месеца.  

Водещ: А смятате ли, че се прави поне? Например те излязоха през 

последните месеци на две протестни шествия, заради лошите условия на 

труд, заради променящите се условия за пенсиониране, липсата на 

кариерно развитие.  

Министър Тодор Тагарев: Част от техните искания могат да бъдат приети, а 

всички техни искания могат да бъдат дискутирани.  По кои точно от тях 

могат да се предприемат действия, това зависи от… 

Водещ: Пенсионирането? 

Министър Тодор Тагарев: Пенсионирането - по никой начин не можем да 

променим условията, това е решение на Народното събрание. С това ще се 

занимава евентуално ново... 

Водещ: Да. Смятате ли, че се прави в това си искане? 

Министър Тодор Тагарев: Аз мисля да инициирам един разговор за това 

какво означава военната служба днес, каква е ролята на военнослужещия, за 

какво трябва да бъде готов той и съответно какво трябва обществото да му 

даде, за да може той качествено да изпълни тези свои много сериозни 

ангажименти на тази военна професия и какво обществото може да му даде. 

Някак си през последните месеци, а може би дори и по-дълго време, 



изключително широко място в медийното пространство и навън заемат 

въпроси на това кога се пенсионират, колко заплати получават и т.н. Това е 

един много важен елемент, но далеч не е единственият и дори не бих казал, че 

е най-важният елемент на военната професия. Военната професия е сложна, 

тежка, рискова професия. Има много сериозни изисквания към нея, към 

подготовката на хората. Ние трябва да направим така, не казвам в тези близки 

три месеца, но трябва да направим така в страната ни, че военната професия и 

хората, които изпълняват тази професия да имат достойнството в обществото, 

да имат достойнството сред съюзниците. 

Водещ: Ще имате ли смелостта да направите ревизия на дейността на 

министър Аню Ангелов например? 

Министър Тодор Тагарев: Нямам задача, нито амбиция да правя. 

Водещ: Все пак да видите какво сте получили като наследство. 

Министър Тодор Тагарев: Това е неизбежно. Аз, за да мога да си върша 

работата, трябва да съм запознат със състоянието. И постоянно върви и мога 

да ви кажа, че от първия ден бяха поднесени няколко десетки документа за 

подпис. Така че, когато вземам такива решения аз трябва да съм наясно със 

ситуацията. 

Водещ: Оценката, която поставяте на досегашния министър? Моля ви, 

за едно изречение. 

Министър Тодор Тагарев: Не, няма да поставям оценка. Министър Ангелов 

е много достоен човек, с много солидна кариера. Той направи много верни 

неща. Много направи за внедряването на интегрирания модел в 

Министерството на отбраната.  И мисля, че с времето, по достойнство, 

неговият принос ще бъде оценен. 

Водещ: Благодаря ви. Тук трябва да спре този разговор, защото следват 

новините на „Хоризонт“.  Чухте министъра на отбраната Тодор Тагарев. 

Този разговор беше кратък, ние обаче ще следим вашата работа. Много 

ви благодаря за това интервю.  

Министър Тодор Тагарев: И аз ви благодаря. 



 


