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Участието на българските въоръжени сили в мисии и операции зад граница трябва да 

продължи. То има пряко отношение към изграждането и развитието на способности на 

армията ни. Това е един от изводите от днешното заседание на Обществения съвет по 

отбранителна политика.   

Подкрепа получи предложението на бригаден генерал от резерва Валентин Цанков от 

Асоциацията на Сухопътните войски за създаването на учебен център за подготовка и 

преподготовка на миротворци. От него и от генерал-лейтенант от запаса Стоян Топалов – 

председател на СОСЗР, бе отчетено като грешка закриването на двата центъра във Враца и 

Карлово. Според тях подобна структура, която може да бъде в Плевен или Велико Търново, би 

създала възможности за документиране и съхраняване на досегашния ни опит.  

Генерал-лейтенант от запаса Топалов постави въпроса за законови промени, които да позволят 

участието на резервисти с подготовка и опит от мисии зад граница, както във военните 

контингенти, така и като наблюдатели. 

Широката българска общественост не е достатъчно информирана и не възприема правилно 

необходимостта от участието ни в мисии и операции на чужда територия, смята 

контраадмирал от запаса Петър Странчевски, представител на Асоциацията на възпитаниците 

на морското училище. Според него трябва да се промени мнението, че освен парите, 

военнослужещите ни нямат друг мотив, отивайки далеч от родината. 

Предстоящото изтегляне от Афганистан поставя доста въпроси. Смята се, че в условия на 

„намаляващото оперативно темпо” трябва да се акцентира върху участието в международни 

учения. Тази препоръка бе направена от капитан I ранг от запаса Васил Данов от СОР 

„Атлантик”. Участниците в Обществения съвет бяха категорични, че финансовият министър не 

бива да прибере спестените средства, а да ги остави във военния бюджет за инвестиции в 

отбраната, включително подготовка и социални дейности. 

 Според  младши лейтенант от запаса Петър Велчев – председател на Съюза на 

военноинвалидите и военнопострадалите, се налагат много специфични законови промени, 

той подкрепя участието в мисии, но не на всяка цена. Военно-родолюбивата организация 

отново постави въпроса за въвеждане на смесен принцип за набиране състава на Въоръжените 

сили, т.е. връщане под някаква форма на наборната служба. По този повод вицеадмирал от 

резерва Емил Люцканов – представител на БАН, обоснова необходимостта компетентните 

органи да аргументират през обществеността позицията си по отношение на наборната военна 

служба и формирането на национална гвардия. От своя страна професор Тодор Танев от СУ „Св. 

Климент Охридски” отбеляза необходимостта от по-нататъшно развитие на гражданско-

военните отношения, като се намери място на училището, университетите, бизнеса и 

публичния дебат. 


