
СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА 

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ 

 

 

 

 

 

РОЛЯТА НА ДОБРОВОЛНАТА СЛУЖБА 

В АРМИЯТА И СЛУЖБАТА В РЕЗЕРВА 

И ЗАПАСА ЗА УКРЕПВАНЕ ОТБРАНАТА 

И СИГУРНОСТТА НА СТРАНАТА 

 

 

 

Сборник доклади от конференция, 

проведена на 14 септември 2018 г. в Казанлък 

 

 

 

София ● 2018 

  



2 

Конференцията е организирана от Съюза на офицерите и 

сержантите от запаса и резерва, Военна академия „Г. С. Раковски“ и 

Централното военно окръжие. Проведена е под патронажа на 

заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността 

и министър на отбраната Красимир Каракачанов на 14 септември 

2018 г. в Дома на културата „Арсенал“ в Казанлък. 

РОЛЯТА НА ДОБРОВОЛНАТА СЛУЖБА В АРМИЯТА 

И СЛУЖБАТА В РЕЗЕРВА И ЗАПАСА ЗА УКРЕПВАНЕ 

ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА НА СТРАНАТА 

Сборник доклади от конференция,  

проведена на 14 септември 2018 г. в Казанлък 

© Военна академия „Георги Стойков Раковски“, издател, 2018 

ISBN 978-619-7478-15-0 



СЪДЪРЖАНИЕ 

Златан Стойков 

ВСТЪПИТЕЛНО СЛОВО на председателя на СОСЗР / 5 

ДОКЛАДИ 

Елислав Иванов 

СРЕДА ЗА СИГУРНОСТ В РЕГИОНАЛЕН И ГЛОБАЛЕН МАЩАБ / 7 

Румен Николов 

РОЛЯТА НА ДОБРОВОЛНАТА СЛУЖБА В АРМИЯТА 

И СЛУЖБАТА В РЕЗЕРВА И ЗАПАСА ЗА УКРЕПВАНЕ 

НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА НА СТРАНАТА (1878 – 1944) / 18 

Георги Петков 

СЪСТОЯНИЕ НА ДОБРОВОЛНАТА СЛУЖБА, ВОЕННАТА 

ПОДГОТОВКА И СЛУЖБАТА В РЕЗЕРВА И ЗАПАСА 

ЗА УКРЕПВАНЕ НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА 

НА СТРАНАТА / 29 

Стоян Стаматов 

МЕЖДУСЪЮЗНИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ В ПОДКРЕПА 

НА СИЛИТЕ ОТ РЕЗЕРВА В НАТО / 41 

Милен Илиев 

ВИЗИЯ ЗА ДОБРОВОЛНА ВОЕННА СЛУЖБА / 56 

Владко Иванов 

ДОБРОВОЛНАТА СЛУЖБА И СЛУЖБАТА В ЗАПАСА И РЕЗЕРВА 

ЗА ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАНИЦИ / 65 

Пламен Халачев 

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И РЕИНТЕГРАЦИЯ 

НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ В ОБЩЕСТВОТО / 81 



ИЗКАЗВАНИЯ 

Петър Илиев 

председател на Национално сдружение „За честта на пагона“ / 90 

Кольо Димов 

областна организация Стара Загора / 95 

Костадин Ушев 

председател на Областен съвет на СОСЗР – Благоевград / 98 

Кирил Цветков 

председател на Асоциация на Сухопътните войски / 100 

Златан Стойков 

председател на СОСЗР / 106 

Красимир Каракачанов 

заместник министър-председател по обществения ред и сигурността 

и министър на отбраната / 110 



5 

 

 

ВСТЪПИТЕЛНО СЛОВО 

 

на председателя на СОСЗР о.з. генерал Златан Стойков  

 

Уважаеми господа генерали и адмирали,  

офицери и сержанти от кадъра, резерва и запаса, 

Уважаеми дами и господа гости на конференцията, 

 

Разрешете ми от името на членовете на ЦС на СОСЗР и лично от 

мое име да Ви поздравя с добре дошли в града на розите и да изразя 

нашата благодарност за Вашата съпричастност и участие в днешната 

конференция на тема: „Ролята на доброволната служба в армията и 

службата в резерва и запаса за укрепване на отбраната и сигурността на 

страната“. 

 

Уважаеми дами и господа, 

 

На всички е добре известно, че в края на XX век, в резултат на 

промените в стратегическата, икономическата, политическата и 

военнополитическата обстановка в света и Европа, се наложи 

изграждането на нови структури, отбранителни способности и способи 

за окомплектоване с личен състав на въоръжените сили за участието им 

в съвместни операции на НАТО, ЕС и ООН. 

Много от новоприетите страни в Алианса, премахвайки 

задължителната наборна военна служба, с нарастващи и бързи темпове 

са преминали към професионални армии. 

В резултат на тези динамични процеси у нас също са направени 

много и бързи законови промени, за някои от които днес се оценява, че 

са прибързани и не са в интерес на сигурността на държавата. 

През есента на 2007 г. правителството и народните 

представители от 41-вото Народно събрание промениха Закона за 

отбраната и въоръжените сили, който регламентира задължителната 

наборна военна служба, приеха съответните поправки, с които от 1 

януари 2008 г. преминахме към изцяло професионални въоръжени сили. 

Само след една-две години в нашето общество се заговори за връщане 
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на задължителната наборна военна служба. До този момент обаче не са 

предприети никакви практически стъпки в тази насока. 

Приетият от 42-ото Народно събрание Закон за резерва на 

въоръжените сили, който е в сила от 10 юни 2012 г. не работи така, 

както се очакваше. Промените, които направи следващият състав на 

парламента не подобриха окомплектоването на мирновременните и 

военновременните формирования на въоръжените сили с личен състав и 

техника от резерва и запаса. 

Високият процент (20%) на некомплект на военнослужещи в 

мирновременните и военновременните формирования на въоръжените 

сили затруднява постигането и поддържането на необходимите 

отбранителни способности. В периода 2010 – 2014 г. не бяха назначени 

планираните 3000 резервисти, а сега срокът е удължен до 2020 г. 

Според Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили за 

2017 г. доброволният резерв е попълнен едва на 17 процента. 

Въоръжени сили, дори окомплектовани с най-съвременно 

въоръжение, бойна, спомагателна и транспортна техника, трудно биха 

изпълнили задачите си, ако не разполагат с необходимия подготвен и 

мотивиран човешки ресурс за попълването на 100% на 

мирновременните и военновременните формирования. 

Всичко това е обезпокоително не само за настоящия ръководен и 

команден състав на въоръжените сили, но и за запасното войнство и 

цялото българско гражданство. Нашите съграждани трябва да бъдат 

убедени и сигурни, че въоръжените сили на Република България са 

окомплектовани с мотивиран и подготвен личен състав, въоръжение и 

бойна техника и са в готовност да изпълняват задачите си по трите 

мисии: отбрана, подкрепа на международния мир и сигурност и принос 

към националната сигурност в мирно време. 

Именно затова Ви предложихме обявената тема на днешната 

конференция. Тя е актуална за всички и съм убеден в конструктивността 

на докладите и изказванията по проблемите на окомплектоването на 

въоръжените сили с личен състав, въоръжение, бойна, специална, 

транспортна техника и индивидуална екипировка. 
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СРЕДА ЗА СИГУРНОСТ В РЕГИОНАЛЕН И ГЛОБАЛЕН 

МАЩАБ 

 

Елислав Иванов
*
 

 

 

Анотация: Постоянно променящата се среда на сигурност 

изисква адаптивност и своевременно реагиране срещу новите 

съвременни предизвикателства и хибридни заплахи за мира и 

сигурността. Този нов геополитически феномен налага 

необходимостта от преразглеждане и предефиниране на дейността 

по противодействие на тези предизвикателства. Постоянният 

мониторинг на съвременната среда на сигурност дава възможност за 

своевременна информираност за степента на уязвимост и 

подготовката за адекватни реакции. 

Ключови думи: среда на сигурност, хибридни войни, тероризъм, 

мигрантски потоци. 

 

 

 

През последните години сме свидетели на значителни промени в 

средата за сигурност. С края на Студената война се прекратява ясно 

изразеното противопоставяне на великите сили и е установен 

еднополюсен модел. Появяват се нови модерни предизвикателства и 

заплахи пред мира и сигурността, които сериозно променят средата на 

сигурност. Настъпилият период на асиметричен тип заплахи и 

религиозно мотивиран тероризъм става водещ фактор в световните 

конфликти. 

Динамиката на политическите и социалните процеси в близки до 

България райони и произтичащите от тях предизвикателства пред 

националната сигурност повишават изискванията към отбранителната 

ни политика и към развитието на адекватни военни способности. 

                                                           
*
 Авторът е асистент в секция „Стратегически изследвания в отбраната“ в 

Института за перспективни изследвания за отбраната на Военна академия 

„Г. С. Раковски“. 



8 

Вероятността за възникване на конвенционален военен конфликт 

на Балканите е ограничена. Повечето ни съседни държави са членки на 

НАТО и ЕС, а останалите имат амбиции за интегриране в европейските 

и евро-атлантическите структури. Нито една от тях не разглежда 

България като вероятен противник. Запазва се тенденцията към 

разширяване на двустранните и многостранните отношения и за 

урегулиране на спорните въпроси по мирен път. 

Предвид все по-опасните политически процеси, развиващи се в 

непосредствена близост с нашите граници – в Украйна, Близкия изток, 

Турция и в района на Западните Балкани, рисковете за националната 

сигурност на страната продължават да бъдат завишени. 

Средата на сигурност все по-ясно се характеризира с динамични, 

противоречиви и трудно предвидими промени, които оказват влияние 

както на международно, така и на национално ниво. Това изисква 

търсенето на многостранни подходи при уреждане на важните проблеми 

на развитието и сигурността. 

Съвременните предизвикателства за системите за отбрана и 

сигурност придобиват нова сложност чрез нови заплахи – 

конвенционални и неконвенционални, асиметрични конфликти, 

пиратство, глобален тероризъм, транснационална организирана 

престъпност, миграционни потоци, енергийни проблеми, климатични 

промени, разпространяване на оръжия за масово унищожение и други. 

Това днес са основните заплахи за международния мир. 

Средата на сигурност сериозно е повлияна и от постоянно 

променящи се и трудно определими заплахи, изразяващи се чрез 

комплекс от проявления на хибридни предизвикателства. Те се 

идентифицират от НАТО като елементи на хибридната война а от ЕС 

като хибридни проявления и хибридни заплахи. Тяхната среда за изява 

търпи непрекъсната промяна и обхваща всички измерения на 

пространството – наземно, морско, въздушно, космическо и различни 

среди – информационна, кибернетична, електромагнитна, ресурсна, 

финансова, обхващайки различни аспекти от обществено-политическия 

живот. 

Общ преглед на средата на сигурност 

 

Бързо променящата се среда на сигурност обърква възприятията 

на много хора за света и развиващите се събития. Войните в Ирак, 

Афганистан, Сирия, тероризмът, несигурността в Близкия изток, 
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миграционната вълна в Европа, събитията в Украйна, новите ядрени 

заплахи от Северна Корея, налагането на икономически санкции, новата 

икономическа политика на САЩ, напускането на ЕС от страна на 

Великобритания, възможността за нарушаване на доставките на 

енергийни и стратегически суровини, активирането на замразени 

конфликти, разширяването на ЕС и НАТО, смяната на ценностите, 

различните модели за устройство на света – всичко това и редица други 

реалности предизвикват усещане за световен хаос. 

Най-голямата явна заплаха за обществата вече не е агресията с 

военна сила, а по-скоро скритите подходи на въздействие, 

организираната престъпност, разрастването на регионални конфликти, 

лансирането на политики, които предизвикват несигурност, 

икономическа нестабилност и зависимост, безредиците и 

националистическите настроения, нелегалният трафик на хора и 

мигрантските потоци. 

Република България разглежда гарантирането на своята 

сигурност, както като стратегическа национална задача, така и в 

рамките на колективната отбрана на НАТО и общата външна политика 

и политика за сигурност на ЕС. Членството на Република България в 

НАТО и ЕС е стратегически избор и един от основните гаранти за 

националната ни сигурност. 

Динамично променящата се геостратегическа среда на сигурност 

увеличава рисковете и заплахите от различно естество не само за 

България, но и в регионален и глобален план. Основните рискове са 

породени от вероятността за военни конфликти и от широкия спектър 

на асиметричните заплахи, включително от несистемни участници. 

От съществена значимост за средата на сигурност са и военно-

политическите процеси, произтичащи не само в съседните страни, 

близките региони, но и в съседните континенти. 

 

Промени в средата на сигурност 

 

Като значителен елемент от средата на сигурност остават 

проявите на международния тероризъм. 

Анализирайки дейността на двете най-големи терористични 

групировки Ал-Кайда (al-Qaïda) и т.нар. Ислямска държава (EI или 

Daesh) през последните години, може да бъде направена констатацията, 

че въпреки че споделят обща идеология, те взаимно се конкурират. 
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Въпреки това мнението на западни разузнавателни експерти
1
 е, че 

колкото повече се отдалечават и разграничават от движенията в Ирак и 

Сирия, толкова по-голяма е вероятността за сътрудничество между Ал-

Кайда, ИД и други джихадистки групи. В краткосрочен план може да се 

очаква, че бойните формирования на ИД ще се стремят чрез различни 

терористични способи да увеличават интензитета на своята активност с 

цел запазване присъствието и контрола върху ключови райони на 

сирийска и иракска територия. При такъв сценарий не се изключва 

вероятността от създаване на „спящи“ мрежи и клетки за влияние на 

територията на Афганистан и Пакистан при евентуално прехвърляне 

цялостното ръководство и дейност в северноафриканските държави. 

Друга характерна особеност на средата на сигурност е 

повишаването на опасността от терористични нападения на 

самостоятелно действащи екстремисти или саморадикализирали се 

елементи, които са изключително трудни за прогнозиране и 

противодействие. 

На срещата на върха в Брюксел от 11 – 13.07.2018 г. именно 

борбата срещу международния тероризъм се определя като едно от 

основните предизвикателства пред на Алианса. 

Продължаващият миграционен натиск върху европейския 

континент е с реални предпоставки да се превърне в сериозна заплаха и 

за националната сигурност на страната ни. Миграционните потоци са 

глобален феномен, който пряко влияе върху националната сигурност не 

само на Република България, но и на всички съвременни държави. 

Проблемът е трудно разрешим защото е породен от такива фактори като 

регионални конфликти, политически репресии, икономическа 

изостаналост, ширеща се престъпност, външни влияния с цел 

дестабилизиране, енергийна зависимост, терористични заплахи, бедност 

и други. 

Като външна граница на ЕС България продължава да полага 

значителни усилия и прилага стриктно всички разпоредби на 

европейското и шенгенското законодателство с цел овладяване на 

миграционния натиск. 

Напливът на бежанци предизвиква напрежение, което активизира 

редица националистически организации и поражда условия за 

възникване на нови крайнодесни движения
2
. Наличието и стремежът 

към трайно установяване на значителни бежански маси, предимно от 

Близкия изток и Северна Африка, в страните от Западна и Централна 
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Европа са предпоставка за нарушаване на обществения баланс в тях. 

Формирането на обособени бежански групи е фактор, който генерира 

обществено-политическо напрежение в държавите, което получава 

резонанс и в останалите страни от континента, включително България. 

Използването на киберпространството за агресивни действия, 

оказване на влияние и политическа дестабилизация от екстремистки 

групировки придобива все по-изразителни параметри и се налага като 

основен сегмент на средата на сигурност. В това направление се 

планира изграждането на специален Център на НАТО в гр.Монс, Белгия 

за кибероперации с цел обезпечаване информираността за обстановката 

и координиране оперативната дейност в киберпространството. 

Предвижда се постигане на пълен оперативен капацитет на Центъра 

през 2019 г. 

Според националната стратегия за киберсигурност 

„Киберустойчива България 2020“
3
, Република България ще бъде 

надежден и устойчив партньор и участник в общите системи за 

колективна сигурност с евроатлантическите ни партньори срещу 

еволюиращите кибернетични заплахи и кризи. 

Замразените конфликти в постсъветското пространство 

остават постоянен източник на напрежение. Те съдържат рисков 

потенциал по линия на сигурността, а засегнатите от тях страни 

продължават да са поле за сблъсък на различни геополитически 

интереси. Кризата в Украйна и незаконното анексиране на Кримския 

полуостров водят до трайно нарушаване на геостратегическия и 

военния баланс в региона на Черно море. Разрастват се противоречията 

и в областта на икономиката и културата. Незачитането на 

териториалната цялост на независими държави, провеждането на 

информационни операции и масовото използване на хибридни 

стратегии подкопават доверието и значително затрудняват връщането 

към диалога и намирането на трайни политически решения, свързани 

със сигурността на европейския континент. С действията си в Украйна и 

Сирия Русия се стреми да демонстрира нараснали военни възможности, 

готовност и решимост да ги използва като средство за постигане на 

политико-военни цели, в т.ч. извън страната.
4
 Остава висок рискът от 

„размразяване“ на конфликтите на територията на Молдова 

(Приднестровския и Гагаузкия), които също са в относителна близост до 

нашите граници. 
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Активни са предизвикателствата към уязвими държави от 

инструментите на хибридната война, които се използват ефективно за 

постигане на политически цели. Във връзка с това безпокойство 

предизвикват опитите за формиране на обществено мнение чрез 

изкривяване на информация, пропагандни кампании, медийна 

дезинформация, използване на социални мрежи за лансиране на неверни 

данни и новини, инициативи на популистки партийни лидери за 

манипулиране на групи избиратели и за предизвикване на напрежение и 

несигурност. 

Може да се заключи, че комбинацията от традиционни и 

хибридни методи вече е характерна черта на всеки въоръжен конфликт 

и съставна част на съвременната среда на сигурност. Нещо повече – 

докато хибридните могат да се прилагат без открито използване на 

военна сила, класическите военни операции без хибридни действия вече 

не съществуват. Ярък пример е конфликтът в Сирия, който на практика 

потвърждава, че хибридната война изисква високотехнологични 

оръжия. Въоръжените сили са ефективни, ако имат способността да 

решават проблеми с минимално участие на военния компонент. 

Средата на сигурност в Централна Азия е нестабилна, 

многопосочна и бързо променяща се, определена от динамично 

развиващи се събития и предпоставки за негативно външно влияние с 

подчертани асиметрични рискове и заплахи. Върху нея ще оказва 

негативно влияние наличието и разширяването на радикалните 

идеологии, а тероризмът остава най-сериозното предизвикателство. 

Средата на сигурност в Близкия изток и Северна Африка се 

характеризира с множество бунтовнически действия, етнорелигиозни и 

социално-икономически противоречия, прерастващи в конфликти. 

Районът е сериозен източник на заплахи. Той ще остане във фокуса на 

вниманието на НАТО, чрез Регионалния център за Юга, разположен в 

Неапол, предназначен да координира действията на Алианса в южно 

направление. 

Като сложна и с непредсказуеми елементи е обстановката в 

страните от Персийския залив и Арабския полуостров. В основата на 

нейната неопределеност са противоречията между Иран и Саудитска 

Арабия, породени от опитите им за влияние и надмощие върху съседни 

страни и региони. 

Кризата в Украйна влияе съществено върху глобалната, 

европейската и регионалната среда на сигурност. В значителна степен 
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забавя социално-икономическото развитие на държавите в 

Черноморието. Заплашва военнополитическата стабилност на региона, 

който е ключов елемент от проекта за европейска интеграция. 

Република България разглежда Черноморския регион в широк 

европейски и евро-атлантически контекст с цел задълбочаване на 

сътрудничеството между държавите в сферата на икономиката, 

търговията и сигурността. Особено голямото му значение се 

детерминира от характера му на пространство за развитие на мрежата за 

пренос на основни енергоносители, свързваща страните производителки 

с енергийните пазари в Европа. Важността му за нас нараства предвид 

активната роля на страната ни за поддържане на международния мир, 

както и ангажиментите по охраната на външните граници на ЕС. 

В района на Западните Балкани средата на сигурност се 

отличава преди всичко с политическа нестабилност (особено в Косово и 

Босна и Херцеговина) и сериозни икономически проблеми. Запазващото 

се разделение по етнически признак продължава да подхранва 

национализъм и сепаратистки настроения. 

Засилването на взаимодействието между НАТО и ЕС за 

стимулиране и подпомагане на демократичните процеси в страните от 

Западните Балкани е ключов фактор за генериране на стабилност в 

региона. Ускоряването на присъединяването на страните от региона към 

НАТО и ЕС е необходимо условие за трайното стабилизиране на 

Западните Балкани. Ускоряването на механизмите на взаимодействие 

между Република България и страните от Западните Балкани, на базата 

на тяхната конкретна позиция като кандидати за членство в НАТО и 

Европейския съюз, ще способства за по-бързото им реално интегриране 

в двете организации. 

Остават актуални някои от рисковете за дестабилизиране на 

обстановката в страни от Западните Балкани поради прояви на 

национализъм и наличието на междуетнически и религиозни 

противоречия. Действия на външни сили, насочени към 

дестабилизиране на политическия процес и процесите на етническо и 

религиозно помирение, както и за разпространяване на радикални 

идеологии и практики, съдържат рисков потенциал за сигурността в 

региона. Получената официална покана
5
 от Македония за членство в 

Алианса все още не гарантира необратимостта на процеса до 

решаването на въпроса с името на страната. 
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Като рискове за сигурността остават разпространяването на 

ислямистки идеи и увеличаване на техните привърженици. 

Една от характерните тенденции в глобализацията е ескалацията 

на невоенния спектър на предизвикателствата и заплахите за 

международната, регионалната и националната сигурност, някои от 

които имат фундаментално ново качество. 

Нарушените връзки и разривът на доверието на САЩ, ЕС и 

НАТО към Русия, налаганите икономически санкции и блокирането на 

редица международни договорености допълнително увеличават риска за 

сигурността. Евентуалното дестабилизиране на държавите може да 

блокира основни транспортни коридори, по които се осъществява 

стокообменът със Западна Европа и ще има икономически последици за 

България. 

Нов елемент на средата на сигурност е по-тясното 

сътрудничество между ЕС и НАТО за справяне със съвременните 

предизвикателства пред международната сигурност. Набелязаното 

концептуално сътрудничество между двете организации е 

концентрирано в съвместната декларация, подписана от председателите 

на Европейския съвет и Европейската комисия и Генералния секретар 

на НАТО във Варшава на 8 юли 2016 г., в която са разработени общо 42 

предложения за изпълнение, одобрени впоследствие на 6 декември 

2016 г. както от Съвета на ЕС, така и от Съвета на НАТО
6
. 

Засиленият ангажимент на ЕС към страните от региона на 

Западните Балкани по линия на Общата политика за сигурност и 

отбрана налага ясни и разбираеми ангажименти в сферата на 

Постоянното структурирано сътрудничество чрез финансиране на 

дейности с военен или отбранителен характер по линия на Общата 

външна политика и политика за сигурност, което е важен елемент за 

стабилизиране на региона.
7
 

Риск за сигурността на България е високата ѝ енергийна 

уязвимост. Негативно отражение върху достъпа и доставките 

(включително по море) на енергийни и други стратегически ресурси 

имат продължаващите конфликти, политическата и икономическата 

нестабилност в районите на добив на суровините и по трасетата на 

преноса им към европейските държави (Украйна и в Северна Африка, 

Каспийски регион, Близкия изток и Източното Средиземноморие). 

С оглед на бъдеща диверсификация на източниците и 

маршрутите за транспортиране на природен газ за Европа се очаква да 
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възникнат нови трасета от каспийския регион и Близкия изток. Поради 

това за нашата страна все по-голямо значение придобива свързването с 

енергийните системи на съседните държави, нарастването на капацитета 

на газохранилищата, както и участието ни в регионални 

инфраструктурни проекти в контекста на Европейската стратегия за 

енергийна сигурност. 

 

Изводи и тенденции за развитие 

 

1. Динамично променящата се геостратегическа среда на 

сигурност увеличава заплахите и рисковете от различно естество не 

само за България, но и в регионален и глобален план. Все повече 

регионални фактори ще придобиват политически, икономически, 

военни и технологични възможности да влияят върху глобалните 

процеси. 

2. Динамиката на хибридните предизвикателства и заплахи 

поставя нови предизвикателства пред системата за национална 

сигурност. 

3. В противопоставянето със САЩ, ЕС и НАТО Русия 

възнамерява и в бъдеще да влага средства в отбрана и да реализира 

„стратегия за блокиране на достъпа“ към определени територии. 

4. В краткосрочен план, с оглед на перспективите за разширяване 

на Алианса в Европа и необходимостта за постигане на оперативна 

съвместимост между съюзниците при използването на различните 

типове въоръжение, се реализират и прилагат нови тактики, технологии, 

процедури и концепции за развитие на ВС. 

5. Въпреки отрицателните тенденции в международен аспект, по 

отношение на действията на Русия в дългосрочна перспектива следва да 

се работи за нормализиране на контактите с нея, което би спомогнало за 

подобряване на военнополитическата стабилност в региона и света. 

С голяма вероятност за реализация, могат да бъдат направени 

следните прогнози: 

1. И през 2019 г. усилията на международната общност ще бъдат 

концентрирани върху урегулиране на конфликта в Сирия. 

2. Противоречията между Украйна и Русия ще останат важен 

елемент от Източноевропейската среда на сигурност, в която 

хибридните проявления продължават да намират почва за развитие. За 

България въпросът ще е актуален и от изключителна важност, предвид 
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близостта ни до тези територии, негативните влияния на събитията 

върху нашата икономика, наличието на българско малцинство в 

Украйна и Молдова и отговорностите ни като членка на ЕС и НАТО. 

3. В черноморския регион се запазва потенциалът на т.нар. 

„замразени конфликти“, към които се добавя и кризата в Източна 

Украйна. 

4. Динамичните процеси в Близкия изток и Северна Африка ще 

генерират политическа, социално-икономическа и религиозна 

нестабилност в отделните държави и ще изискват интензивно 

международно партньорство. Те ще доведат до по-нататъшно 

ескалиране на дейността на терористични и екстремистки организации 

от типа на т.нар. Ислямска държава. 

5. Международният тероризъм и религиозно мотивираното 

насилие ще останат сред главните заплахи за сигурността. 

6. Въпреки опитите на международната общност за разрешаване 

на миграционната криза и ограничаването на миграционните потоци 

към Европа, този феномен и през следващите години се очаква да има 

непредвидим характер и да се проявява като източник на социално 

напрежение. Това поражда допълнителни заплахи и рискове за 

сигурността на България и другите държави от ЕС и НАТО. 

Според президента Радев „Националната сигурност е изложена 

на риск от неразрешени кризи, процеси на дестабилизация в 

Черноморския регион и Източното Средиземноморие, нарастващата 

геополитическа конкуренция в района на Западните Балкани, 

международния тероризъм, миграционния натиск, конфликтите в 

Близкия изток и Азия.“
8
 

7. В средносрочен план е малко вероятно обстановката в 

Афганистан да се стабилизира, което ще продължи да генерира рискове 

за нас и за българския контингент в мисията на Алианса. 

8. Рискът от прекъсване на енергийните доставки и на транзита за 

съседните държави остава актуален. България е силно зависима от вноса 

на нефт, природен газ и ядрено гориво от Русия. 

9. Реална е опасността от провеждане на кибернетични атаки 

срещу правителствени институции, важни икономически обекти, 

финансовата система, отбраната и мрежите за пренос на енергийни 

ресурси. 

10. Като дългосрочна тенденция в развитието на международната 

средата на сигурност са предизвикателствата, породени от 
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киберзаплахите, международния тероризъм и хибридната война. В 

днешната все по-тревожна, трудно предсказуема и противоречива среда 

за сигурност, ролята на Въоръжените сили непрекъснато расте.
9
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РОЛЯТА НА ДОБРОВОЛНАТА СЛУЖБА В АРМИЯТА 

И СЛУЖБАТА В РЕЗЕРВА И ЗАПАСА ЗА УКРЕПВАНЕ 

НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА НА СТРАНАТА (1878 – 1944) 

 

доцент Румен Николов
*
 

 

 

Армията на третата българска държава се изгражда в 

екстремални условия – дългогодишна изолираност на страната от 

световния исторически процес, прекъсната в продължение на векове 

национална военна практика, заличени спомени за славното воинско 

минало, пълен вакуум на специализирани кадри, постоянен недостиг на 

материални и финансови средства. Държавнотворческите усилия на 

военния и политическия елит и народният ентусиазъм обаче успяват да 

преодолеят тези препятствия. 

Това е характерно за целия комплекс от дейности по 

строителството на въоръжените сили, което достатъчно ясно проличава 

и при решаването на въпроса за личния състав и различните видове 

служба в армията. 

На 25 април 1878 г., само 9 дни след приемането на 

Конституцията на Княжество България, влизат в сила Временни 

правила за образуването на Земската войска на Българското 

княжество. Според тях всички постоянни жители на страната са 

длъжни да участват в охраната на реда, безопасността и спокойствието 

на България. На встъпване в Земската войска подлежат мъжете на 

възраст между 20 и 30 години. Освен призованите на редовна служба се 

дава право в нея „да постъпват доброволци, включително мюсюлмани“ 

като от тях се изисква единствено да представят удостоверение за 

благонадеждност от съответната община и да са в добро здравословно 

състояние
1
. 

Малко повече от година след това, на 14 май 1879 г., започват да 

действат Временно одобрени общи основания за образуването и 

устройството на Земската войска на Българското княжество. В този 

нормативен акт категорията „доброволци“ отпада, но за сметка на това 

                                                           
*
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се появяват нови понятия – „запас“ и „опълчение“. Военната служба е 

фиксирана на 10 години – 4 години действителна служба във войските и 

6 години в запаса. След това военнозадължените преминават в 

опълчението, където се водят на отчет до навършване на 40-годишна 

възраст
2
. 

На 5 юли 1879 г. в състава на първото българско правителство се 

създава военно министерство, което е оторизирано да осъществява по-

нататъшното развитие на армията. 

В края на същата година – на 17 декември – влиза в сила нов 

нормативен документ – Привременно положение за българската 

войска, който окончателно я легитимира като постоянна (а не 

милиционна) въоръжена сила с мирновременна численост от 16 240 

души. Новият законодателен акт запазва съществуващата 

продължителност на различните видове военна служба – действителна, 

в запаса и в опълчението. Същевременно се прецизират тяхното 

предназначение и изискванията към тях. В условията на 

военновременна обстановка запасните се използват „за окомплектоване 

на войската и за формиране нови части“. Опълчението се призовава под 

знамената само при настъпване на „особени обстоятелства във военно 

време“ и може да бъде използвано единствено в „пределите на 

княжеството“. В мирно време то може да се привиква за обучение с 

продължителност не повече от две седмици годишно
3
. 

Със Закон за вземане на новобранци в Българската войска, 

влязъл в сила на 25 ноември 1880 г., се внася промяна в 

продължителността и пропорциите в общия срок на военната служба. За 

пехотата той остава 10-годишен, като действителната служба се 

намалява на 2 години, а тази в запаса се увеличава на 8. В 

кавалерийските, сапьорните, морските и медицинските формирования 

действителната служба е с продължителност от три години, а тази в 

запаса – петгодишна. Всички числящи се в запаса войници подлежат на 

свикване за участие в учебни сборове с продължителност до 4 седмици 

годишно през цялото времетраене на службата в запаса. Възстановява се 

доброволната служба в армията. Към кандидатите за нея се поставят 

следните условия: възраст между 20 и 30 години, удостоверение за 

благонадеждност, добро здравословно състояние и липса на семейни 

ангажименти
4
. 

Седмица по-късно, на 3 декември 1880 г., в сила влиза Закон за 

народното опълчение, който урежда изцяло статута му. В опълчението 
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задължително постъпват всички мъже на възраст от 21 до 40 години, 

които „са способни да владеят оръжие“, но не са на действителна 

служба или не се числят в запаса на армията. Изпълнението на 

задълженията на опълченец се обявява за „гражданска обязаност на 

всеки българин“, която не дава право на парично обезщетение. Всеки 

опълченец подлежи на участие във военни „упражнения“ до 50 дни 

годишно. Свикване на опълчението за по-продължително време се 

предвижда тогава, когато „държавата е заплашена от някоя голяма 

беда“. При настъпването на такива обстоятелства опълчението изцяло 

става подвластно на военното законодателство
5
. 

Народното опълчение е относително самостоятелна военна 

организация, пряко подчинена на Министерския съвет, чието 

съществуване е наложено от необходимостта „да се обучи народът“ за в 

случай, че „отечеството е в опасност“ и „ако ни нападнат, да можем да 

се защитим“. Същевременно то е тясно свързано с Военното 

министерството, което разработва програмите за военно обучение на 

опълченците и контролира прилагането им, снабдява опълчението с 

оръжие и боеприпаси и наблюдава съхранението им, назначава старшия 

и висшия му команден състав. Освен това при мобилизация на 

опълчението спрямо него веднага започва да се прилага цялото военно 

законодателство. Народното опълчение има опростена организация. То 

се състои от чети (пехотни и кавалерийски) с численост между 100 и 

200 човека, формирани териториално – в рамките на конкретна община, 

чието име получават. Четите се подразделят на десетини, а в случай на 

война се обединяват в дружини
6
. 

Няма съмнение, че през първите години след възстановяването 

на българската държавност се предприемат редица законодателни мерки 

за подготовка на боеспособен човешки потенциал. В навечерието на 

Сръбско-българската война Княжество България разполага с около 

43 000 войници на действителна служба и на отчет в запаса, а Източна 

Румелия с 16 000. Числеността на Народното опълчение е 

приблизително 100 000 души. Как е качеството на този ресурс? В 

началото на октомври 1884 г. запасните войници от Свищовското, 

Русенското, Разградското и Силистренското окръжия са свикани на 

двуседмичен учебен сбор. От всички призовани около 3% не се явяват в 

сборните пунктове по субективни причини, други 7% са „освободени от 

учебните сборове по законни причини“, т.е. 90% откликват на призива. 

Явилите се водят целодневни занимания със стрелково оръжие, а 
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проведените в края на сбора учебни стрелби показват, че резултатите на 

запасняците отстъпват незначително на тези на войниците в 

действащите пехотни формирования
7
  

Броени часове след провъзгласяването на съединението между 

Княжество България и Източна Румелия княз Александър І Батенберг 

издава указ с разпореждане „да се свикат всички чинове от запаса на 

войската“ с цел нейното усилване. От общо 42 345 запасни редови 

чинове са мобилизирани 34 583 човека – около 2,5 пъти повече от 

войниците на редовна служба в мирновременната армия
8
.  

Обстановката на несигурност около България налага два дни по-

късно – на 8 септември 1885 г. – да бъде частично мобилизирано и 

Народното опълчение. Месец след това нов княжески указ нарежда 

общата му мобилизация – „да се свика Народното опълчение в цялото 

Княжество за продължително време“
9
. 

Със задействаното на 13 октомври Временно положение за 

организацията на Народното опълчение във военно време то 

практически се интегрира в състава на армията. За командири на всички 

организационни единици в състава на опълчението се назначават 

офицери и подофицери, които изцяло поемат строевата подготовка и 

тактическото им използване. В случай на необходимост се предвижда 

до две опълченски дружини да се включват в състава на действащите 

полкове в качеството им на равнопоставени с щатните дружини
10

. 

Вратата на армията се отваря широко за постъпване на 

доброволци като в София, Търново и Шумен спешно се устройват 

комисии по приемането им. Военното министерство формулира със 

специална наредба условията и изискванията към тях: възраст от 18 до 

35 години, безупречно поведение и идеално здравословно състояние. 

Доброволците се задължават да служат „дотогава, докогато намери за 

необходимо началството“. Те трябва „точно и безпрекословно“ да 

изпълняват всички негови заповеди. В противен случай подлежат на 

санкциониране от военните закони „наравно с войниците“. 

Доброволците се структурират в отделни чети с численост от по 100 

човека като няколко чети (до 10) формират дружина
11

. 

По време на Сръбско-българската война доброволците и 

опълченците понасят военновременните изпитания редом с войниците 

от действащите части. В различни видове военни действия активно се 

включват около 20 000 доброволци и над 14 000 опълченци
12

. В някои 

военновременни формирования броят им е равен или дори надвишава 
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този на войниците от действащата армия. Например в Бреговския отряд, 

който е с обща численост от 710 човека, доброволците са 100, а 

опълченците – 340. В Белоградчишкия отряд, който наброява общо 

малко над 10 000 човека, доброволците са 2050 и опълченците 3100. 

Белоградчишкият гарнизон, който защитава града от яростни сръбски 

атаки с превъзхождащи сили, се състои изцяло от запасни войници, 

доброволци и опълченци – съответно 300, 210 и около 350. Доброволци 

изиграват и важна роля при отбраната на Видинската крепост. В 

Кулския отряд се числят 525 човека от Добричката, Свищовската, 

Варненската, Балчишката, Русенската и Шуменската доброволчески 

чети. Редом с тях в Кулска околия действат 31 опълченски чети с общо 

1463 въоръжени опълченци
13

. 

След сръбско-българската война, която успешно защитава 

съединението на България, настъпва време за модернизация на армията 

на обединената българска държава 

С приетия на 15 декември 1891 г. Закон за устройството на 

Въоръжените сили на Българското княжество се преформатират 

радикално организацията и структурата на българската армия. Тя се 

разделя на три категории: Действаща армия (предвидена за използване 

както в „пределите на Княжеството, така и вън от тях“), Резервна армия 

(която е със „спомагателно назначение“, но в случай на необходимост 

може да предприема и „самостоятелни“ действия) и Народно опълчение 

(разделено на два призива). То е със „спомагателно назначение“ спрямо 

Действащата и Резервната армии. Първият му призив може да бъде 

използван за усилване на Действащата или Резервната армия както в 

границите на страната, така и извън от тях. Вторият призив на 

Народното опълчение не може да бъде извеждан извън границите на 

България. Мирновременният състав на Действащата и Резервната армия 

се нарича съответно „постоянни войски“ и „резервни кадри“, като 

общата им численост не бива да надвишава 1% от населението на 

страната. Продължителността на военната служба е 25 години, които се 

подразделят на четири етапа по следния начин: Служба в Действащата 

армия, която се подразделя на служба в „постоянните войски“ или 

„резервните кадри“ и служба в запаса на Действащата армия с обща 

продължителност от 10 години. В запаса на Действащата армия 

служилите в пехотата на „постоянните войски“ или „резервните кадри“ 

прекарват 8 години; служилите в кавалерията, артилерията, 

инженерните и санитарните части – 6 години, а служилите във флота – 2 
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години. След изтичането на 10 години лицата, които са прекарали срока 

на службата си в „постоянните войски“ или „резервните кадри“ и в 

запаса на Действащата армия, преминават в състава на Резервната 

армия и остават в нея в продължение на 7 години. След това те се 

зачисляват в Народното опълчение като служат в Първия му призив 4 

години, след което се зачисляват във Втори призив и престояват там до 

изтичането на общия 25-годишния срок на военната си служба. Законът 

допуска приемането на доброволци, но „преимуществено“ за нуждите 

на музикантските и санитарните формирования и някои армейски 

„заведения и учреждения“
14

. 

Този механизъм за преминаване на военната служба изглежда 

доста тромав и прекалено усложнен, както показва и практиката по 

прилагането му. Опитът за неговото подобряване чрез някои 

законодателни изменения и допълнения не довежда до съществен 

резултат. Затова след малко повече от 10-годишно прилагане той е 

изцяло подменен от нов Закон за устройството на въоръжените сили 

на Българското царство, влязъл в сила от началото на 1904 година Той 

решително опростява структурирането на личния състав на армията, 

като след премахване на елемента „Резервна армия“ го свежда до две 

категории: „действаща армия с нейния запас“ и „народно опълчение“. 

Продължителността на военната служба се увеличава с една година и е 

организирана по следния начин: а) служба в постоянните кадри на 

действащата армия и нейния запас до навършване на 40-годишна 

възраст; б) служба в първия призив на народното опълчение до 44-

годишна възраст; в) служба във втория призив на народното опълчение 

до 46-годишна възраст. След приключване на действителната военна 

служба офицерите се зачисляват в запаса на действащата армия до 60-

годишна възраст, а след това и в народното опълчение – до навършване 

на 65 години. 

Законът конкретизира структурата на опълчението: то е 

разделено на роти – по 6 за всяко полково окръжие, от които 4 роти от 

първия призив на опълчението и 2 роти от втория призив. Ротите 

формират по 36 опълченски дружини от всеки призив като дружините 

първи призив са в 4-ротен състав, а тези от втори – в двуротен. 

Допуска се приемането на доброволци, но „само в музикалните 

хорове, в санитарните команди, във флота и разните военно-технически 

войски и заведения“, като желаещите поемат ангажимента да служат 

четири години
15

. 
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Законът предоставя ограничено поле за изява на доброволци, но с 

наближаването на войната срещу Османската империя вратите на 

армията се отварят широко за тях. Според специално разработеното 

„Положение за доброволческите отряди“, влязло в сила в навечерието 

на войната, за доброволци се приемат не само българи, (включително 

граждани и поданици на други държави), но и „всички чужденци“, 

които пожелаят. Доброволческите формирования „действат на същите 

начала, както войсковите части“ като се включват в състава на 

пехотните дивизии. Допуска се и възможността те да действат 

самостоятелно, като получават „специални задачи“ непосредствено от 

главнокомандващия действащата армия
16

. 

В навечерието на войната срещу Османската империя личният 

състав на мобилизираната армия се равнява на кръгло 600 000 души – 

6757 офицери и 592 336 редници и подофицери. В броя на редовите 

чинове са включени наборите 1912 и 1913 – общо 94 526 души, т.е. 

останалите около 84% са запасняци. Доброволците са 14 200, а в състава 

на Народното опълчение влизат 375 офицери и 56 214 подофицери и 

редници – съответно около 2,5 и 9,5% от общата численост на 

мобилизираната армия. В хода на войната броят на опълченците и 

доброволците в строя постоянно се увеличава. Към 1 март 1913 г. те са 

съответно 27 585 и 78 264 души, като процентният им дял нараства 

респективно на 4 и 13%
17

. 

По време на Първата световна война броят на доброволците 

значително спада, за сметка на което нараства значението на Народното 

опълчение. То формира 10 опълченски полка, чиято обща численост е 

над 10% от състава на Действащата армия
18

. 

Член 65 от Ньойския мирен договор, наложен на България от 

победителите в Първата световна война, постановява премахване на 

задължителната военна служба. Според него българската армия трябва 

да бъде „съставена и рекрутирана само чрез доброволно постъпване“ в 

нея. В съответствие с това изискване на 24 март 1921 г. Народното 

събрание приема принципно нов за страната Закон за попълване 

войската, жандармерията, пограничната стража, акцизната и 

митническата стража с войници, подофицери и офицери. Според 

него „войската се попълва с войници доброволци, които са длъжни да 

служат 12 години“, а при допълнително изявено желание и до 

навършване на 40-годишна възраст. Кандидатите трябва да са български 

поданици на възраст над 18 години и в идеално здравословно състояние, 
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да са неосъждани и да не членуват в „организации, противни на 

държавния строй“
19

. 

Два месеца по-късно (на 27 май) с Закон за устройството на 

войската и пограничната стража на България се създават 

специализиране органи за рекрутиране на войници – „Бюра за 

попълване на армията с доброволци“ (Док. 208, с. 316). Тяхната 

функция, уточнена с новата редакция на Закон за устройството на 

войската и пограничната стража на България от 29 март 1923 г., е 

„непосредствено и чрез пропаганда да привлекат в редовете на войската 

необходимото число младежи“. Бюрата за попълване на армия с 

доброволци се фиксират на 16, но докато армията се попълни с 

достатъчно желаещи, броят им може да се увеличава до 24
20

. 

Попълването на армията с доброволци обаче се превръща в 

изключително труден за решаване проблем. Принудителната отмяна на 

наборната и въвеждането на доброволческата система се отразява 

неблагоприятно върху попълването на ВС с кадри, защото е 

ликвидирана практикуваната в продължение на десетилетия и 

превърнала се в традиция система за задължително отбиване на 

военната служба, която се възприема от населението като върховен дълг 

към отечеството. 

Един от доводите за неприложимостта на доброволческия способ 

в български условия, изтъкван още при подписването на мирния 

договор, е, че огромна част от мъжкото население на страната е понесло 

тежки страдания по време на войните 1912 –1918 г., поради което 

годните за военна служба мъже няма да имат желание за доброволно 

постъпване на военна служба и то за срок от 12 години. Непригодността 

на доброволческата система се мотивира и с това, че поради недостига 

на кандидати и занижаването на критериите спрямо тях ще се отрази 

неблагоприятно върху качеството на армията
21

. 

Началните стъпки на влязлата в действие доброволческата 

система за попълване на армията са катастрофални. Независимо от 

активната агитационна и разяснителна дейност броят на желаещите да 

постъпят като доброволци е незначителен. През първите три месеца в 

Бюрата за набиране на доброволци се явяват 265 кандидати от които са 

одобрени 119 души. Междувременно започва уволняването на все още 

намиращите се в казармите наборни войници. Резултатите от 

уговарянето им да останат на служба са песимистични. В поделенията 

остават „офицерите, подофицерите и тук там някой доброволец“. 
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Заплахата България да остане без армия активизира управляващите. 

Депутатите от Народното събрание обикалят избирателните си райони, 

за да агитират в подкрепа на доброволната служба. Министерството на 

войната постепенно започва да подобрява битовите условия в казармите 

и да увеличава войнишките заплати
22

. 

Решителна стъпка в тази насока е направена с приетия от ХІХ 

Обикновено народно събрание Закон за военния данък, който се 

оказва много ефикасна мярка за подтикване към доброволна военна 

служба. Въведеният данък се състои от два компонента: персонален, с 

който се облагат всички мъже до 30-годишна възраст, които са годни за 

военна служба, но не са я отбили и семеен – който се налага върху 

домакинствата на подлежащите на военна служба
23

. 

Този закон на практика разрешава проблема с доброволната 

военна служба. Броят на доброволците рязко нараства – от 10 570 на 

17 667 в продължение на година и половина (от април 1923 до октомври 

1924 г.). Недостигът на войници бързо започва да се стопява – от над 

10 000 в края на 1921 г. до 7000 в началото на 1923 година.
24

 

Така след средата на 20-те години българската армия достига 

числеността, разрешена ѝ от военните клаузи на Ньойския договор. 

Действието на този регламент е преустановено със Солунското 

споразумение между България и държавите от Балканския пакт (Гърция, 

Румъния, Турция и Югославия), подписано на 31 юли 1938 година. 

Последиците за българската армия от този дипломатически акт 

са отразени в новия Закон за военните сили на Царство България, 

приет на 15 юни 1940 г. Законът възстановява правилото, че всеки 

български поданик от мъжки пол на възраст от 17 до 65 години е 

длъжен да изпълнява военната си служба и посочва от какво се състои 

армията – действаща войска (мирновременни части и запас) и Първо и 

Второ народно опълчение. Войниците служат в действащата войска до 

40-годишна възраст – 2 години (3 години за Въздушните и Морските 

войски) редовна служба в мирновременните части и преминават в 

запаса, където се числят до навършване на 40 години. След това се 

включват първоначално в Първото (до 44 години), а после във Второто 

опълчение (до навършване на 46 години). Офицерската служба 

преминава по следния начин: младшите офицери – до 45-годишна 

възраст в действащата войска и до 55-годишна възраст в Народното 

опълчение; старшите и висшите офицери съответно – 54/60 и 60/65 

години
25

. 
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С последния за изследвания период Закон за военните сили на 

Царство България, влязъл в сила на 29 март 1944 г., е премахната 

структурата Народно опълчение и българската армия вече се състои от 

войски под знамената и запас на войската. Във „войските под 

знамената“ влизат изпълняващите редовната си военна служба и 

мобилизираните войници от запаса. Запасът на войската включва: 

войниците до 46-годишна възраст, подофицерите (с изключение на 

ветеринарните и санитарните) до 55-годишна възраст, както и 

офицерите до 60-годишна възраст включително. В случай на 

необходимост офицерите със специална подготовка и лекарите могат да 

бъдат използвани във войската и над тази възраст
26

.  

Към 1 септември 1944 г. числеността на армията по категории 

военнослужещи има следния вид
27

: 

 

 Офицери Подофицери Войници 

Действителна (редовна) 

служба 

9266 13 240 180 000 

Мобилизирани от запаса 9408 16 185 359 880 

Общо 18 674 29 425 539 880 

 

Краткият исторически обзор на въпроса показва, че 

доброволците и воините от запаса и резерва са неотменна част от 

националната военна мощ. През цялото съществуване на Българската 

армия те дават своя съществен принос във водените от нея войни за 

национално освобождение и обединение и за защита на суверенитета и 

териториалната цялост на България. 

 

––––––––––––––––– 
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3
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история… т. 2, док. 25.с. 84 – 88. 
7
 Българска военна история… т. 2, док. 38. с. 109. 



28 

8
 Пак там. т. 2, док. 47; с. 117; История на Сръбско-българската война 

1885 год. София. 1925. с. 145. 
9
 Пак там. т. 2, док. 50, с. 119; док. 63, с. 129. 

10
 Пак там. т. 2, док. 70. с. 133 – 134. 

11
 Пак там. т. 2, док. 59. с. 126 – 127. 

12
 Българската армия 1877-1919. София, 1988. с. 77; История на 

Сръбско-българската … с. 146. 
13

 Българска военна история… т. 2, док. 73, 75,76,96, 106, 107, с. 136 – 

139, 182, 188 – 189. 
14

 Систематичен сборник …. с. 177 – 211. 
15

 Държавен вестник № 31/15 февр. 1898, № 18/24 януари 1904 г. 
16

 Българска военна история… т. 2, док. 259, с. 476. 
17

 Изчислено по: Войната между България и Турция 1912-1913 год. Т. 

1: Подготовка на войната. София, 1937. с. 398; Българска военна история… т. 

2, док. 340. с. 575 – 576. 
18

 Българска военна история… т. 3. Док. 13, с. 23 – 24; Док. 30. с. 57; 

Док. 47, с. 74. 
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СЪСТОЯНИЕ НА ДОБРОВОЛНАТА СЛУЖБА, ВОЕННАТА 

ПОДГОТОВКА И СЛУЖБАТА В РЕЗЕРВА И ЗАПАСА  

ЗА УКРЕПВАНЕ НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА  

НА СТРАНАТА 

 

 

полковник Георги Петков
*
 

 

Увод 

 

В следствие на новите реалности и предизвикателства възниква 

необходимостта от преосмисляне на ролята и задачите на 

мобилизационния резерв на въоръжените сили на Република България, а 

от там и на необходимостта от преструктуриране и изменение на 

принципите на комплектуване на войсковите формирования по 

военновременните щатни разписания с личен състав. Дори армия, с 

максимално оптимизирана организационна структура, наситена с 

модерно въоръжение и бойна техника не би изпълнила успешно своите 

мисии и задачи и реализирала оперативните си способности, ако в 

мирно време не е подготвила необходимите и военно обучени резерви 

за развръщане по военновременните щатни разписания. 

Изграждането и поддържането на резерва е в тясна зависимост от 

принципите за комплектуване на въоръжените сили за мирно време. 

Радикалните промени в Българската армия, свързани с 

преструктурирането, редуцирането и предефинирането на задачите, 

въвеждат нови принципи в нейното организационно изграждане и 

използване. Променят се нейните възможности и доктриналната среда 

за нейното функциониране. 

Военните ни способности, които са в пряка зависимост и от 

резерва на въоръжените сили, изискват качествено комплектуване на 

военните и военновременните формирования с военнослужещи и 

ресурси от резерва (запасни и техника-запас). 

При изпълнението на тази задача се провеждат редица дейности, 

свързани с: 

                                                           
*
 Авторът е началник на Централно военно окръжие 
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– набиране на желаещи за постъпване във военните училища; 

– набиране на желаещи за военна служба във ВС; 

– военен отчет на българските граждани и техника от 

националното стопанство; 

– анализ на състоянието на ресурсите от резерва; 

– подготовка на български граждани на доброволен принцип за 

нуждите на резерва на въоръжените сили;  

– изпълнение на заявките на военните формирования и структури 

със запасни и техника-запас за попълване на текущия некомплект на 

военните формирования и за окомплектоването на военновременните 

формирования; 

– подбор на запасни подходящи за заемане на определена 

длъжност; 

– набиране на кандидати за служба в доброволния резерв; 

– организиране на оповестяването, извозването и доставянето на 

ресурсите на пунктовете за приемане на запасни (ППЗ) при 

мобилизация.  

 

1. Комплектуване с личен състав по мирновременните длъжностни 

разписания 

 

В одобрения от правителството Доклад за състоянието на 

отбраната и въоръжените сили за миналата година, се отразява 

текущото състояние на военните аспекти на националната сигурност и 

резултатите от изпълнението на политиката в областта на отбраната 

през 2017 г. С него Министерският съвет представя изводи и насоки за 

съсредоточаване на усилията през следващия отчетен период.  

Основният извод от документа е, че българските въоръжени сили 

са в състояние да изпълняват задачите си, но със затруднения и 

повишен риск. Основните констатирани проблеми са свързани с 

некомплекта военнослужещи, който надхвърля 20% от щатния състав и 

засяга в най-голяма степен Сухопътните войски; недостатъчното 

ресурсно осигуряване; затрудненията по поддържането и развитието на 

отбранителните способности. 

В доклада се посочва, че усилията на ръководството на 

Министерството на отбраната ще бъдат концентрирани в изпълнение на 

дейностите, определени в Програмата за развитие на отбранителните 

способности на въоръжените сили 2020, а именно: 



31 

– изготвяне на пътна карта за разработване на дългосрочна, 

всеобхватна и финансово осигурена програма за развитие на 

въоръжените сили след 2020 г.; 

– реализация на разчетите в приетия Национален план за 

увеличаване на бюджета за отбрана на 2% от БВП до 2024 г.; 

– стартиране на трите основни модернизационни проекта във 

въоръжените сили – за ВВС, ВМС и СВ; 

– попълване на вакантните места във въоръжените сили и 

окомплектоване на доброволния резерв; изграждане на способности за 

киберотбрана и др. 

Спирането на текучеството на личен състав от Българската 

армия и въоръжените сили остава основен приоритет пред всички 

структури, имащи отношение към формирането и изпълнението на 

кадровата политика.  

Намаляването на отлива от военната професия е в пряка 

зависимост от социалната политика, прилагана от Министерството на 

отбраната. За преодоляване на ниските нива на окомплектованост на 

структурите с личен състав, планът предвижда увеличение на бюджета 

за отбрана в размер на 97 676 000 лв. за 2019 г. Ежегодно до 2024 г. 

включително, ще се осигуряват допълнителни средства за персонал. 

Това цели повишаване на социалния статут на военнослужещите, 

мотивацията на личния състав и привлекателността на военната 

професия. 

Изводи: 

Причините за недоброто състояние на доброволната служба се 

коренят в недобрия имидж на военната професия, създаден от редица 

изказвания, отразени от централните медии, ниското ниво на 

патриотично възпитание сред подрастващото поколение и 

непрестижността на военната професия, поради невисоките 

възнаграждения, които получават военнослужещите. 

Намаляване на некомплекта военнослужещи, както и спиране 

текучеството на личен състав от Българската армия и въоръжените 

сили, може да се постигне чрез изпълнение на разработена и финансово 

осигурена програма за дългосрочно развитие на въоръжените сили, 

реализация на бъдещите модернизационни проекти за превъоръжаване 

и повишаването на социалния статут на военнослужещите. 
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2. Комплектуване с личен състав по военновременните длъжностни 

разписания 

 

В последните години се изпитват затруднения за комплектуване 

на военните и военновременните формирования с военнослужещи и 

ресурси от резерва /запасни и техника-запас/, въпреки че към настоящия 

момент на военен отчет са вписани над 1 250 000 български граждани и 

170 000 единици техника. 

По категории вписаните на военен отчет запасни се разпределят 

както следва: офицери – 6,2%; оф. кандидати – 0,1%; 

сержанти/старшини – 13,2% и войници/матроси – 80,5%. 

По възраст се разпределят: 

– офицери – до 35 г. – 0,3 %, до 45 г. – 26,7 %, над 45 г. – 73 %; 

– оф. кандидати – до 35 г.– 0,4%, до 45 г. – 29,1%, над 45 г. – 

70,5%; 

– сержанти/старшини – до 35 г. –1,7 %, до 45 г – 41,7 %, над 45 г. 

– 56,6%; 

– войници/матроси – до 35 г. – 14,53%, до 45 г. – 42,68%, над 

45 г. – 42,79%. 

Изменението на данните за офицерите от запаса по възраст от 

2013 г. към м. януари 2018 г. (за последния пет годишен период) е както 

следва: 

– до 35 г. през 2013 г. са били 1,2 %, а през м. януари 2018 г. 

намаляват на 0,4%; 

– до 45 г. през 2013 г. са били 32%, а през м. януари 2018 г. 

намаляват на 29%; 

– над 45 г. през 2013 г. са били 67%, а през м. януари 2018 г. се 

увеличават на 71%. 

Съдейки само по броя на водените на военен отчет резервисти е 

видно, че количеството на вписаните на военен отчет е достатъчно за 

осигуряване, макар и с известни затруднения, на потребностите за 

комплектуване на военновременните формирования на настоящия етап, 

но на практика нещата стоят по друг начин. 

Динамиката и характерът в измененията на процеса по 

поддържането, подготовката и използването на резерва от личен състав 

и техника от националното стопанство са значително по-сложни и само 

условно може да се покаже с количествени показатели. 
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Анализите на данните за състоянието на ресурсите от резерва 

налагат следните изводи: 

– въпреки големия брой вписани на военен отчет граждани, на 

една значителна част от тях не може да бъде дадено мобилизационно 

назначение, поради това, че нямат военна подготовка по специалности, 

за които има мобилизационна потребност. 

– 90% от вписаните на военен отчет са на възраст над 45 години 

и тенденцията за контингента от запасни е към застаряване, което води 

до влошаване на качеството на окомплектоване на военните 

формирования с мобилизационни ресурси, увеличаване на дефицитните 

ВОС, а за някои ВОС до невъзможност за комплектуване. 

– голям брой вписани на военен отчет са преминали наборната си 

военна служба в системата на строителни и транспортни войски и не са 

подходящи да се използват за окомплектоване на военновременните 

формирования. 

– всяка година броят на отписаните от военен отчет български 

граждани е много по-голям от този на вписаните. През 2017 г. военните 

окръжия и отдели са изключили от военен отчет около 50 000 български 

граждани и в същото време са вписали около 4700, като голяма част от 

тях са военнослужещи, освободени от военна служба по пределна 

възраст. 

Източниците за попълване на резерва от личен състав не 

позволяват целенасочена подготовка на нужните специалисти, поради 

което не се постига необходимият баланс между наличностите и 

потребностите за военно време. Съществуващото голямо количество 

резервисти не е достатъчно без подготовка да удовлетвори 

мобилизационните потребности за различните военноотчетни 

специалности. 

Комплектуването на въоръжените сили със запасни и техника-

запас за военно време се извършва съгласно плана за мобилизация, 

схемата за мобилизационното развръщане и направените заявки за 

окомплектоване на Българската армия, структурите на пряко 

подчинение на министъра на отбраната и другите министерства, имащи 

военновременни формирования. Тази задача за комплектуването на 

заповяданите команди със запасни и техника-запас е възложена на 

Централно военно окръжие и подчинените му военни окръжия. 

При разпределение на мобилизационната задача за изпълнение от 

военните окръжия, ЦВО се ръководи от следните принципи: 
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– една команда да се комплектува със запасни и да се доставя 

техника-запас на ППЗ в заповядания срок от едно военно окръжие; 

– най-малка отдалеченост на ППЗ на формированието от 

военното окръжие, с цел намаляване на разходите за доставяне на 

мобилизационните ресурси; 

– осигуряване от военното окръжие на ресурси, отговарящи на 

исканите от формированието. 

Комплектуването на формированията от въоръжените сили и 

структурите от системата на националната сигурност на Република 

България с ресурси от резерва на този етап е изпълнено на 100%, като е 

осигурен резерв не по-малко от 30% за запасни и 10% за техника-запас. 

Военните окръжия срещат все по-значителни затруднения при 

изпълнение на получените заявки за комплектуване на командите на 

военните формирования с ресурси от запаса, поради следните причини: 

– в заявките на военните формирования са посочени длъжности с 

повече от една военноотчетни специалности, като на част от 

длъжностите има вписани над пет ВОС; 

– голям брой от запасните не са подходящи за включване в 

командите на военните формирования поради това, че нямат подходяща 

подготовка по специалности, записани в длъжностните разписания за 

мирно и военно време на военните формирования; 

– контингентът от запасни намалява и застарява; 

– съществува голяма вътрешна и външна миграция на запасни, 

което води до постоянни промени в мобилизационните назначения, а те 

от своя страна – до затруднения и забавяне във финализирането им с 

връчване на повиквателните заповеди; 

– невъзможност за получаване на необходимата информация от 

държавните институции за напусналите територията на страната 

български граждани, водещи се на военен отчет; 

– с особено затруднение се комплектуват командите на ВМА и 

ВВС, където се посочват длъжности със специфични изисквания 

(лекари – различни специалности, пилоти и др.); 

– налице е несъответствие на длъжностите в МВР и ДАНС, както 

и ПМС №184/23.08.2012 г. за определяне на званията на служителите от 

резерва (запаса) по Закона за Министерството на вътрешните работи и 

Закона за ДАНС; 

– част от собствениците на техника-запас, поради липса на 

финансови средства не полагат достатъчни грижи за поддържането ѝ в 
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добро техническо състояние, с което броят на техника-запас, 

непригодна за въоръжените сили, се увеличава; 

– в държавните и общински фирми броят на отсрочената техника 

от повикване във въоръжените сили при мобилизация ограничава 

възможността за възлагане на мобилизационно назначение, както и 

подмяна при необходимост. 

Като отчетем и фактите, че има устойчива тенденция за 

застаряване на запасните, а от друга страна, една част от годните за 

военна служба са напуснали страната, решаването на въпросите за 

качественото комплектуване на военните формирования става все по-

трудно изпълнимо. 

Изучавайки фактите за това състояние на мобилизационните 

ресурси, стигаме до заключението, че причините са обективни, а 

именно: 

– демографският фактор; 

– застаряването на резерва; 

– липса на подготовката на запасните в мирно време; 

– недостатъчните финансови средства, осигурени за резерва на 

въоръжените сили и др. 

 

3. Подготовка на български граждани за нуждите на резерва 

 

Един от важните въпроси за решаване при окомплектоването на 

въоръжените сили със запасни е подготовката на българските граждани 

за нуждите на резерва.  

Подготовката на българските граждани, желаещи да получат 

начална и/или специална военна подготовка се извършва в съответствие 

с чл. 57, 58 и 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република 

България (ЗРВСРБ). 

От началото на тази форма на подготовка (2014 г.) до сега са 

обучени 516 студенти (476 студенти по начална военна подготовка и 40 

по специална военна подготовка) и 262 български граждани по начална 

военна подготовка. 

За нуждите на резерва, ЗРВСРБ дава възможност студентите от 

висшите военни училища да могат да кандидатстват в съответното 

висше военно училище за обучение за придобиване на квалификация 

„Офицер от резерва“. Тази възможност до момента още не е 

реализирана. 
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Трябва да се отбележи, че студентите и гражданите преминават 

основно начална военна подготовка. Те се подготвят и придобиват 

военноотчетна специалност ВОС 9103, която практически е 

неизползваема и поради тази причина не могат да бъдат използвани за 

окомплектоване на военновременните формирования. От завършилите 

начална и специална подготовка, много малък процент са получили 

мобилизационно назначение. 

По време на проведените брифинги с ръководствата на висшите 

училища и беседите със студентите в страната се констатира, че 

въпреки желанието на студентите да преминат курсове по начална и/или 

специална военна подготовка, не всички ръководства на висши училища 

проявяват желание за сключването на двустранни споразумения с 

Министерство на отбраната. 

Значителна част от работодателите не проявяват разбиране към 

изявилите желание за военно обучение български граждани и не им 

разрешават необходимият отпуск. 

Извод: 

В сегашния си вид началната военна подготовка със студентите и 

с българските граждани без военна подготовка, желаещи да получат 

начална и/или специална военна подготовка е неефективна и не 

отговаря на очакванията, както за количествено, така и за качествено 

попълване на резерва. 

 

4. Подготовката на учениците 

 

Подготовката на учениците в 9-и и 10-и клас на средното 

образование няма пряко отношение към резерва на ВС на Република 

България, но се стреми към изграждане на патриотично възпитание у 

подрастващото поколение и цели събуждане на интерес, ориентиране 

към военна служба и служба в резерва. Тя е насочена към усвояване на 

знания, свързани със задълженията на гражданите по отбраната на 

страната, мисиите и задачите на въоръжените сили и действия за 

оцеляване при кризи от военен характер. 

В страната има около 1000 средни училища, в които 

средногодишно се формират около 2390 паралелки – 9-и клас и 2400 

паралелки – 10-и клас, което прави приблизително 4790 паралелки или 

23 950 учебни часа за една година. 
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За провеждане на занятията с учениците от тези класове на 

средните училища през всяка учебна година в страната се осигуряват 

средно около 800 ръководители на занятията от СКС, видовете 

въоръжени сили, структурите на пряко подчинение на министъра на 

отбраната, Военна академия „Г. С. Раковски“ и висшите военни 

училища, Централно военно окръжие и военните окръжия. 

В хода на провеждане на занятията усилията на ръководителите 

на занятия с учениците са насочени към представяне на информация, 

свързана със задълженията на гражданите по отбраната на страната, 

както и към възпитаване на ценностни ориентации и нагласи за 

родолюбие, достойнство, дълг, чест и отговорност към Родината и, не на 

последно място, придобиване на знания и умения за справяне при 

кризисни ситуации и терористични актове. 

Извод: 

Провежданото обучение на учениците от девети и десети клас на 

средните училища не само запознава обучаемите със структурите и 

механизмите, по които функционира системата за сигурност, със 

задълженията на гражданите по отбраната на страната, с предимствата 

на военната професия, с възможностите за служба в доброволния резерв 

и за обучение в курсове по начална военна подготовка, но и съдейства 

за засилване на патриотичните и родолюбиви чувства у младите хора, за 

издигане на обществения престиж на Българската армия и въоръжените 

сили като цяло. 

 

5. Някои основни моменти от комплектуването на армиите 

на съседните страни 

 

Интерес представлява чуждият опит за комплектуване на 

въоръжените сили на страните в региона и в частност на нашите съседи:  

Съгласно конституцията на Република Гърция, основен принцип 

на комплектуване на ВС е всеобщата военна повинност (наборната 

служба). Задължение за служба в армията имат мъжете на възраст от 18 

до 50 години. Освен наборната служба се разрешава и доброволно 

постъпване на служба на лица, навършили 17 години. Във ВС могат да 

постъпват на военна служба и жени на възраст от 20 до 32 години. В 

мирно време жените могат да постъпват доброволно на наборна военна 

служба с продължителност 14 месеца, след което имат възможност да 

останат на „свръхсрочна служба“ с договор до 5 години. 
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Военната служба на наборните войници включва „срочна 

служба“ с продължителност 24 месеца и служба в запаса първа (до 40 г.) 

и втора степен (40 – 50 г.). 

Сержантският състав се комплектува от лица, завършили 

сержантско училище или курсове. 

Комплектуването с офицерски състав се осъществява с лица, 

завършили военни училища, а за отделни специалности и завършили 

цивилни висши учебни заведения. 

В Република Турция основният принцип на комплектуване на ВС 

също е задължителната военна повинност за всички граждани от мъжки 

пол на възраст от 20 до 41 години. Срокът на „срочната“ служба е 12 

месеца. Особеното в Турция е, че гражданите могат да се „откупуват“ от 

военна служба, като внесат в държавния бюджет сума в размер на около 

17 хил. долара. 

Освободените от военна служба сержанти и войници се 

зачисляват в три категории на резерва: 

1 категория – резервисти на специален повик за 1 година след 

освобождаване от военна служба. 

2 категория – резервисти на възраст до 41 години. 

3 категория – резервисти до 60 години. 

Задължителната военна служба в Република Сърбия е отменена 

през 2011 г. Сръбската армия е „професионална“ – по сключен договор 

и доброволна. 

На доброволна служба в сръбската армия може да постъпи всеки 

желаещ гражданин (мъж или жена) на възраст от 18 до 49 години. 

Продължителността на доброволната служба е от 3 до 6 месеца. На най-

добре представилите се по време на доброволната служба може да се 

предложи срочен договор за служба в сръбската армия. Желаещите за 

доброволна служба са значително повече от определените за това щатни 

бройки. 

Възрастовото ограничение за постъпване на служба за войници е 

до 30 г. Одобрените сключват 3-годишни договори, като пределната 

възраст за служба в армията е до 40 години. За сержантите 

максималната възраст за постъпване на служба е 35 г. и могат да служат 

до 53 г., а за офицерите: за кандидатстване до 40 г.; пределна възраст за 

офицери до подполковник – 54 години. 

Комплектуването на армията на Република Македония е сходно с 

това на Република Сърбия. 
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Възрастовите ограничения за постъпване на военна служба са за 

офицери до 30 г. (сержантите на служба могат да кандидатстват за 

офицери след съответната подготовка до 35 г.), за сержант до 33 г., за 

професионален войник до 25 години. Пределната възраст за служба на 

войнишкия състав е до 45, а в запаса – до 50 години. 

В Македония също е въведена доброволна служба за срок от 3 

месеца. За тази форма на военна служба могат да кандидатстват всички 

македонски граждани, които отговарят на изискванията, както от 

мъжки, така и от женски пол на възраст от 18 до 26 години. 

 

Заключение 

 

Чуждият опит показва, че съседните страни използват различни 

принципи на комплектуване на въоръжените си сили за мирно време, 

което се обуславя от националните традиции, провежданите политики 

за изграждане на въоръжените сили, различията в икономическото и 

социалното развитие. Влияние върху желанието на хората за военна 

служба оказват развитието на обществените отношения, изграденият 

имидж на армията, преобладаващите нагласи към военната служба, 

социалният статут на военнослужещите и др. Всички страни разчитат на 

мобилизация за комплектуване на въоръжените си сили за военно 

време. 

Изключително тревожни у нас са тенденциите на намаляване на 

оценката за значимостта на военната професия и на службата във 

въоръжените сили, като цяло от обществото. Престижността на 

професията е достигнала критично ниски нива. Неглижирането на 

проблема и отлагането на решението му води до невъзможност за 

осигуряване както на мирновременните, така и на военновременните 

потребности на въоръжените сили от личен състав и то за дълъг период 

от време. 

Не са възможни решения за бързо насищане на въоръжените 

сили с необходимите човешки ресурси. Това е в сила в още по-голяма 

степен и за резерва. Изисква се непрекъсната и упорита работа за 

предприемане на съответни действия както за изменения в 

нормативната уредба, касаеща социалния статут на военнослужещите и 

резевистите, така и за създаване на условия и организация за 

провеждане на целенасочена и пълноценна подготовка. Съществува 

вероятност след 2020 г. да са налице още по-големи трудности при 
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попълване на военновременните формирования не само с офицери, но и 

със сержантски/старшински и войнишки/матроски състав. 

В условията на непрекъснато намаляващ и застаряващ резерв е 

наложително търсенето на нови подходи за формиране, използване и 

подготовка на резерва от човешки ресурси и техника на въоръжените 

сили, обвързани с подготовката на населението за отбрана на страната и 

финансово осигуряване на процесите. 

  



41 

 

 

МЕЖДУСЪЮЗНИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ В ПОДКРЕПА 

НА СИЛИТЕ ОТ РЕЗЕРВА В НАТО 

 

доктор Стоян Стаматов
*
 

 

 

Анотация: Силите от резерва играят все по-важна роля в 

отбранителните структури на НАТО, а в случай на военна криза се 

разчита на тях да изпълняват задачи заедно с редовните въоръжени 

сили. Важен е приносът на резерва и при решаването на множество 

национални задачи като ликвидиране последствията от стихийни 

бедствия и промишлени аварии, недопускане или възпрепятстване на 

екологични катастрофи, борбата с международния тероризъм и други. 

В своите усилия за подобряване на управлението и използването на 

резерва НАТО се подкрепя от международни съветнически и защитни 

организации по въпросите на резерва. 

Ключови думи: резервни сили, подготовка и междусъюзнически 

организации. 

 

 

След радикалните политически промени в края на ХХ век НАТО 

се изправя пред множество проблеми, произтичащи от сложната по 

отношение на сигурността среда. Промените в стратегическата, 

политическата и икономическата обстановка създават изискване за нови 

и много на брой отбранителни способности и за изпълнение на все по-

комплексни оперативни задачи. Някои страни от Алианса значително са 

намалили своите редовни сили и с нарастващи темпове създават 

професионални армии като в същото време преобладаващата част от 

страните редуцират или напълно премахват наборната военна служба. 

Ако към края на 1990 г. само две европейски държави прилагат 

доброволен способ за комплектуване на въоръжените си сили 

(Великобритания и Люксембург), 10 години по-късно – през 2000 г., те 

                                                           
*
 Авторът е асистент в секция „Изследвания и иновации в областта на 

военните технологии“ в „Институт за перспективни изследвания за 

отбраната“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ 
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се увеличават с още две – Белгия и Нидерландия, а след 2010 г. техният 

брой нараства на повече от 20 държави, включително и България. 

Политиката на НАТО по отношение на резервните сили е 

насочена към подкрепа на международни съюзнически организации по 

въпросите на резерва. Такива организации с утвърден статут в НАТО са 

Комитетът на националните резервни сили (National Reserve Forces 

Committee – NRFC), който предоставя експертни съвети по въпросите за 

резерва на Военния комитет на НАТО и Междусъюзническата 

конфедерация на офицерите от резерва (Confédération Interalliée des 

Officiers de Réserve – CIOR), която e независима конфедерация на 

националните асоциации на офицерите от резерва. 

Независимо че в НАТО се определя политическата рамка за 

участието на резервните сили
1
, при постигане целите на Алианса, 

включително създаване, развитие и използване на силите, НАТО 

признава прерогативите на всяка една отделна страна сама да определя 

подходите и решенията си в тези области. Съществува значително 

разнообразие в националните подходи относно структурата, 

количеството, вида, комплектуването, финансирането, обучението, 

мобилизацията и използването на резерва. В това отношение нашата 

страна не прави изключение, за което е възприела два различни способа 

за комплектуване на резерва: доброволен – за комплектуване на 

доброволния резерв в мирно време и задължителен –за комплектуване 

на военновременните формирования от въоръжените сили със запас във 

военно време. 

Уникалните умения, които модерните резервни сили и опитните 

резервисти осигуряват, дават огромни възможности за ефективна 

подкрепа на редовните въоръжени сили. Тези промени биха подобрили 

баланса и взаимоотношенията между цивилното общество в отделните 

страни и въоръжените им сили и биха улеснили създаването на 

уникални способности при участие в най-разнообразни по вид 

операции. В тази връзка е логично, че комплектуването на вече 

редуцираните редовни сили с резервисти прави резерва от ключово 

значение за НАТО. Неизбежно се поставят изисквания да бъде разбран 

и използван потенциалът на резервистите и резервните сили в една по-

широка перспектива. Опитът и уменията на резервистите от техните 

цивилни професии навсякъде се оценяват високо и като ценни за 

въоръжените сили. Възможностите за участие на резерва в мисии на 

НАТО, в национални операции или в периодично обучение зависи, до 
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голяма степен, от националната политика и законодателство, както и от 

редица социално-икономически фактори като насърчаване и помощ от 

семейството, обществото и работодателя, чиито подкрепа и съдействие 

са от изключително значение. 

Разбирането в Алианса е, че ролята и потенциалът за развитие на 

резервните сили произтичат директно от стратегическата концепция и 

особено от трите основни задачи на НАТО – колективна отбрана, 

управление при кризи и сътрудничество в сигурността. При 

възприетото изискване различните сили на НАТО да имат различни 

нива на готовност, става особено важно резервните сили да участват в 

индивидуални или колективни учения с цел осигуряване на 

необходимото качество на подготовка за подкрепа на НАТО при 

достигане на набелязаните оперативни цели. Това допълнително налага 

ефективна интеграция и използване на личния състав на резерва и на 

формированията на резервните сили с цел повишаване възможностите 

на редовните сили, така че да могат да бъдат включени в широкия 

спектър от операции, описани в документите относно политиките на 

НАТО. 

Концепцията, която НАТО поддържа за резерва е, че различните 

страни, членки на НАТО имат право на различен (национален) подход 

при структурирането на въоръжените си сили. Повечето от тях 

включват резерва като част от своя национален военен потенциал. 

Резервните сили може да се състоят от различни категории личен състав 

(индивидуално) и/или формирования, които се мобилизират при 

необходимост. Резервните сили могат да бъдат развръщани заедно с 

редовните въоръжени сили в множество операции като изпълняват 

задачите си отделно или заедно с тях. Национална политика може да 

бъде попълването на редовните сили с личен състав от резерва или, в 

някои случаи, обратно – военнослужещи от редовните сили да попълват 

резерва. В допълнение към своя военен опит резервистите могат да 

използват своята цивилна експертиза и опита си за изграждането на 

добри взаимоотношения между военните и гражданското общество, към 

което и НАТО се стреми. Множество резервисти притежават 

специфични умения в области като медицина, инженерни науки, 

логистика, право, чужди езици и култури, връзки с обществеността, 

системи за информационно управление, които могат да бъдат 

използвани при стабилизиращи и възстановяващи операции. В същото 

време военната служба носи огромни ползи за резервистите, а техните 
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работодатели могат да се възползват от уменията им, придобити в 

лидерски, образователни и тренировъчни програми по време на служба 

в резерва, като всички те дават и пряко отражение на ролята им в 

цивилния живот. 

За достигане на необходимата степен на подготовка и бойна 

готовност изключително важно е резервните формирования и отделните 

резервисти, в помощ на националните операции или на операциите на 

НАТО, да бъдат добре обучени и подготвени да изпълняват 

възложените им военни мисии. Ето защо националните програми за 

подготовка трябва да обучават личния състав на резерва преди началото 

на мисиите, така че те да бъдат готови да изпълняват задачите си. 

Резервистите трябва да заместват личен състав от редовните сили или 

да подкрепят такива, както и формирования от резерва следва да 

заместват или подкрепят формирования от редовните сили в мисии на 

НАТО, единствено и само ако са успели да достигнат необходимата 

степен на подготовка и бойна готовност. Програмите за индивидуално 

или колективно обучение на резервните сили, които позволяват резерва 

да достигне до тази степен на подготовка и бойна готовност остават 

единствено национална отговорност. Тренировъчните програми на 

НАТО и на всяка една страна членка, които са насочени към 

подобряване на индивидуалните и общите способности на редовните 

сили, следва да бъдат достъпни и за резервистите в съответствие с 

нормативната уредба на всяка отделна страна. 

Държавите трябва да насърчават участието на резервистите в 

съвместни и общи (многонационални) индивидуални обучения и полеви 

учения като обменят информация относно наличието на подобни 

учебни възможности. Насърчава се и сътрудничеството със страните-

партньорки в областта на индивидуалното и колективното обучение, 

например със страните-участници в програмата „Партньорство за мир“. 

НАТО не прави разлика между редовни и резервни сили, както и между 

личния състав от тези сили, тъй като национална отговорност за 

операции на НАТО е да се предоставят способни и подготвени за 

задачите формирования и личен състав. Няколко страни, членки на 

НАТО използват резервисти в национални или в съвместни операции 

заедно с редовните въоръжени сили. Оперативната работна среда 

представлява безценна школа за трупане на опит за личния състав 

(както от редовните, така и от резервните сили), служещи в развърнати 

формирования или щабове, защото нищо не може да замени 
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практическия опит. Резервистите могат да покриват условията за 

набиране на щатен личен състав на ниво отделно формирование или 

щаб. В допълнение, резервистите, чиято специфична квалификация 

може да е уникална за редовните формирования и щабове, могат да 

играят ключова роля за НАТО, особено в контекста на евентуалните 

бъдещи мисии на Алианса. 

Отделните страни членки се насърчават да разработват програми 

в подкрепа на работодателите, пригодени за специфичните нужди и 

културните особености на всяка отделна страна. Ръководството на 

НАТО има възможността да играе важна и активна роля в това 

отношение чрез представяне гледните точки на всички страни, членки 

на Алианса, когато това е необходимо. Военните и цивилни умения на 

резервистите са не само от важно значение за Алианса при провеждане 

на мисии на НАТО. Те са от значение както за самите резервисти и 

тяхната общност, така и за работодателите им. 

В интерес на НАТО и на страните членки развиват дейност също 

NRFC, CIOR и други подобни организации и асоциации, които 

подкрепят стремежа за сътрудничество за постигане на високо качество 

на резервните сили. В тази насока се насърчава разбирането всяка 

организация да поддържа добра осведоменост по дейностите на 

останалите, за да открива сфери на взаимен интерес и потенциал за 

сътрудничество. 

 

Комитет на националните резервни сили (NRFC)
2
 

 

NRFC е междусъюзнически съвместен комитет, основан през 

1981 г. и признат като комитет на НАТО с директива MC 392/1 през 

1996 г. Този документ дефинира взаимоотношенията между NRFC и 

НАТО. NRFC се състои от представители на националните официални 

органи на властта, отговарящи за резервните сили на страните, 

подписали договор с НАТО. 

NRFC включва: председател и секретариат; национални 

делегации на страните, членки на НАТО и поканени наблюдатели; 

офицери за връзка с Главната квартира на НАТО (NATO 

HQ)/Международния военен щаб (IMS), Обединеното командване по 

операциите (ACO) и Обединеното командване по трансформацията 

(ACT). 
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Признавайки ръководната роля на всяка отделна страна за 

изграждане и управление на резервните си сили, NRFC насърчава 

използването и защитава интересите на резервните сили и личния 

състав като изключително важен компонент на въоръжените сили на 

страните членки и партньори на Алианса в мирно време и по време на 

криза или конфликт. 

Целите на NRFC са да осигурява експертна помощ за Военния 

комитет на НАТО по въпросите на резерва, като: 

– повишава готовността и ефикасността на резервните сили на 

Алианса при участие в широк спектър от операции чрез осигуряване на 

възможност за обмен на информация и споделяне на добри практики на 

страните членки; 

– информира по въпросите, касаещи резервните сили и 

идентифицира съвместни дейности, които биха могли да представляват 

интерес и да бъдат от полза за Алианса и резервните сили от страните-

партньорки чрез взаимодействие с организации и асоциации, които 

имат интерес към дейността на резервните сили. 

Председателят на NRFC представя пред Военния комитет 

годишен доклад относно дейността на NRFC. Посредством Военния 

комитет НАТО предоставя финансиране за срещите и конференциите на 

NRFC, а членовете на Комитета покриват всички останали разходи по 

дейността си. Страната, която е приела председателството и 

секретариата покрива разходите си през двете години на управление. 

Водейки се от разбирането, че изграждането и управлението на 

резервните сили са цел от национално значение, NRFC насърчава и 

повишава ползите и интересите на резервните сили и личния състав 

като жизнен компонент на въоръжените сили на страните членки и 

партньорите на Алианса в мирно време, при криза и конфликти чрез 

открит обмен на информация. 

В изпълнение на целите NRFC решава следните основни задачи: 

1. Да предоставя политическа и експертна помощ за Военния 

комитет на НАТО по въпросите на резерва и да укрепва готовността и 

ефикасността на резерва чрез предоставяне на форум за обмен на 

информация и споделяне на добри практики. Въпросите за разглеждане 

и обсъждане мога да включват: 

– структура, организация и управление на резервните сили; 

– образование, подготовка и провеждане на учения с личния 

състав на резервните сили и резервните формирования; 
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– набиране на личен състав, създаване на заетост и поддържащи 

политики на резерва; 

– развиване на способности и оперативна съвместимост; 

– трансформация на резерва в контекста на НАТО; 

– работодателска, семейна и обществена подкрепа за 

резервистите, законодателни условия и връзка между военния и 

цивилния живот; 

– благосъстояние, включително следоперативна реинтеграция на 

резервистите. 

2. Да осигурява и поддържа осведоменост по въпроси от 

практическо значение и да разпознава общи дейности, които биха могли 

да представляват интерес и предимство за резервните сили от страните 

членки и партньорите, чрез взаимодействие с организации и асоциации, 

които имат интерес по въпросите на резерва. Основен сътрудник на 

NRFC е Междусъюзническата конфедерация на офицерите от резерва 

(CIOR). 

Не са обект на вниманието на NRFC стратегически, оперативни и 

тактически въпроси, които са приоритет на страните членки или на 

командната структура на НАТО. Въпреки това дейностите на NRFC са 

приведени в съответствие с операциите на НАТО и трансформацията на 

силите на НАТО, поради което връзката с двете стратегически 

командвания е изключително важна. 

Председателството на NRFC се предоставя за период от две 

години на една от страните, членки на НАТО. Председателят е длъжен 

винаги да осигурява ротационен план за следващите три периода на 

работни срещи. Председателят се избира от съответната страна 

минимум за шест месеца преди периода като за това се информира 

Военния комитет. Председателят организира и провежда срещите и 

координира дейностите на NRFC. Той е връзката между NRFC и 

Военния комитет, докладва от името на NRFC и е отговорен по 

задачите, поставени от Военния комитет. Председателят има право да 

възлага тези задачи на ръководителите на националните делегации 

(националните представители на страните членки). 

Секретарят на NRFC също е от страната, на която е предоставено 

председателството и се назначава от председателя. Секретарят 

разполага със Секретариат, чийто състав се определя от председателя. 

Секретариатът е отговорен за административната и информационната 

дейност на NRFC. Когато е възможно, председателството на NRFC и на 
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CIOR се изпълняват от една и съща страна, за да се улесни взаимното 

разбирателство и сътрудничество и по този начин да се постигне по-

голяма ефективност. 

Страните, членки на NRFC формират делегации, всяка от които 

се състои от: 

– ръководител на делегацията, който официално отговаря за 

резервните сили на страната. Той заема ръководна длъжност в страната 

си, като се препоръчва да бъде висш офицер или цивилен служител с 

равен на този ранг. Той трябва да е в позиция да може да взима 

отговорни решения на национално ниво и да е упълномощен да говори 

от името на страната си при обсъжданията в NRFC. 

- щабен офицер, който следи обсъжданията в NRFC и подпомага 

работата на ръководителя на делегацията. 

- национални съветници и експерти могат да участват в 

дискусиите по дадена тема по покана от ръководителя на делегацията. 

Със статут на наблюдатели могат да бъдат поканени 

представители на страните-партньорки на НАТО, които могат да се 

присъединят към работата на NRFC. В качеството си на дългогодишен 

наблюдател на NRFC, страните могат да получат статут на постоянен 

наблюдател. Бъдещите страни-наблюдатели подават своите 

кандидатури до Военния комитет, който от своя страна се консултира с 

NRFC, преди да даде официален отговор на страната-партньор. 

Наблюдателите се присъединяват към работата на Комитета и участват 

в обсъжданията му, като приносът им е от особено важно значение. 

Въпреки това задачи могат да бъдат свеждани от Военния комитет към 

NRFC без страните-наблюдатели да бъдат информирани. 

Офицерите за свръзка на НАТО – Международният военен щаб 

назначава офицери, които присъстват на срещите на NRFC като връзка 

между Главната квартирата на НАТО и NRFC и участват във всички 

пленарни и официални заседания. Бидейки в пряка връзка с 

председателя и секретаря на NRFC, както и със свързващи офицери на 

NRFC и други организации на Алианса, те са проводник на ефективно 

сътрудничество между NRFC и Главната квартира на НАТО, отговарят 

за координацията и управлението на отчетността на NRFC в рамките на 

Международния военен щаб и Военния комитет и подпомагат 

логистичното осигуряване на провеждането на заседанията на NRFC. 

Обединеното командване по операциите (ACO) и Обединеното 

командване по трансформацията (ACT) назначават по един свой офицер 
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за връзка с NRFC, което гарантира добрия информационен поток между 

тях и NRFC по всички въпроси, касаещи резерва. 

NRFC, като консултативен орган на НАТО, се свиква на 

официални срещи в случаите, когато се формулират препоръки по 

въпроси, повдигнати от/чрез Военния комитет. Председателят свиква 

срещата по искане на Военния комитет или на Международния военен 

щаб. Тези срещи обикновено се провеждат само с участието на 

страните, членки на НАТО, но председателят има право да провежда 

консултации и с външни участници. Като резултат от обсъжданията 

председателят изготвя официален доклад до Военния комитет, който 

съдържа препоръки и експертни съвети от страна на NRFC по 

повдигнатите въпроси. 

В случаите в които се разглеждат различни от гореспоменатите 

въпроси, NRFC провежда неформални срещи. Дневният ред на всяка 

среща се определя от председателя, съгласувано с членовете на NRFC. В 

рамките на 45 дни след всяка среща паметните бележки/протоколите от 

срещите се разпращат до членовете на NRFC, наблюдателите и 

офицерите за свръзка. Председателят може да изготви резюме за 

срещата до Военния комитет, в случай че това се счете за необходимо. 

Неформалните срещи се свикват най-малко два пъти в годината 

като зимна и лятна. Зимната среща се провежда в Главната квартира на 

НАТО в Брюксел в две поредни години, последвана от зимна среща 

през третата година в Обединеното командване по трансформацията в 

Норфолк или на друго място, в структура, подчинена на НАТО. Лятната 

среща се провежда в предварително избрана страна–домакин, 

членуваща в NRFC. NRFC си запазва правото да избира датата и 

мястото на своите неформални заседания, но зимните и летните срещи 

се провеждат приоритетно на същото място и по същото време, в което 

се провеждат срещите на Междусъюзническата конфедерация на 

офицерите от резерва (CIOR). По този начин се улеснява 

сътрудничеството между двете организации. NRFC може да се събира 

както на официални, така и на неформални срещи в рамките на едно 

пленарно заседание. 

Подготовката на пленарните заседания се организират на срещи 

на щабните офицери. Всяко пленарно заседание трябва да включва поне 

една среща на щабните офицери с цел: уточняване на дневния ред и 

въпросите, които ще се обсъждат на следващото пленарно заседание; 
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уточняване на процедура или протокол, които не изискват присъствието 

на целия комитет. 

Секретарят на NRFC информира националните представители – 

щабни офицери, относно проблемни въпроси, повдигнати пред 

председателя преди заседанието, за да им даде възможност за 

консултации със съответните органи на държавна власт в страната си. 

Срещите на щабните офицери се провеждат в Главната квартира на 

НАТО или в град в страна членка, като по този начин се избягват 

проблеми от транспортно естество. 

За нуждите на мероприятията, провеждани в Главната квартира 

на НАТО, подходящо оборудване и преводачески услуги по реда за 

официални срещи се осигуряват от НАТО. Офицерът за свръзка от 

Международния военен щаб е отговорен за организационните и 

административни въпроси по срещата. 

Подготвяйки двете годишни пленарни заседания, председателят 

определя дневния ред на официалните и неформалните срещи и го 

разпространява, отчитайки времето, необходимо за по-нататъшни 

действия; организира срещите в тясно сътрудничество с делегацията-

домакин или със свързващия офицер от Международния военен щаб 

(резервация на зали, превод, сигурност и др.); провежда срещата; 

организира съвместни срещи с председателя на Междусъюзническата 

конфедерация на офицерите от резерва (CIOR) или с Изпълнителния 

комитет на конфедерацията; подготвя паметна бележка/протокол от 

срещата; осигурява поддръжката и осъвременяването на информацията 

на официалния уебсайт на NRFC. НАТО осигурява общо спонсорство 

(финансиране) за срещите на NRFC, а страните покриват всички свои 

разходи по дейностите си по NRFC, включително и по 

председателството и секретариата. 

Обсъжданията в NRFC, водещи до официални препоръки до 

Военния комитет или предлагане на политически съвети, трябва да се 

основават на консенсус. Ако такъв не се постигне, председателят 

разработва доклад за доразглеждане от Военния комитет. 

Наблюдателите могат да бъдат поканени да си дадат мнението, но 

официални препоръки и политически съвети към Военния комитет се 

дават единствено от страните, членки на НАТО. Делегация на страна 

член, отсъстваща по време на официално пленарно заседание, може да 

бъде представена от друга страна членка, само в случай, че 

председателят е бил предварително уведомен в писмен вид. 
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Обсъжданията на Комитета по време на неформалните срещи 

обикновено не изискват процес по официално вземане на решение и, 

ако се налага, председателят определя ролята на наблюдателите в 

конкретния случай. При необходимост, за достигане на дадено 

заключение, председателят има право да поиска явно гласуване, за да се 

покаже гледната точка на делегатите. За да има развитие по даден 

въпрос на резерва, по време на неформалните срещи на NRFC не се 

изисква консенсус при вземането на решение. 

По време на пленарните заседания като работни се използват 

английски и френски език. За по-голяма гъвкавост работният език по 

време на срещите на щабните офицери е английски. Паметните 

бележки/протоколите и докладите от секретариата са написани само на 

английски език, като единствено в случай, че страна, член на NRFC 

изиска това, се прави превод на конкретен документ. 

NRFC активно насърчава професионалното развитие на резерва. 

NRFC може да бъде поканен да отправи препоръки, касаещи учебни 

курсове на НАТО по въпроси на резерва, провеждащи се в Училището 

на НАТО в Оберамергау (NSO), Колежа по отбраната на НАТО или на 

други места. NRFC е Офис с главна отговорност (OPR) за курсовете по 

резерва, съгласно установена координационна процедура. Съществува 

неизменно условие за подпомагане на гост-лекторите и експертите в 

областта на резерва. Лекторите пътуват на разноски на избраната 

страна. NRFC подкрепя и програмата за дистанционно обучение на 

Обединеното командване по трансформацията (ACT). В интерес на 

НАТО и на страните членки е NRFC да поддържа активни 

взаимоотношения с CIOR и други сходни организации и асоциации, с 

цел да се улесни сътрудничеството в сфери от взаимен интерес и изгода. 

 

Междусъюзническа конфедерация на офицерите от резерва (CIOR)
3
 

 

CIOR е междусъюзническа съвместна конфедерация, основана 

през 1948 г. Впоследствие повечето от националните асоциации на 

офицерите от резерва на страните, членки на НАТО се присъединяват 

към нея. Целта на конфедерацията е да наложи и да поддържа 

междусъюзническия дух сред офицерите от резерва и да им предоставя 

информация относно текущи проблеми и дейности на НАТО. 

Междусъюзническата конфедерация на офицерите-медици от резерва 

(CIOMR), основана през 1947 г., е пряко свързана с CIOR 
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(съкращението CIOR включва CIOMR). CIOR се състои от президент и 

секретариат, комитети и постоянен представител в НАТО, както и 

национални делегации от страни от НАТО и други страни (съгласно 

Конституцията на CIOR) като всяка една от тях се оглавява от 

вицепрезидент. Освен това CIOR има и Международен военен щаб 

(IMS), и офицери за връзка със SHAPE/HQ SACT. CIOR е независима 

структура, която има право на собствен статут, роля и процедури. CIOR 

е официално призната от НАТО през 1976 г. (MC 248 – “The 

Relationship between NATO and the Interallied Confederation of Reserve 

Officers”). 

CIOR е структурирана по своя конституция, която предвижда 

ротационно председателство, изпълнителен съвет на CIOR, съставен от 

заместник-председатели на участващи държави, ключови комитети и 

няколко ежегодни събития, които насърчават обучението, 

образованието и професионалното развитие. Президентският мандат е с 

продължителност от две години. Комисиите и комитетите на CIOR 

включват: 

– комисия по въпросите на отбраната и въпросите за сигурността 

(DEFSEC); 

– правна комисия (LC); 

– комитет за гражданско-военно сътрудничество (CIMIC); 

– комитет по външни работи (FAC); 

– комитет за военни състезания (MILCOMP); 

– комитет за партньорство за мир (PfP); 

– комитет за зимните семинари (WS); 

– комитет на младите офицери резервисти (YROW). 

Без да оспорва факта, че използването на резерва е изцяло в 

прерогативите на всяка отделна страна членка, CIOR има следните цели 

при взаимоотношенията си с НАТО: 

1. да подобрява познаването от страна на НАТО на целите и 

дейността на CIOR, за което информира периодично Военния комитет и 

изнася презентации по темата по време на курсове, организирани от 

НАТО; 

2. да подпомага съвместната работа между НАТО и CIOR чрез 

близко сътрудничество с Комитета на националните резервни сили на 

страните, членки на НАТО (NRFC), като: 

 изгражда и насърчава уменията и способностите на офицерите 

от резерва и, при поискване, провежда консултации с Военния комитет 
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по въпросите на резервистите на базата на опита и вижданията на 

националните асоциации на офицерите от резерва; 

 насърчава участието на лидерския състав и служителите от 

НАТО в семинари и други работни срещи на CIOR; 

 подобрява познаването от страна на ръководните структури на 

НАТО на потенциала на националните резервни сили и тяхната роля, 

както при общи отбранителни мисии на Алианса, така и при нови 

мисии, в съответствие с принципите на CIOR; 

 споделя познанията на CIOR по въпросите на резерва с всяка 

страна членка за насърчаване трансформацията на резерва на 

национално ниво и развитието в организационен, административен и 

социален аспект, при което се обръща особено внимание на офицерите 

от резерва. 

За утвърждаване на подхода за цялостност е от изключително 

значение CIOR да подпомага оперативната съвместимост на силите от 

резерва от различните страни. Международният военен щаб е мястото 

за контакт между Военния комитет на НАТО и CIOR по всички военни 

въпроси. CIOR е в тясно сътрудничество с Комитета на националните 

резервни сили (NRFC), който отговаря за предоставянето на 

политически съвети по въпросите на резерва на Военния комитет. 

Тези точки за контакт и офицерите за свръзка действат и като 

източник на информация и помощ за страните, членки на НАТО. В 

Международния военен щаб са осигурени подходящи условия за работа 

и оборудване за постоянния представител на CIOR в Главната квартира 

на НАТО. Веднъж годишно президентството на CIOR информира 

Военния комитет относно дейностите на Конфедерацията. 

NRFC и CIOR споделят общ интерес за осигуряване на добре 

подготвени резервни сили в съответствие с националната политика за 

резерва на всяка отделна страна. Взаимното познаване на целите и 

дейността на двете организации дава потенциал за сътрудничество. 

Главната квартира на НАТО допълнително осигурява подкрепа на 

постоянния представител на CIOR за провеждането на различни 

мероприятия, включително устен и писмен превод. 

Военният комитет признава значимостта на CIOR при 

поддържане на високо ниво на преданост към Алианса на офицерите от 

резерва и се ангажира с подкрепата на дейността на CIOR. 

CIOR е организация, която се занимава с професионално 

развитие и предоставя разнообразни програми с висок образователен 
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клас и при финансово изгодни условия, които са от полза за 

индивидуалните резервисти, техните държави и за НАТО като цяло. 

Чрез повишаване на осведомеността за съвременните резерви и 

насърчаването на оперативната съвместимост и сътрудничеството при 

зачитане на националните традиции, CIOR развива индивидуални 

резервисти, които служат в национални и международни структури. 

Някои от ключовите възможности за професионално развитие, които са 

уникално достъпни чрез CIOR, включват: 

– Военни състезания (Military Competition – MILCOMP). Повече 

от 250 спортисти участват във военния петобой на CIOR всяка година. 

Създаден през 1957 г., това е международно признат конкурс, 

съсредоточен върху военните умения, които наистина предизвикват 

лидерството и физическата стабилност на резервистите от НАТО и 

партньорите му. 

– Семинар на младите офицери от резерва (Young Reserve 

Officers Workshop – YROW). Тази целодневна работна среща се 

посещава от над 60 млади офицери, които се концентрират върху 

текущите въпроси на отбраната и сигурността, свързани с проблемите 

на резервните сили в рамките на НАТО и неговите партньори. Тя е 

предназначена за млади офицери, които са бъдещето на Алианса и 

неговите партньори. YROW предоставя на младите офицери 

възможности за установяване на професионални взаимоотношения, 

които често продължават през цялата им кариера, и предлагат 

възможност за надграждане на техния опит в рамките на НАТО. 

– CIOR Езикова академия (CIOR Language Academy – CLA). 

Езиковата академия CIOR предлага обучение на английски и френски, 

като втори език, в което се акцентира на военната терминология на 

НАТО. Обучаемите са офицери от резерва на НАТО и от редовните 

войски на новите страни, членки и партньори от Източна и Централна 

Европа. Чрез езиковата академия се предоставят възможности за 

общуване на един от двата официални езика на НАТО. Основана през 

2000 г., Езиковата академия е обучила стотици служители от Източна и 

Централна Европа. 

– Зимен семинар (Winter Seminar) – провежда се ежегодно с 

пряката подкрепа и съдействие от фондация „Конрад Азенауер“. Около 

70 участника посещават тази четиридневна работна среща, на която се 

разглеждат актуални проблеми на отбраната и сигурността. 
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– Семинар „Партньорство за мир“. Комитетът „Партньорство за 

мир“ на CIOR провежда ежегоден семинар за членовете и партньорите, 

който се провежда на ротационен принцип в една от страните-

партньори. Тази дейност има за цел да развие знанието, както и да 

предостави информация за структурата и организацията на резервните 

сили и асоциации в Алианса. Дейността в подкрепа на партньорските 

държави е добре съобразена с целите на НАТО за сътрудничество, 

партньорство и приобщаване. 

В заключение може да се отбележи, че НАТО насърчава 

усилията на страните членки за всестранна подкрепа на  националните 

резерви. Възможностите за набиране на резервисти за нуждите на 

НАТО, за национални мисии или за периодично обучение зависят от 

множество важни фактори като политическа воля, обществено 

одобрение, семейна и работодателска подкрепа. Разбирането в НАТО е, 

че националното законодателство трябва не само да разрешава 

проблемите относно статута, задълженията, правата, социалните и 

военните привилегии, но и да предоставя подкрепа за семействата на 

резервистите и защита на цивилната им трудова заетост. С активната 

подкрепа от страна на работодателите, резервистите могат да посрещнат 

по-добре изискванията за своята дейност, фокусирайки се върху 

изпълнението на задачите си, независимо дали те са национални или 

многонационални. Програмите, разработени в подкрепа на 

работодателите, могат значително да подобрят гражданско-военното 

сътрудничество. 

 

______________ 

1
 Политическа рамка на НАТО за резерва. MC 0441/2. 

2
 Директива относно Комитета на националните резервни сили (NRFC), 

MC 0392/1. 
3
 Взаимоотношенията между НАТО и Междусъюзническата 

конфедерация на офицерите от резерва (CIOR), MC 0248/2. 
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ВИЗИЯ ЗА ДОБРОВОЛНА ВОЕННА СЛУЖБА 

 

полковник Милен Илиев
*
 

 

 

1. Политическа рамка 

 

С Решение на Народно събрание от 14 март 2018 г. за приемане 

на актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република 

България, във връзка с чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република 

България, чл. 16, т. 5 от Закона за отбраната и въоръжените сили на 

Република България и във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 2 от Закона за 

управление и функциониране на системата за защита на националната 

сигурност, е регламентирано: 

„163. Въоръжените сили и невоенният компонент на системата за 

отбрана на страната съсредоточават усилията си за: 

• подготовка и използване на доброволен резерв на въоръжените 

сили за тяхното докомплектоване; 

• създаване на система за доброволна военна подготовка на 

български граждани за защита на Отечеството“. 

В пълно съответствие е и с приоритетите на Програмата за 

управление на правителството на Република България за периода 2017 – 

2021 г.: 

Приоритет 27: Въвеждане на военно обучение в училище. 

Разширяване на възможностите за доброволна военна служба. 

Повишаване капацитета на резерва. 

                                                           
*
 Авторът е представител на дирекция „Човешки ресурси“ в Министерство 

на отбраната 
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Мярка 327: Извършване на анализ на процеса за набиране на 

доброволни резервисти и разширяване на възможностите за 

осъществяване на доброволна военна служба. 

Мярка 328: Създаване на условия и ред за обучение по военна 

подготовка на българските граждани за защита на Отечеството на 

доброволен принцип чрез: 

– изменения и допълнения в Закона за отбраната и въоръжените 

сили, Закона за резерва на въоръжените сили, правилниците за тяхното 

прилагане и другите свързани с това регламентиращи документи. 

– формиране на доброволчески батальони в състава на Единния 

център за начална военна подготовка – Плевен и Центъра за подготовка 

на специалисти – Сливен. 

В Приоритет 26 на правителството – „Въоръжените сили – 

надежден гарант на сигурността на страната“ е разписана мярка 294 

„Попълване на резерва на въоръжените сили и подобряване на 

мобилизационните способности на страната“, която е свързана с 

мярка 329 „Военно-патриотично възпитание на учениците в 

училищата, основано на традициите и ценностите на Българската армия 

и славните моменти от българската военна история.“ 

 

2. Цели на Визията 

 

1. Разширяване на възможностите за комплектоване на 

въоръжените сили за мирно и военно време. 

2. Повишаване на способностите на въоръжените сили за 

изпълнение на националните и съюзните ангажименти. 

3. Засилване на военно-патриотичното възпитание на 

българските граждани. 

4. Предлагане на възможности за реализация на българските 

граждани във въоръжените сили. 

 

3. Очакван краен резултат и ползи 

 

В резултат на направения анализ, с въвеждането на обучение по 

военна подготовка на български граждани за защита на Отечеството 

на доброволен принцип, в съответствие с приетите приоритети и мерки, 

се очакват следните резултати и ползи: 
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– създаване в Министерството на отбраната на единна политика 

по управление на планирането, подготовката и отчета на ресурсите от 

резерва и запаса, обучението на българските граждани за защита на 

Отечеството и доброволна военна служба; 

– попълване на резерва на въоръжените сили, подобряване на 

мобилизационните способности на страната и повишаване на 

готовността на въоръжените сили за защита на Отечеството; 

– повишаване на възможностите за комплектоване на 

военновременните формирования с обучени и мотивирани млади 

офицери, сержанти и войници от резерва и запаса; 

– разширяване на доброволното обучение на пълнолетните 

български граждани чрез придобиване на практически умения при 

действия за оцеляване при кризи от военен характер, терористични 

актове, природни бедствия и оказване на първа помощ; 

– увеличаване на ресурса от обучени български граждани по 

начална и специална военна подготовка; 

– назначаване на служители в структурите по сигурността и 

отбраната след преминаване на начална и специална военна подготовка; 

– формиране на доброволчески батальони в състава на Единния 

център за начална военна подготовка – Плевен и Центъра за подготовка 

на специалисти – Сливен; 

– повишаване на възможностите на въоръжените сили в 

съответствие с поетия ангажимент към партньорите от НАТО и ЕС; 

– създаване на възможност на българските граждани за 

изпълнение на доброволна военна служба в доброволческите батальони 

и въоръжените сили. 

 

4. Начин за постигане 

 

Изпълнението на Визията следва да протече в следната 

последователност. 

1. Приемане и начална военна подготовка. 

2. Специална военна подготовка. 

3. Доброволна военна служба. 

Процесът по въвеждането на доброволна военна служба следва 

да стартира със създаването на Национален център за военно обучение. 

Националният център следва да бъде на пряко подчинение на 

министъра на отбраната, разположен в НВУ „Васил Левски“. 
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Функционално Националният център ще обучава войници, 

приети на военна служба във въоръжените сили, български граждани по 

чл. 57 и чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република 

България и обучение на български граждани по начална военна 

подготовка за доброволна военна служба. 

Паралелно с процеса по подготовката на българските граждани 

за доброволна военна служба в Националния център, ще се провежда 

подготовката на българските граждани по чл. 57а във висшите военни 

училища. Студентите от висшите военни училища и българските 

граждани с висше образование ще могат да преминават подготовка за 

придобиване на квалификация „Офицер от резерва“. В процеса на 

подготовка студентите от висшите военни училища и българските 

граждани с висше образование, за придобиване на квалификация 

„Офицер от резерва“, ще провеждат войскови стажове в Националния 

център за военно обучение в НВУ „Васил Левски“. 

Досегашният модел за набиране и подбор на войници за военна 

служба във въоръжените сили чрез конкурси, организирани във 

военните формирования се запазва. След приемането на военна служба 

войниците преминават начална военна подготовка в Националния 

център за военно обучение и след полагане на военна клетва се 

изпращат във военните формирования, където са приети, за започване 

на военната служба. Специалната военна подготовка се организира от 

съответните командири и се провежда в центровете за специална военна 

подготовка на вида въоръжена сила/структура на пряко подчинение на 

министъра на отбраната. 

 

4.1. Първи етап „Приемане и начална военна подготовка“ 

 

Всички кандидати за доброволна военна служба ще могат да 

подават своите заявления за кандидатстване във военните окръжия по 

места. Централното военно окръжие организира медицинските прегледи 

на кандидатите и комплектоването на документите, необходими за 

приемането им за доброволна военна служба. 

С акт на министъра на отбраната следва да се обявят 

изискванията за кандидатстване и обучение на кандидатите за 

доброволна военна служба, както и образците на договори за 

различните етапи от военната подготовка и доброволна военна служба. 
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Целесъобразно е кандидатите за доброволна военна служба да не са по-

възрастни от 28 години. 

С кандидатите, които отговарят на всички изисквания за 

приемане на доброволна военна служба се сключва първи договор за 

начална военна подготовка. Той се сключва между началника на 

съответното военно окръжие и кандидата.  

Кандидатите за доброволна военна служба ще бъдат приемани в 

Националния център за военно обучение в НВУ „Васил Левски“. 

Присъствието е постоянно и включва настаняване, обличане, хранене и 

учебни занятия. Обучението по начална военна подготовка е с 

продължителност 1 месец и завършва с изпити и полагане на военна 

клетва. Обучаемите получават военноотчетна специалност „охранител“. 

Предвижда се с кандидатите, които желаят да продължат специална 

военна подготовка, да се сключват нови договори, като се планира 

получаване на финансови стимули под формата на стипендия. 

Договорът се сключва между командира на Националния център за 

военна подготовка и кандидата, който ще продължи обучението си в 

доброволческите батальони по специална военна подготовка. 

Доброволците с основно образование ще получат възможност да 

се обучават по специална военна подготовка по ограничен списък от 

военни специалности и след подготовката ще бъдат зачислявани в 

запаса с придобитата военноотчетна специалност. Общият срок на 

началната и специалната военна подготовка не трябва да надвишава 2 

месеца. Не се предвижда доброволците с основно образование да 

служат доброволна военна служба поради ограничения брой от 

длъжности с изисквания за основно образование. 

Доброволците с основно образование ще имат възможност, със 

съдействието на Министерството на отбраната и Министерството на 

образованието и науката, да се запишат във вечерни курсове за 

придобиване на средно образование. За целта се предвиждат 

специализирани програми за насърчаване на гражданите с основно 

образование да завършат средно образование, като в програмите се 

залагат и модели за финансово стимулиране. След завършване на 

средното образование доброволците ще имат възможност да изпълняват 

доброволна военна служба със срок не по-дълъг от 4 месеца и да 

сключват договори за военна служба във въоръжените сили, след 

получаване на удостоверение за медицинска годност. 
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Доброволците със средно и по-високо образование ще могат да 

преминават специална военна подготовка в зависимост от 

необходимостта на въоръжените сили. След специалната военна 

подготовка ще могат да служат доброволна военна служба, в 

зависимост от придобитата военноотчетна специалност, като подписват 

договор за доброволна военна служба. Общият срок на подготовката и 

военната служба не трябва да надвишава 6 месеца. 

 

4.2. Втори етап „Специална военна подготовка“ 

 

Специалната военна подготовка е за срок от 2 месеца и се 

провежда в доброволческите батальони в Плевен и Сливен. 

Командирите на военни формирования от видовете въоръжени 

сили и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната ще 

могат ежегодно да изпращат списъци с вакантни длъжности за войници 

във военните формирования, където кандидатите за доброволна военна 

служба ще могат да служат до 3 месеца. 

В хода на провеждането на специалната военна подготовка в 

доброволческия батальон, кандидатът ще може: 

– да заяви желание за постъпване във въоръжените сили като 

войник и да сключи договор за военна служба за срок от 3 години. 

Постъпването на военна служба се извършва след преминаването на 

специалната военна подготовка и медицински прегледи за годност за 

военна служба; 

– да заяви желание, след завършване на специалната военна 

подготовка, да служи доброволна военна служба за срок от 3 месеца във 

военното формирование, където има вакантна длъжност или в 

доброволческия батальон. Командирът на доброволческия батальон 

сключва договор с доброволеца за изпълнение на доброволна военна 

служба в доброволческия батальон или във военните формирования на 

Българската армия или структури на пряко подчинение на министъра на 

отбраната. Постъпването на доброволна военна служба се извършва 

след преминаване на медицински прегледи за годност за военна служба. 

Кандидатите, които не получат медицинска годност, се зачисляват в 

запаса; 

– да откаже да служи доброволна военна служба и след 

завършване на специалната военна подготовка да бъде зачислен в 

запаса. 



62 

Доброволците, преминали специална военна подготовка в 

доброволческите батальони, полагат изпити и получават нова 

военноотчетна специалност. 

 

 

4.3. Трети етап „Доброволна военна служба“ 

 

Доброволците, избрали да служат до 3 месеца доброволна военна 

служба във военните формирования на въоръжените сили, се назначават 

на вакантни длъжности по придобитата военноотчетна специалност. 

Командирът на военното формирование, в зависимост от 

показаните резултати на доброволците, може да предлага приемане на 

военна служба и сключване на договор за срок от 3 години. Ако 

кандидатът заяви желание, сключването на договора може да се 

осъществи преди да е изтекъл тримесечния период на доброволна 

военна служба. 

Преминалите доброволна военна служба в доброволческите 

батальони ще се зачисляват в запаса и влизат в състава на ресурса, с 

който се комплектоват военните формирования и структури, съгласно 

решението на Народното събрание за военно време. При изявено 

желание ще могат да бъдат зачислявани в длъжностните разписания за 

мирно и военно време. При настъпване на кризи от военен характер, 

терористични актове, природни бедствия и за оказване на първа помощ, 

преминалите доброволна военна служба ще могат да бъдат 

мобилизирани за изпълнение на служба в мирно време. 

 

5. Особености при реализирането на модела 

за Доброволна военна служба 

 

При реализацията на доброволна военна служба е постигнат 

консенсус да се ползва опитът на Румъния, Федерална Република 

Германия (ФРГ), Сърбия, Норвегия и Литва. 

Доброволната военна служба във ФРГ е въведена през 

1996 година, като от 01.07.2011 г. е премахната наборната военна 

служба. Параметрите свързани с продължителността на службата до 23 

месеца включват финансовото заплащане, данъчни облекчения, 

начисляване на семейни, детски, за специфични условия и тежки 

гарнизони, както и за резултати от изпълнението на задълженията 
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добавки, квартирни пари, кариерното ориентиране за цивилния живот и 

подпомагане за полагане на изпити за граждански специалности. 

Важен момент е привличането на млади хора, които не желаят да 

се обвързват с дългосрочен договор, граждани – кандидати за германско 

гражданство и граждани от нетрадиционни социални групи, тъй като им 

се предоставя възможност за стабилни доходи и получаване на военна и 

гражданска специалност, даващо възможност за професионална 

реализация в обществото. Това се разглежда като един от начините за 

интегриране на чужденци в германското общество (около 26% от 

приетите са граждани с чуждестранен произход).  

Германският модел не може да бъде приложен в пълна степен за 

нашите въоръжени сили по редица причини, една от които е и 

съпротивата и политизирането на всяка инициатива, включително и 

засягащите националната сигурност и отбраната на страната. 

На настоящия етап доброволната военна служба е целесъобразно 

да стартира с пилотен проект, който: 

– да осигурява на кандидатите настаняване в приказармени 

условия в Националния център за военна подготовка и доброволческите 

батальони в Плевен и Сливен, където обучението и подготовката да се 

провеждат от офицери и сержанти от резерва; 

– да привлича за изпълнение на доброволна военна служба 

български граждани с основно или по-високо образование при 

облекчени условия за провеждане на изпит по физическа подготовка, с 

психологическа пригодност, установена от органите на ВМА и проверка 

за медицинска годност от ВМА по облекчени условия и предварително 

проучване в масивите на Националната следствена служба; 

– за българските граждани с основно образование да включва: 

преминаване на начална военна подготовка в течение на 1 месец; 

преминаване на специална военна подготовка за придобиване на 

военноотчетна специалност в течение на 1 месец; зачисляване в запаса; 

– за българските граждани със средно или по-високо образование 

да включва: преминаване на начална военна подготовка за период от 1 

месец; преминаване на специална военна подготовка за придобиване на 

военноотчетна специалност за период до 2 месеца; възможност за 

сключване на 3-годишен договор за военна служба във въоръжените 

сили с определен пробен период, след подбор от органите за личен 

състав на видовете въоръжени сили и структурите, подчинени на 

министъра на отбраната; възможност за доброволна военна служба в 
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доброволческите батальони, а при законодателни промени – и във 

военните формирования от въоръжените сили; зачисляване в запаса; 

– за времето на доброволната военна служба да предвижда 

прилагането на разпоредбите на чл. 59, ал. 3 на Закона за резерва на 

въоръжените сили на Република България, касаещи осигуряване на 

настаняване, изхранване и униформа при условия и по ред, определени 

с акт на министъра на отбраната; безплатно медицинско обслужване; 

задължително застраховане срещу смърт и неработоспособност, 

вследствие на злополука при изпълнение на задължения във връзка с 

обучението и доброволната военна служба; 

– да осигурява възможност на българските граждани, преминали 

доброволна военна служба, да бъдат наемани на работа във фирми, 

декларирали готовност да предложат места на основание на подписани с 

Министерството на отбраната споразумение; ползването на данъчни 

облекчения за период, съизмерим с периода за наемане на работа; 

повишаване на образованието им чрез държавна поръчка със заплащане 

от държавата на таксите за обучение; здравно осигуряване за срока на 

доброволната военна служба и препоръки за работа в държавната, 

общинската администрация и структурите от сектор „Сигурност и 

отбрана“. 
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ДОБРОВОЛНАТА СЛУЖБА И СЛУЖБАТА В ЗАПАСА 

И РЕЗЕРВА ЗА ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАНИЦИ 

 

професор д-р Владко Иванов
*
 

 

 

Въведение в историческия, народностния и географския обхват 

на българите и границите на България 

 

Днешната историческата наука счита, че държавните граници на 

България и българите, които огласят нейната земя имат за начало 

Дунавска България, която съществува от VІІ до ХІV век. В настоящата 

статия ние се основаваме на разширеното становище, базирано на 

фундаменталния проблем за българската наука – защо сме траки по ген, 

славяни по език и българи по име. Това е възлов въпрос, защото 

конференцията осветлява въпроса за доброволната служба за защита на 

българските граници. Как можем да обясним факта, че през VІІ в. на 

картата на Евразия съществуват Волжска, Кубратова и Дунавска 

България, Алцек е в Италия а Кубер в Панония и Македония
1
. Това са 

3000 км! Кой народ може да изпълни това пространство и с кой народ, с 

чии водещи династии там се появяват толкова славянски държави след 

IX в., когато българските държави изчезват от картите? Как българската 

държава веднага след появата си налага Словото божие в древното 

пространство на Скития? Нали тази територия е населена с народ – 

толкова голяма територия едва ли е поробена от българите. Генетиката, 

Кирило-Методиевото дело и новите исторически факти говорят, че ние 

сме част от предпотопния народ на траките. Според Херодот (V в. пр. 

Хр.) „Народът на траките е най-голям в света след индийския“ (книга V, 

3.). Йордан в „Getica“ – § 37 упоменава българите на брега на Понта 

сред славяни, гети, хуни, сармати преди V в. сл. Хр. Според Йоан 

Антиохийски властта на Теодорих Страбон и Теодорих Амал в 

Югоизточна Европа принуждава Зенон да извика българите около 480 г. 

– два века преди Аспарух. Още столетие преди тях „Анонимен римски 

хронограф“ от 354 г. казва „Ziezi ex quo vulgares“ – „Зиези, от когото са 

                                                           
*
 Авторът е преподавател в Академията на МВР 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/Анонимен_римски_хронограф
http://bg.wikipedia.org/wiki/Анонимен_римски_хронограф
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българите“. През 2014 г. множество статии и предавания представят 

керамични плочи от Виница (Македония), датирани от V–VІ в. 

Сензация предизвикват две от тях с надписи „Болгар“ и „Ахил“. 

Прочитането на извори като „Именник на българските владетели“ не ни 

изненадва – неговата гледна точка е откъм Иран, титлите и езикът са от 

региона на древна Бактрия и Мидия – аналози на България и Мизия на 

Балканите. Очевидно изтласканите сили на траките от Рим през Мала 

Азия и Кавказ първо се съединяват със силите, отстъпили Дунав и след 

няколко века отново идват като владетели на Балканите. 

Поради петвековното османско и верско иго българските 

интереси в Европа са загърбени. Великите сили създават собствени 

версии за европейската история. За да се загуби нишката от Троянско 

време, когато един от царете на траките Рез е посочен като жив бог с 

бели коне, златни и сребърни брони и колесници
2
, българите се 

посочват като монголи. Това не потвърждава нито един източник, нито 

генетиката, лингвистиката или археологията. От 1878 г. до днес 

България има противоречив геополитически компас, но е самостоятелен 

субект, защитава новите си граници и национални интереси като търси 

автентичните си корени. Така се появяват няколко теории за нашия 

народ, земя и граници, има и нови, авторитетни, но непризнати от 

науката автори. За сега е прието, че Българската държава започва своя 

исторически път през 681 г. и в настоящата работа ние ще обърнем 

повече внимание на него. 

 

Доброволната служба за защита на границите на Първата 

и втората Българска държава 

 

В териториалните граници на Дунавска България, начело с кан 

Аспарух, се включват днешна Бесарабия, Добруджа, Черноморския бряг 

и Мизия – между река Дунав и планината Хемус (Стара планина). 

Държавният възход ни отвежда в територии между Бяло, Адриатическо 

и Черно море, които се отстояват, отстъпват и възстановяват от 

българския народ в тежки изпитания. Според много автори характерна 

особеност както за Първата, така и за Втората държава на българите е 

преобладаващото свободно, а не крепостно население. Това прави 

граничния народ стопанин на родната земя, която се защитава със 

собствени сили дори при отсъствие на държавни институции. Това е 

тайната на могъщата Българската империя – народът, с неговия 
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автентичен език и монолитност. Той е сила, която дели Европа в 

конфликти с франките (наследяват Рим) и Константинопол. С оглед 

упражняване на абсолютната централна власт, територията на 

държавата се разделя на „комитати“, управлявани от боляри – областни 

управители, наречени „комити“. Те са от централната българска 

аристокрация, зависими славянски князе, местни и присъединяващи се 

общности, близки до българите. Всички те са способни и проявили се 

командири от войската, каквито са Ратимир в Панония, вождовете в 

Седмиградско и долината на р. Тиса. Това показва, че народът не е 

придошъл, а е свързан трайно със земята си. Някои историци забравят, 

че Атила (Авитохолъ, погива в 453 г.) също владее тези земи и половин 

Европа. Границите се пазят от целия народ, участват и част от жените, 

така се формират войската, опълчението, пехотата и конницата. По тази 

причина първобългарите пазят земята си естествено, по стопанско-

икономически съображения, които съвпадат с етническите землища и 

нуждите за отбрана на държавната територия. Войската запазва масовия 

си народен характер не само през ранното, но и през развитото 

Средновековие. 

Идва нова епоха на феодално разпокъсване, в която сили от Азия 

заплашват изконните ни граници. Това по-късно довежда и Османския 

възход на Балканите. Сепаратистките тенденции нанасят тежък удар на 

България и Европа. Още през Х и главно в началото на ХІ в. някои от 

българските боляри се отцепват като независими владетели със своя 

войска. Този процес рязко отслабва държавата и тя е покорена от 

Романия. При нейното възстановяване от Асеневци, за разлика от 

Централно и Западноевропейските монархии, отново се залага на 

старите принципи. Установявайки силната централна власт и 

значителното по количество свободно население, се запазват 

опълченския и масов характер на войската. В резултат на така 

изграденото традиционно държавно устройство България се издига до 

равнището на първостепенен европейски фактор. Развилият се 

сепаратизъм, характерен за късния феодализъм, става причина 

държавата ни отново да бъде разкъсана между висшите боляри и да 

стане поредната жертва на турското завоевание. Това става през ХІV в. 

и е ненаучен исторически урок от българските партии. Те гравитират 

идейно към различни съюзи, без да се ръководят от единна национална 

доктрина, която да очертае националните ориентири, приоритети и 

граници на нашия духовен и географски простор. 
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Важен елемент от защитата на България са граничните 

съоръжения, които също са народно дело. Този актуален и днес проблем 

е описан още при Аспарух. С оглед защитата от хазарски и други 

нашествия срещу новосъздадената държава, той доизгражда 

съществуващите от много по-рано три укрепителни съоръжения в 

Южна Бесарабия и Добруджа. Кан Тервел също изпъква като голям 

дипломат и стратег като спасява Европа от арабите. Той изгражда 

граничното съоръжение между България и Византия – Еркесията (Земен 

прорез, Големият окоп, Голямата ограда, Големият прекоп). Тези 

гранични съоръжения са надхвърлени при значителното увеличаване на 

територията на България през ранното Средновековие при цар Симеон 

Велики (863-927 г.). Наследил териториално Македония от предците си, 

защитавайки българските търговски, политически и териториални 

интереси, след четири войни (от 889 до 917 г.) той присъединява цяла 

Тракия и Галиполския полуостров, излизайки отново на брега на 

Мраморно море. По-късно цар Симеон покорява и новосъздадената 

държава на сърбите. По този начин територията на България по времето 

на Симеон опира на четири морета. Границите ѝ очертават периметъра 

р. Дунав, Черноморското крайбрежие до стените на Цариград, 

крайбрежията на Мраморно и Егейско море, през северен Епир и цялото 

източно Адриатическо крайбрежие. Тази огромна територия, затворена 

от държавните граници на Ранносредновековна България, обхваща 

повече от 70% от площта на Балканите. През 1014 г., след поражението 

при крепостта Ключ и смъртта на цар Самуил през 1018 г. България 

загубва своята държавност, попадайки под зависимостта на Византия. 

Държавата я няма, но народът е жив, той вдига няколко въстания срещу 

византийската власт и в края на ХІІ в. (1185 г.) въстанието на братята 

Асеневци в Търново завършва с успех и започва възстановяването на 

българската държава. Територията на Второто царство на българите 

първоначално включва земите между р. Истър и Хемус. Граничните 

линии, показани на картите и схемите в „Български военен атлас“ (ВИ, 

1975 г.) и др. източници до голяма степен имат условен характер, 

защото са от стария народ, независимо как е наричан от чуждите 

историци и по местата си. Ще кажем ясно – няма как траките като 

огромен народ да изчезнат от историята през IV в., хунобългарите да 

владеят половин Европа през V в. и да изчезнат незнайно къде и от VI в. 

нататък цяла Източна Европа да се владее от „Славянското море“. От 

къде идва това „море“, може ли да се създаде огромен народ за един 
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век? От VII в. на тези територии доминират български държави. 

Следователно Балканите принадлежат от предпотопно време на един 

народ с различни имена и българските царе само възстановяват 

историческите му владения. Съвсем ясно е, че „византийските“ 

източници (от които някои формират българската история) няма да 

признаят това. Често те представят българите като чергари, грабители и 

варвари. Генетичната картина показва, че нашият народ не е дошъл от 

Монголия, той е на земите си от памтивека и е близък с днешните 

италианци, хървати, унгарци и украинци. Следователно гранични 

съоръжения като Еркесията са вътрешни отбранителни рубежи на 

държавата. Това се отнася и за граничните знаци, които очертават 

границите на България, но не и нашето етническо землище. 

Очертаването и обозначаването на границата в различно време се 

извършва по определени правила. Според обобщенията на доц. Зафиров 

„Първоначално, при създаването на Дунавска България, се използват 

запазени от по-старо време укрепени земно-насипни и каменно-зидани 

валове и окопи, до които се строят вишки (дървени кули) за 

наблюдение. Типичен пример за това са използваните преградни стени в 

Горна Скития (Северна Добруджа), останали от времето на римляните и 

Византия. Все по това време проходите и превалите на 

старопланинските хребети, където минава границата, са преградени от 

преместените славянски племена със завали, палисади или здрави 

дървени конструкции. В тях се поставят порти за разрешено навлизане в 

българска територия.“ Описанието на този факт намираме в 

съчиненията на арабския хронист Ал Масуди, който отбелязва: 

„Страната на бурджаните (българите) има 20 дни път на длъж и 30 дни 

на шир. Земята на бурджаните е обградена с дървена ограда, в която се 

намират отвори, подобни на дървени прозорци; тази ограда е като стена 

край канал. Селата нямат такива огради“. През ІХ в., българските 

владетели въвеждат практиката за очертаване територията на държавата 

с гранични знаци – паметни и възпоменателни стълбове или колони. На 

тях се издълбават (изсичат) текстове в чест на бележито военно събитие 

или победа, в които се подчертава, че дотук се простира българската 

територия. Това са предшественици на настоящите гранични пирамиди. 

Отново подчертаваме, че доброволната защита на българските 

граници от целия народ е тайната на нашето оцеляване. Още от 

Кубратовата държава функцията по охрана на границата се предоставя 

на най-младите членове на племенната общност – неженените юноши. 
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Счита се, че в мирно време или в навечерието на война границата може 

да бъде нарушена от отделни лица или малки неприятелски групи. За 

тяхното отбиване или неутрализиране е разточителство използването на 

боеспособна войска, която се заменя от силите на юношески военен 

лагер. Възприема се правилото охраната на границата да се предоставя 

на младежи, които са все още неукрепнали за участие във военни 

действия. Възлагайки им охраната на граничните райони, те преминават 

специално обучение и придобиват бойни умения. Този начин на охрана 

на границата се прилага почти до средата на Х в. Неженените, но 

укрепнали вече юноши се отделят от основната част на съплеменниците 

си в специално създадени военни лагери. Те се организират в 

непосредствена близост до граничната линия или отбранителните 

съоръжения по нея. Според Стефан Йорданов начело на юношеския 

военен лагер стои барса тарканът (командирът). Едновременно с 

обучението в бойно майсторство тези момчета изпълняват и 

задълженията на гранична стража, дежурейки денонощно. Те водят 

наблюдение за навлизане в българска територия на нарушители или за 

бегълци от едната или другата страна на границата. Тяхно задължение е 

с оръжие или по друг начин да ги залавят. За всеки допуснат пропуск на 

стражите са налагани особено строги наказания. Свидетелство за това е 

отговорът на папа Николай І на отправения от княз Борис І въпрос 

ХХV, в който се казва: „Вие заявявате, че по обичай на отечеството ви 

всякога пазачите са длъжни да бъдат до границата на вашето отечество 

и това на другите: и ако роб или свободен избяга по някакъв начин през 

тая същата стража, то незабавно вместо него се избиват пазачите“. 

Разпадането на централизираната държава на отделни владения 

през развития феодализъм, макар за България това да става по-късно, 

води до въвеждането на наемния способ за комплектуване на войската. 

Навсякъде по Европа, в това число на Балканите и в Средновековна 

България, граничната охрана в по-малка или по-голяма степен се 

осъществява от стражеви наемници. Това е валидно и се отнася преди 

всичко за самостоятелните владетели, обособили се по примера на 

Шишманова България. Естествено, това е институционално 

отстъпление от етническото единство и не българите, а техните водачи 

от тази епоха са причина за последващото петвековно иго
3
. 
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Охрана на българските граници след Освобождението (1878) 

до 1946 година 

 

Историците считат, че след Освободителната Руско-турска 

война, по силата на Санстефанския договор, на 19 февруари 1878 г. 

(всички дати до 31 март 1916 г. са по стар стил) нашият народ получава 

почти пълно обединение в българска автономна държава. Берлинският 

конгрес посича този факт. След него българският народ трябва да 

създаде свои държавни институции, но и собствена войска, която да 

защитава извоюваната свобода. Логично е тази млада армия да бъде 

обучавана по руски образец и от руски военни инструктори. На мястото 

на разформираните опълченски дружини се създава Българската земска 

войска. Това става със Заповед № 1 от 8 юли 1878 г. на княз Александър 

Дондуков. За кратко време българската армия нараства с четири рода 

войска: пехота, артилерия, кавалерия и сапьори, а през август 1879 г. се 

поставят и основите на военен флот. Още в първите години след 

Освобождението се вземат мерки за създаване и организиране на сили 

за охрана на границите на страната. Първоначално те се организират от 

Министерството на вътрешните дела. В заетите предимно от български 

въоръжени отряди райони на Югоизточна България тази охрана се 

изгражда стихийно, като демаркационната линия се заема от четите на 

дядо Ильо Марков, Григор Огнянов и други. В останалите гранични 

райони границата се охранява от въоръжени селски караули, създадени 

от крайграничните села, наричани селски погранични стражи. Те се 

състоят от въоръжени селяни, които дават наряд през деня, като 

излъчват патрули в прилежащата гранична местност към селото, а 

нощем поставят секретни постове по пътищата и пътеките, водещи към 

границата. Макар и въоръжени, тъй като не са специално подготвени и 

СА малко на брой, те не са в състояние да осигурят надеждна охрана на 

границата. Въпреки това на пограничните стражи често се налага да се 

сражават и да влизат в ожесточени схватки с върлуващите в 

крайграничните райони разбойнически и контрабандистки групи. Освен 

тях за осъществяване на контрол над пътниците, преминаващи през 

държавната граница, на най-важните пътища се назначават митарствени 

стражари. Допълнителна трудност е обстоятелството, че известно време 

границите не са маркирани навсякъде, тъй като международната 

комисия не е в състояние да ги уточни. Така първо опълчението, после 

селските караули и четите са първите охранители на 
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следосвобожденската ни държава. Този начин на охрана на границата 

съществува цяло десетилетие като в отделни райони се правят опити за 

подобряване. Първият нормативен акт в тази посока е приетият Закон 

по разни клонове на Министерството на вътрешните дела, утвърден от 

княз Александър I Батенберг с Указ № 750 от 17 декември 1880 г. 

Според него съществуващите дотогава селски стражи по границите на 

Княжеството с Румъния и Сърбия се разформират, а функциите им се 

поемат от пехотните дружини, дислоцирани в близост до границата. 

През 1887 г., по инициатива на министър-председателя и 

министър на вътрешните дела на Княжество България Стефан 

Стамболов, е приет Закон за пограничната стража (Държавен вестник, 

№ 145, 22 декември 1887 г.). Той предвижда охраната на границите да 

се „извършва от една погранична стража, която се състои от конни и 

пеши стражари, разделени на младши и старши.“ На всеки стражар се 

пада за охрана отрязък от граничната линия, не по-къс от два и не по-

дълъг от шест километра. През 1894 г. е приет вторият Закон за 

пограничната стража. Според него тя е към военното министерство и се 

състои от шест пехотни роти, формирани по една от всяка дивизионна 

област. България е разделена на следните дивизионни области: 1-ва 

Софийска, 2-ра Тракийска, 3-а Балканска, 4-а Преславска, 5-а Дунавска 

и 6-а Бдинска. Ротите носят номерата на дивизиите си и охраняват 

граничния участък на своята дивизионна област. Към тях са и 150 конни 

стражари от Министерство на вътрешните дела за полицейска служба, 

както и 200 конни стражари за митническа служба от Министерството 

на финансите. Според издадения през август 1895 г. Правилник за 

пограничната стража, тя се попълва с пехотни офицери и подофицери 

като се дава предимство на доброволно изявилите желание за 

постъпване в граничната стража, както и на тия, които са се ползвали с 

добра атестация от началството си. Започват да се строят учебни 

постови помещения – гранични кули. С цел по-нататъшното укрепване 

на граничната стража на 16 май 1900 г. е одобрен първият Устав за 

пограничната служба. Уставът фиксира правомощията на граничната 

стража като „единствена компетентна власт във всеко отношение“ 

върху „самата гранична линия и най-близката до нея местност“, 

включително и „ония погранични населени пунктове, в които няма 

никаква полицейска или административна власт“. Истинските 

изпитания започват с военната защита на Съединението (6 септември 

1885 г.) – за първи път се организира прикритие на държавната граница. 
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То се осъществява от мобилизираните непосредствено след 

съединисткия акт части от българската войска. Те са сведени в два 

отряда – Южен и Западен. По време на Илинденско-Преображенското 

въстание (1903 г.) инцидентите по южната граница зачестяват и се 

очертава поредица от войни за национално освобождение на българите. 

През Балканската война (1912 – 1913 г.) граничната стража се сражава с 

висок дух и проявява в боевете истински героизъм. Генералът от 

пехотата Никола Иванов, командващ Втора българска армия при 

овладяването на Одринската крепост, пише: „Тези войски, ако и да не 

бяха много, но службата на границата беше създала от тях действителни 

пазители на неприкосновеността на земята ни. Честите инциденти … в 

които вземаха участие … войските от пограничните постове … бяха 

създали … във войските от границата … чудесен дух и увереност в 

нашето превъзходство …“ По време на Първата световна война (1914 – 

1918 г.) отново граничарите са на предните позиции. Цели пет 

денонощия през август 1916 г. бойците от 15-а гранична дружина са 

подложени на обстрел, но не отстъпват. Техните бойни другари още 

през следващата 1917 г. поемат инициативата и с дарения построяват в 

памет на загиналите за обединението на Отечеството офицери и 

войници от 15-а гранична дружина Паметника на граничаря в Морската 

градина на Варна. 

Ньойският договор от 1919 г. е геополитическа катастрофа – 

отнети са изконни територии, населени с българи, загубен е и 

Беломорският прозорец на България. Съгласно чл. 69 „България ще 

може да образува гранична стража, която ще се рекрутира чрез 

доброволно постъпване и не ще надминава 3000 души“, от тях не повече 

от 150 офицери и 200 подофицери. На 24 декември 1920 г. 

Министерският съвет взема решение за създаване на Морска и Речна 

гранична полицейска служба. 

Втората световна война (1939 – 1945 г.) оказва голямо влияние 

върху граничната стража. През 1940 г. на България е възвърната Южна 

Добруджа. Сред първите български войски, навлезли в областта, е 4-и 

граничен полк, който веднага поема района на границата. През периода 

1941 – 1944 г. граничните части постоянно се засилват. След 

създаването на Прикриващия фронт три гранични бригади влизат в 

състава му и получават задача да се подготвят за упорита отбрана, за да 

прикрият мобилизацията. Следва възстановяване на справедливите 

граници на България, поредица от геополитически водовъртежи и 
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включване в Антихитлеристката коалиция. Гранични подразделения 

активно участват в първия период на Отечествената война (септември – 

ноември 1944 г.). В решителните боеве за овладяването на Прищина се 

открояват бойците и командирите от 6-и граничен полк. Към този 

момент границите на България се охраняват от 6 гранични сектора към 

съответните дивизионни области, 25 участъка, 75 подучастъка и 463 

поста, от които 33 морски и 12 контролно-пропускателни. 

 

Охрана на границите от Гранични войски и доброволната защита 

в периода 1946 – 1997 

 

В този период се осъществяват дълбоки промени в концепцията 

за охрана и отбрана на границата. През 1946 г. от Народното събрание е 

утвърден Закон за създаването на Граничната милиция. Законът се 

публикува на 27 август – празник на граничарите от запаса. Веднага 

след това с постановление на Министерския съвет Граничната милиция 

се преименува в Гранични войски, които са в състава на МВР. 

В интернет страницата на ГДГП се посочва, че в Гранични 

войски се утвърждават и военните ритуали, които допринасят за 

войнското, естетическото и нравственото възпитание не само на 

граничарите, но и на техните близки, на граничното население.
4
 

Граничните отряди и граничните застави са основни структурни звена. 

Сред символите на охраната се извисява подвигът на младши сержант 

Вергил Ваклинов, който със служебното си куче Вихър загива при 

Римския мост на Доспат дере при ликвидирането на бандитска група 

през 1953 г. Примерът му е последван от лейтенантите Младен Калеев и 

Иван Батов, младши сержантите Асен Илиев и Иван Миладинов, 

ефрейтор Илия Русев, редниците Георги Пирдопски, Георги Стоименов, 

Стоил Косовски, Дончо Ганев и пр. За времето от 1962 до 1972 г. 

Гранични войски са в състава на Министерството на народната отбрана, 

а през останалия период от съществуването си – в системата на 

Министерството на вътрешните работи. От 1989 до 1991 г. Гранични 

войски са обединени с Вътрешни войски под общо командване и общо 

наименование – Войски на МВР.  

За този период е характерна наборната служба за защита на 

държавната граница и активното участие на доброволните отряди на 

трудещите се (ДОТ). В помощ на охраната Гранични войски успешно се 

включва и патриотично настроеното население, живеещо край 
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границата. Създадените през 1947 г. „Групи за съдействие“ на 09 март 

1960 г. прерастват в Доброволни отряди на трудещите се. Възлагат им 

се функции по опазване на обществения ред в граничната зона и по 

граничния контрол. Съгласно Заповед № 317 на министъра на 

вътрешните работи от 30 септември 1967 г. им се дава оръжие, облекло 

и храна. Определя се офицер от щабовете на Граничните отряди за 

работа с тях. През 80-те години всички водещи и авторитетни офицери 

от щабовете и заставите са натоварени с тази дейност в точно 

определени населени пунктове и в месечните планове е определен ден 

за срещи с ДОТ. През 1973 и 1974 г. в Кърджали, Хасково, Кюстендил и 

др. се провеждат национални съвещания с ДОТ. Поставя се началото на 

използването им на тилни гранични застави. Отчита се, че през 1972 г. 

ДОТ са задържали 30% от нарушителите на границата. По решение на 

секретариата на ЦК на БКП на 28 юли 1978 г. се свиква национално 

съвещание за ДОТ, на което се поставят задачи за активното им участие 

в охраната на границата. Поставят се изисквания към печата, радиото и 

телевизията и творческите съюзи за отразяване на тяхната дейност.
5
 

През 80-те години тази традиция е продължена. 

Показателна за вниманието към ДОТ е инструкцията за 

граничната застава. Тя задължава командира, офицерите от заставата и 

старшината: 

– да участват в работата на обществените организации по 

попълването на доброволните отряди с нови членове; 

– да използват помощта на доброволните отряди и местното 

население в охраната на държавната граница, проявявайки при това 

разумна инициатива; 

– да поддържат постоянно взаимодействие в охраната на 

държавната граница с доброволните отряди, разположени в участъка на 

заставата; 

– да оказват помощ на командирите на доброволните отряди при 

обучението и възпитанието на отрядниците; 

– да разясняват систематически на отрядниците и местното 

население значението на охраната на държавната граница, да възпитават 

у тях висока бдителност за разкриване и задържане на нарушителите на 

границата. 

На доброволните отряди може да се възлагат следните задачи: 



76 

– разкриване и задържане на нарушители на границата и на 

паспортно-граничния режим, а също и на неизвестни и подозрителни 

лица; 

– наблюдение за морето, крайбрежната полоса, кейовете 

(местостоянките) и за спазване на установения ред от плавателните 

средства; 

– контрол за изпълнението на правилата по паспортно-граничния 

режим от населението през време на различни видове работа в 

граничната зона и двукилометровата гранична ивица. 

Много указания, паметки, табла и примери от това време 

показват, че за работа с младежите и пионерите се привличат и добре 

подготвени срочнослужещи. На заставите има истински елит от 

български момчета – отлични ученици, таланти, спортисти, възпитани 

на трудолюбие и скромност в прекрасните български семейства. На тях 

е дадена възможност да работят с подрастващите от често забравяната 

от властта периферия на България. Освен патриотичното възпитание те 

донасят и съвременността, която се случва в София и Варна, идеите на 

настъпващата компютърна епоха, мода, музика и всичко, което днес 

дава интернет. В резултат на това крайграничното население се 

отличава с изключително родолюбие и е активен помощник на 

граничарите в охраната на държавната граница през седемдесетте и 

осемдесетте години. Граничарите са възпитавани да проявяват уважение 

към местното население и неговите традиции и обичаи; да познават 

разположените на своя участък населени пунктове, пасбищата, 

кошарите и районите, където работи местното население; да познават 

командирите на доброволните отряди и начините за връзка с тях. През 

целия период, при възникване на гранична обстановка и през 

останалото време, ДОТ излъчват наряди по уточнени графици. След 

1978 г. се организират самостоятелни тилни гранични постове от ДОТ и 

смесени наряди от гранични служители и отрядници. На 14 и 15 май 

1974 г. в Смолян се провежда национално съвещание за подобряване 

работата на дружествата на ДКМС по линия на охраната на границата. 

Присъстват секретарите и завеждащите отдели на ЦК на ДКМС. 

Проведена е военизирана пионерска игра. Отчитат се редица успехи, 

като дейността на комсомолската ученическа бригада за носене на 

служба по охрана на дунавската граница
6
. 

Училищата край границата се превръщат в център за родолюбие 

с помощта на бойците и командирите от ГВ. В рамките на операция 
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„Българска слава“ продължава активната работа с пионерските отряди 

„Млад граничар“. Училищата в цяла България ентусиазирано се 

включват в инициативите за охрана на границата, а граничарите са 

пример за хиляди ученици7. През 1986 г., когато се организира 

общомладежката акция „ГВ – 40“, по повод на 40-тата годишнина от 

създаването им, в крайграничните училища са организирани вълнуващи 

тържества. Например в района на „Самуилова крепост“, край с. Ключ е 

организирано голямо тържество с ученици от региона на гр. Петрич. 

Проведена е голяма военизирана игра по предварителен сценарий, 

представяща събития на българските граници. В нея се включват 

стотици деца, ръководени от редови граничари, а събитието е 

наблюдавано от височината, където са поставени четири колони, 

символизиращи четирите исторически области на България. 

Всичко това е органично свързано с културния поход към 

границата. По незнайни пътища той привлича десетки изявени 

български интелектуалци и творци, както и нейните защитници. 

Едновременно с това се засилва влиянието за творческото и родолюбиво 

израстване на младежта в крайграничните райони
8
. С голяма обич и 

признателност към суровата патриотична служба на граничарите се 

отнасят представителите на културните институти и дейци – артисти, 

поети, композитори, художници, които всяка година организират 

културен поход на границата, посещават граничните отряди и застави, 

участват в традиционни събори, честване на исторически събития, 

провеждане на войнски ритуали. Впечатленията, обичта, уважението на 

много писатели и поети са отразени в „Стихове за нашето 

възмъжаване“, „Гранична бразда“, „Далечна застава“, „Мъжество и 

всеотдайност“ и много други. Сред авторите са незабравимите Г. 

Джагаров, П. Пенев, Вл. Башев, Ив. Давидков, Е. Евтимов, Й. Радичков, 

Ламар, Н. Зидаров, О. Орлинов, Е. Бурнаски. За тези творчески изяви 

заслуга имат бившите офицери от войските, Гаговски, Божков, 

Дупинов, Ганев, Желев, Парижков и много други. Неслучайно Ефтим 

Ефтимов в поемата си „Градът на границата“ възкликва: 

„тук всяка къща е застава и всеки жител – граничар.“ 

От 1950 до 1997 г. излиза вестник „Граничар“ като седмичен 

печатен орган на Гранични войски – трибуна за всички участници в 

общонародното дело по защита на границата. Независимо от 

политическите оценки на този период България живее в мир и е опазена 
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от българската младеж – около 500 000 български момчета минават през 

школата за мъжество. 

 

Пътят на България към Европейския съюз и създаването 

на Гранична полиция 

 

През декември 1997 г., с приемането на Закон за Министерството 

на вътрешните работи, Гранични войски са трансформирани в Гранична 

полиция. Новосъздадената Главна дирекция „Гранична полиция“ 

(ГДГП) е изведена от състава на Въоръжените сили и е обособена като 

специализирана полицейска служба за охрана на държавната граница и 

контрол за спазването на граничния режим. Засилени са полицейските 

функции по опазването на обществения ред в граничната зона
9
. 

Понастоящем ГДГП е тристепенна йерархична структура, състояща се 

от 7 РДГП и 37 ГПУ. Въпреки промените тя запазва славните традиции 

от древността и е страж на границите на Европейския съюз. В периода 

2011 – 2016 г. българските граничари се справят с чест по време на 

ескалацията на миграционните потоци към Европа. Днес всички 

институции и държави от ЕС са категорични, че българското членство в 

общността е предопределено от надеждния контрол на размирните 

граници в Югоизточна Европа. 

Винаги е стоял въпросът за основния способ, който формира 

охраната на границата. Днес по стандартите на ЕС приоритетен е 

мобилният полицейски вариант. По-старото поколение държи на 

принципа за непрекъснатост в охраната, или т. нар. „кордонен способ“. 

Той е добре обоснован в разработките на Генерал майор Стефан 

Ангелов, полковник Павел Станев и др. Способът изисква силите и 

средствата да са постоянно на границата, особено в усложнена 

обстановка. Анализите показват, че ръководството на ГДГП успешно 

съчетава елементи от всички способи, търси мненията на ветераните и 

гледа напред с помощта на новите технологии. Важното е на 

българските граници да се отстояват българските интереси с волята на 

служителите и целия народ. В новите условия способите за граничен 

контрол на ЕС и Шенген бяха доразвити теоретично от професор д-р 

Ставри Фердов, доцент д-р Станимир Илиев, доцент д-р Иван Лолев и 

други. 

Днес цялата общност от учени, действащи служители и ветерани 

отстоява заветите на нашия древен народ и охранява пределите на 
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България. Изключително доказателство за доброволната служба на 

границата е форумът „Граничарите на България“, в който участват 

хиляди граничари, служили на Родината. Заедно с офицерите и 

сержантите от СОСЗР те са незаменим национален потенциал – жива 

школа за родолюбие и отдаденост на националните идеали. 

 

Заключение 

 

Суверенитетът принадлежи на държавата от момента на нейното 

възникване. Над него няма каквато и да било власт, способна да 

предписва правила за поведение. Той представлява форма за 

осъществяване на държавната власт над всички лица в рамките на 

държавните граници (imperium) и право за владеене на собствената си 

територия (dominium). Суверенитетът принадлежи на страната не като 

географско понятие, а на държавата като организация на живущия на 

дадена територия народ
10

. Поради това имаме всички основания да 

считаме, че доброволната служба за защита на българските граници е 

решаващият фактор за нашата национална независимост и хилядолетна 

държавност. Ние сме създали история столетия преди Брюксел, Берлин, 

Москва и Истанбул да се появят на картите. Всичко това е възможно 

поради факта, че имаме велик народ и свой език (израз на мисленето) от 

предпотопно време – говорим и писмен. През 2016 г. Институтът за 

български език към БАН съобщи, че „15 милиона души по света говорят 

български език“. Същевременно край с. Юнаците (старият „Град на 

птиците”) откриха злато, изработено преди съкровищата във 

Варненския некропол (четири хилядолетия пр. Хр.). Там със сигурност е 

звучал нашият първоезик и ние не трябва да се отказваме от древните си 

граници. 

 

_______________ 

1 
За подробности и карти: Кубер, Алцек, https://bg.wikipedia.org/ 

2 
Виж Омир, „Илиада“, част 10, 13. 

3 
За пълни подробности виж „Охрана на българските държавни 

граници“, 2011 г. под ръководството на генерал-майор (о.з.) Стефан Ангелов 

(председател) и главен инспектор Киро Киров (секрeтар). Членове – полковник 

(о.з.) доцент доктор Димитър Зафиров, главен инспектор професор доктор 

Владко Иванов, главен инспектор доцент доктор Иван Станчев, полковник 

доцент доктор Станчо Станчев, полковник доктор Анатолий Прокопиев и 

полковник (о.з.) Драган Иванов. 
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4 
ГДГП. https://www.mvr.bg/gdgp 

5 
Виж Решение № 38 от 07 януари 1976 г. на Секретариата на ЦК на 

БКП. 
6 
Страж на българските граници. София, 1982, с. 108 – 120. 

7 
За проследяване на процеса и пълни подробности – ЦПА, ф. 254, оп. 

11. 
8 
Виж напр. Граничари без пагони. София, 1976. Първият разказ „Край 

границата“ е на Ангел Каралийчев. Сборникът е посветен на участието на 

учениците от крайграничните селища в охраната на границата. 
9 
За подробности виж Тодоров, Петър. тема 4 и Йорданов, Милорад. 

тема 3. В: Полицейско право, София, 2018 г. 
10

 Владимиров, Ив. Международно публично право, София, 1998, с. 33 

– 38. 
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СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И РЕИНТЕГРАЦИЯ 

НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ В ОБЩЕСТВОТО 

 

полк. о.з. Пламен Халачев 

 

 

Докладът разглежда една изключително важна област от 

обществените отношения – социалната, която диктува поведението на 

индивидите и значителна част от обществото, предизвиква социални и 

политически катаклизми, печели и губи избори и даже причинява 

въоръжени конфликти. 

В краткото изложение е невъзможно да се обхванат всички 

аспекти и проблеми на социалната политика, а и целта на ЦИПСО е, 

преди всичко, да стимулира дискусия по тази темата с цел формулиране 

на по-рационални виждания по нея. 

 

1. Анализ на сегашната социална политика на МО 

 

Най-общо социалната политика и нейните особености във 

въоръжените сили може да се определи като специфична дейност за 

регулиране на социалните отношения между различни по своето 

социално положение субекти. В доклада за състоянието на отбраната и 

въоръжените сили за 2017 г. се посочва, че „основни демотивиращи 

фактори по отношение на личния състав във въоръжените сили бяха: 

ниското възнаграждение, несъответстващо на натоварването, 

отговорността и житейските трудности за семействата на 

военнослужещите, състоянието на здравното осигуряване, жилищното 

осигуряване, социалната политика в армията и кадровото развитие на 

военнослужещите“
1
. 

Като се има това предвид е необходимо да се посочи, че целите 

на социалната политика във въоръжените сили за осигуряване на 

съответстващ на задълженията и отговорностите жизнен стандарт на 

военнослужещите включват (фигура 1): 

 заплата;  

 жилище;  

 условия на труд; 
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 обучение;  

 медицински грижи; 

 пенсиониране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1. Цели на социалната политика 

 

Какво е състоянието на основните социални фактори у нас? 

Както вече бе посочено, заплащането е неадекватно. Базата за 

формиране на заплатата на военнослужещите продължава да бъде 

380 лв. (под минималната от 510 лв.) при което войнишката заплата е 

680 лева. 

Къде в националната градация се намира военната заплата е 

показано на фигура 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2. Сравнение на заплатите в различните сектори 

 

Цели на 
социалната 

политика 

1260 

510 
лв. 

1175 
лв. 
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Минималната заплата за страната за 2017 г. е 510, а средната – 

1175 лева. Една от търговските вериги, чрез широко разпространена 

реклама, предлага месечно възнаграждение в размер на 1260 лв.
2
 

При анализа на тези факти се установява, че войнишката заплата 

е малко над минималната, значително под средната за 2017 г. и двойно 

по-малка от ниско квалифицираните длъжности в търговските вериги. 

При това състояние на заплащането не е учудващо, че няма опашки от 

кандидати за служба пред военните окръжия. 

Жилищното осигуряване също е недостатъчно. Над 4000 са 

нуждаещите се от жилища към май 2018 г. В настоящите условия и при 

съществуващата нормативна база жилищният проблем е нерешим. Този 

извод се налага най-вече поради липсата на каквито и да са опити от 

страна на Министерството на отбраната за промяна на ситуацията. 

Другият важен компонент на социалната политика е създаването 

на подходящи условия на труд. Условията на труд във въоръжените 

сили са различни, както по отношение на инфраструктурата, така и по 

отношение на бойната подготовка. Не е съвсем маловажен и фактът, че 

в много случаи условията на труд са вредни, а понякога и опасни за 

здравето. По разбираеми причини те не могат да бъдат избирани от 

военнослужещите и следва да се компенсират в съответствие с 

характера на работната среда (фигура 3). 

Обучението има съществена роля в социалната политика на 

Министерството на отбраната. От една страна то е свързано с 

кариерното развитие на военнослужещите, но от друга е важно и за 

реинтеграцията на освободените от служба офицери, сержанти и 

войници. От тази гледна точка може да се посочи, че за 

военнослужещите съществува относително добра система за обучение. 

За семействата на военнослужещите такава обаче не е факт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 3. Условия на труд във въоръжените сили 
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За кадровите военнослужещи се полагат необходимите здравни 

грижи. Как обаче стои въпросът с медицинските грижи за 

военнослужещите от запаса и резерва? 

Военна болница разполага с четири болнични бази в страната. В 

същото време компактните маси от резервисти се намират в отдалечени 

от тях райони. За хора, нуждаещи се от медицинска помощ е 

проблематично, а понякога и невъзможно да пропътуват от Кърджали 

до Пловдив или от Русе до Варна. При това състояние на нещата на 

бившите военни не остава нищо друго освен да се обърнат към местната 

болница, която обаче е ООД – търговско дружество. Там няма милост, 

съчувствие, човеколюбие. Единствено звънът на презрения метал (за 

тези, които го имат!) е това, което може да им помогне в някаква степен. 

И няма библейска сила, която да изгони търговците от храма на 

Ескулап. 

В допълнение на всичко това: 

• Въведена е възраст за пенсиониране от 52 години и 10 месеца, 

респективно 42 години и 10 месеца за летателния състав, парашутистите 

и водолазите. 

• Стажът за пенсия е удължен от 25 на 27 години. 

• Отпаднало е правото на закупуване на жилище от 

Министерството на отбраната. 

• Отпада безплатното ползване на военните клубове.
3
 

Човек и добре (и дълго) да служи – се уволнява в очакване на 

достойно признание на неговия труд под формата на заслужена пенсия. 

Тук бившият военнослужещ се сблъсква с непробиваема 

административна стена с таван на пенсията и няма сила, която да разбие 

стената и да събори този таван. (За 50 години човечеството събори 

Берлинската стена, но още толкова няма да стигнат, за да падне таванът 

на пенсиите.) 

Тогава накъде? На частния пазар на труда. 

Какви са алтернативите пред някогашния защитник на 

ценностите на свободата и демокрацията (фигура 4)? 

Първата и най-вероятна е да постъпи на работа като охранител. В 

резултат на това България разполага с най-образованите и интелигентни 

охранители. 

Друга възможност са строителните обекти, ако здравето 

позволява. 
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В редки случаи бившият военнослужещ може да попадне в 

мениджмънта на фирма. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 4. Перспективи за реализация на военнослужещите 

 

Адаптирането към частния пазар налага реинтеграция в 

обществото. Такава е необходима поради уникалността на военната (и 

особено на офицерската) професия – нея я няма на частния пазар. Първа 

частна армия няма – и слава богу! Иначе най-добрите кадри щяха да 

избягат там и некомплектът на армията би бил още по-голям. 

Реализацията на този процес обаче е с противоположен резултат 

и има демотивиращият ефект – потомците на един изтребител и 

настоящ охранител със сигурност ще обърнат гръб на бащината 

професия и ще си потърсят по-добро бъдеще, за да не преживеят същите 

или още по-големи социални разочарования. 

 

2. Резултати от прилагането на социалната политика 

 

Нисък е интересът към военната професия и – нещо много 

опасно – снижава се интелектуално ниво на все още постъпващите в 

армията млади хора. Некомплектът на военните формирования е 22%, а 

за доброволния резерв – 83%. Какво е 22% за основна организационна 

Перспективите 
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единица като танкова и механизирана рота, е показано нагледно на 

фигура 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5. Отражение на социалната политика върху некомплекта 

 

В тези звена 1/3 от екипажите на бойните машини ги няма, т.е. 

1/3 от Сухопътните войски липсват. 

Какви са рисковете? 

Най-голямата опасност е заблудата, че когато има пари, армията 

за кратко време ще възстанови своите способности. 

Нека да допуснем невъзможното – че бюджетът от утре се утрои 

и ние увеличим незабавно трикратно заплатите – лелеяна мечта за всеки 

началник на отбраната и командир на вид въоръжени сили. Да 

допуснем, че блъскайки се с лакти, инвеститори нахлуват в страната, за 

кратко време построяват апартамент за всеки войник, сержант и офицер 

и превръщат военните бази в аналог на военноморското училище в 

Монтерей – Калифорния, заемащо първо място по критерий „Желано 

място за служба“ в САЩ. 

Ако това се случи ще имаме ли боеспособна армия? За 

съжаление не. Това е дълъг период (години). А дотогава? 

Рисковете никак не са малки, а печалният исторически опит е в 

изобилие. В недалечната история могат да се открият редица примери за 

това колко бързо са ескалирали конфликтите тук на Балканите и как са 

се превърнали в многолетно кръвопролитие с последствия за 

десетилетия напред. Как съседи и приятели, съжителствали в 

продължение на много поколения, са се избивали едни други. 

 
Танкова рота 

Механизирана рота 
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Ако армията потрябва на кого ще се разчита? 

На резолюциите на Съвета за сигурност на ООН? 

На чл. 5 от Вашингтонския договор?  

Да – трябва да се разчита и на тях, но резолюциите на Съвета за 

сигурност са по-убедителни, когато зад тях стоят добре подготвени и 

боеспособни въоръжени сили. 

Член 5 от Вашнигтонския договор също се материализира с 

въоръжени сили. Ако всяка страна реши, че ще разчита единствено на 

него, то тогава ЕС ще остане без въоръжени сили. 

Много въпроси и малко отговори! 

Анализирайки всички тези обстоятелства е редно да се обърнем и 

към материалните измерения на социалната политика – бюджета
4
 

(фигура 6). 

 

 

 

 
 

Фиг. 6. Бюджет за отбрана 

 

На пръв поглед той изглежда оптимистично – 76% са предвидени 

за личния състав. 

Както винаги обаче дяволът е в детайлите. От този (1 милиард, 

193 милиона и 319 хиляди) бюджет за личен състав, който носи бойни 

способности отиват 598 413 000 лв. или 50.1%, което не е приемливо. 

Въпреки че очевидно е мислено за оптимизация на разходите, 

няма как да не отбележим няколко бюджетни аномалии, които 

привличат вниманието, като например, че за „Административно 

осигуряване, инфраструктура и управление на риска“ са заделени 

213 871 400 лв. – 1/6 от бюджета. 

Текуща издръжка 17% 

Капиталови - 5% Административни – 1.5% 

Личен  състав  – 76% 

Бюджет 2018 = 1 193 319 000 лв. 
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Имa и някои възмутителни анахронизми от ХIХ век – 

„политиката на кочияшите“ (служебните шофьори). Сега, когато 

автомобилът е хардуер и периферия на компютрите на Робърт Бош, 

„Панасоник“ и „Лукас“ и ако не му се пречи, той сам се движи – да се 

държи на щат цяла кохорта от шофьори е разточителство. Вярно е, че от 

социална гледна точка това са работни места, но МО не е социално 

министерство и, при съществуващите бюджетни рестрикции, следва да 

цени и оползотворява ефективно всеки лев на данъкоплатците. 

Това са само някои щрихи, но ако се разрови по-детайлно в 

бюджета без съмнение ще се намерят и други. 

Въпреки че прилагането на чужд опит не винаги е възможно, все 

пак си струва да се погледне как се решават социалните проблеми в 

някои от страните, членки на ЕС и НАТО. 

Румъния – На военнослужещите се предоставя служебно 

жилище, а при невъзможност – компенсация в размер на 25% от 

месечната заплата. 

При преместване в друг гарнизон военнослужещият получава 

една преводна заплата и 25% от нея за всеки член от семейството, както 

и средства за транспорт. 

Пенсията е 60% от базата за изчисляване за нормални условия, 

към която се прибавят различни проценти за всяка прослужена година, в 

зависимост от стажа. 

Военнослужещите от запаса и членовете на техните семейства 

имат право на безплатни медицински грижи. 

Гърция – Ведомствено жилище, а в случай, че такова липсва, 

свободният наем се заплаща в пълен размер за приграничните райони и 

островите и частично – за централната част на страната. 

Условията за пенсиониране и размерът на пенсиите на 

военнослужещите са както за всички държавни служители, плюс 

добавки за условията на служба. 

Медицинското обслужване във военните болници на кадровите 

военнослужещи и запасните, както и на техните семейства са безплатни. 

Унгария – Пенсията на военнослужещия достига 65% от 

последната брутна заплата. При стаж над 26 години размерът на 

пенсията на военнослужещия нараства с 1% за всяка прослужена година 

и може да достигне до 81% от заплатата. 

Здравното осигуряване е смесено, като дейностите, свързани с 

болничната база и използването ѝ се финансират от военния бюджет, а 
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лечението и рехабилитацията се покриват от компанията „Унгарско 

здравно застраховане“. 

Какво можем да си позволим ние при настоящите бюджетни 

рестрикции? 

Социалната политика, както и дипломацията, е изкуство на 

възможностите. Необходим е по-добър баланс на инвестициите между 

хората, въоръжението и техниката, бойната подготовка и 

инфраструктурата. 

Ударението тук, естествено, трябва да бъде върху хората в 

отбраната. 

 

3. Предложения 

 

Необходима е промяна на базата за изчисляване на заплатите на 

военнослужещите, като тя се увеличи от 380 на 510 лв.; 

Други варианти са свързани с увеличаване на коефициентите за 

формиране на заплатата или въвеждане на заплата за длъжност, което е 

по-справедливо. 

Подходи към жилищната политика – предприемане на промени в 

нормативната база, позволяващи използването на средства от 

търговската дейност на МО за осигуряване на квартири. Използване на 

публично-частното партньорство. 

Осигуряване на предвидимост в кариерното развитие на 

военнослужещите. Понеже традиционното оправдание е липсата на 

пари – тук поне не са необходими средства, а по-добра организация. 

Още повече, че това е правено в миналото при многократно по-голяма 

армия и няма причини опитът да не се приложи и сега. 

Създаване на гъвкава и ефективна система за социална адаптация 

– полезен би бил опитът на Англия и Франция, където последните две 

години от службата си военнослужещите се обучават за работа в 

гражданския сектор. 

Системата за пенсиониране следва да бъде: социално 

справедлива; без условности (таван на пенсиите); дългосрочно 

устойчива. 

Необходими са промени в нормативната уредба за гарантиране 

на безплатен достъп на пенсионираните военнослужещи и техните 

семейства и служещите в доброволния резерв до военните болници и 

санаториуми. 
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В крайна сметка от социалната политика зависи сигурността на 

европейското общество. Тази сигурност се крепи на изброените до тук 

социални стълбове, които обществото трябва да гарантира на 

въоръжените сили. 

А какво е сигурността? Според Джоузеф Най „тя е като 

кислорода – не се интересуваме от него, когато го има в изобилие, но 

ако само за миг започне да намалява, ние вече не мислим за нищо 

друго“. 

 

–––––––––––––––– 
1
 Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили 2017, стр. 47 

2
 https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2018/03/11/3143797_lidl_bulgarii

a_tursi_300_kasieri_v_sofiia_s_1260_lv/ 
3
 https://www.mod.bg/bg/doc/zakoni/20171024_ZOVS_RB.pdf 

4
 https://www.mod.bg/bg/doc/budj_planove.../20180110_Biudzhet_MO_201

8.pdf 

 

  

https://www.mod.bg/bg/doc/budj_planove.../20180110_Biudzhet_MO_2018.pdf
https://www.mod.bg/bg/doc/budj_planove.../20180110_Biudzhet_MO_2018.pdf
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ИЗКАЗВАНИЯ 

 

 

 

генерал-лейтенант Петър Илиев, 

председател на Националното сдружение „За честта на пагона“ 

 

Уважаеми господин Президент на Република България и 

Главнокомандващ Българската армия, 

Уважаеми господин Вицепремиер и министър на отбраната, 

Уважаеми колеги и участници в конференцията, 

 

От името на своите колеги ще споделя наши позиции и виждания 

за доброволната военна служба, за която се говори от доста време. Този 

проблем беше предмет на дискусия и сред членовете на сдружение „За 

честта на пагона“. 

Ние ценим и подкрепяме идеята на министър Каракачанов, че за 

младите хора на България трябва да има военна подготовка и 

патриотично възпитание. Разбира се, на всички в тази зала е ясно, че 

решаването на проблема ще срещне много трудности. Няма да 

изброявам всички, но да се замислим само за материално-техническата 

база, за финансовия ресурс, за командния състав. Не сме съгласни обаче 

с мнението на някои „специалисти“, че военна служба с обучение не е 

необходима, че с нищо няма да допринесе за боеспособността на 

армията. 

Стана тенденция да се отхвърлят позитивни и положителни 

предложения, без качествени аргументи. Няма предложения какво да се 

направи, за да се решават проблемите, които съпътстват нашата младеж. 

Точно тези негативно настроени „капацитети“ са безразлични към 

факта, че младите хора все повече затъват в блатото на наркотиците, 

алкохола, престъпленията, агресията, характерна за цялото ни общество. 

Точно тези „специалисти“ са безразлични към младите хора, останали 

без работа и пълнещи кафенета и аперитиви от сутрин да късна нощ. Те, 

за жалост, не познават своята история, род и родина. Стотици хиляди 

младежи заминаха за чужбина и техният потенциал е загубен завинаги 

за страната ни. 
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Доброволната служба има значение не само за армията, а и за 

цялото общество. Казармата не е място само за придобиване на военна 

подготовка и укрепване на физическото здраве. Наред с това тя ще се 

развива и важните качества на общуването и взаимопомощта. Още по-

важно е, че в нея младите ще се научат да поемат и отговорност. 

Сигурен съм, че след обучението част от младите хора ще пожелаят да 

останат на кадрова военна служба, а други ще се влеят в резерва. Така 

ще се подобрява и мобилизационната готовност на страната. 

Ще споделя, че като взводен командир съм обучавал български и 

чуждестранни студенти и сме постигали високи резултати. 

Винаги на преден план се поставя въпросът за недостига на 

средства. Ние сме категорични, че трябва да се направи комплексна 

финансова оценка. Знаем, че разходите ще бъдат огромни, но те са 

необходими. Освен всичко, и за всекидневната издръжка, и за заплати 

на командния и войнишкия състав. А и обучението вече ще е на друго 

ниво и няма как да мине без компютърна техника за всеки, без 

скъпоструващите такси за мобилните оператори. Ще оказва влияние и 

постоянното поскъпване на източниците на енергия. Ресурсите – 

финансови и човешки – за съвременна възпитателна и психологическа 

подготовка на младите хора, без съмнение, също са значителни. 

От много десетилетия знаем, че има възможности за начална 

военна подготовка и в училищата. Помним и военно-полевите лагери за 

средношколците и дейностите на Организацията за съдействие на 

отбраната с военно-приложните спортове. Днес часовете по военно дело 

е необходимо да се увеличат. 

Мисля, че е нормално да споделя опита на наши колеги от „За 

честта на пагона“ в реализацията на проект с Основно училище „Паисий 

Хилендарски“ и Средно общообразователно училище „Кирил и 

Методий“ в гр. Стрелча, в който участва и общината на града. Проектът 

с европейско финансиране се нарича „Обединени от знанието“. 

Стартирахме през февруари 2017 година. Подпомагаме учениците от 

етническите малцинства да се изграждат като пълноценни граждани и 

да постигнат успешна професионална, социална и творческа 

реализация. Важно е, че със средствата по проекта е обновена учебно-

материалната база на двете училища. За допълнителните часове по 

български език и литература и по математика с изоставащите ученици, 

техните учители бяха финансово мотивирани за труда си. Чрез проекта 

създадохме и осигурихме материално 14 клуба по интереси, сред които 
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и клубове с военно-приложна тематика. Сред тях са „Млад спасител“, 

„Родолюбец“ и още четири с близка тематика. 

Организирахме и осъществихме 5 учебно-образователни лагери. 

Първият беше в Банкя, след това в Горни Лозен – в базата на 

Българския червен кръст, и завършихме с Паничище и Банско.  

За периода на осъществяване на проекта обхванахме над 450 

деца и юноши. Нашите хора от клубовете на „За честта на пагона“ 

активно се включиха в изготвянето на програмите на клубовете по 

интереси, в управленския екип на проекта, а вече споделих и за 

организирането на петте учебно-образователни лагери. Те се оказаха 

изключително подходящи за активиране на учениците и насърчаване на 

тяхната интеграция. 

Ще споделя обаче, че ниският статус на част от родителите на 

деца от малцинствата, а може да има и други причини – не ги допуснаха 

до нашите лагери и те останаха да живеят в своята затворена среда. Ние 

сме убедени, че лагерите са добър начин за социализиране със 

съучениците извън средата на местоживеене. 

В Програмата ни беше заложено и са реализирани посещения на 

учениците в Националния военноисторически музей, Националния 

исторически и Археологическия музеи. Организирахме и поход до 

лобното място на капитан Димитър Списаревски, съчетан със 

състезания и ролеви игри. Участниците бяха обучавани как да оказват 

първа помощ, кои са полезните действия при природни бедствия и 

аварии. 

 

Уважаеми колеги, 

 

Считам, че нашият подход е сред правилните за работа сред 

младите хора по военно-патриотичното възпитание. Нашето участие 

показа, че младежите имат интерес, но темите трябва да се подбират, а 

занятията да се осъществяват по съвременен и достъпен начин. 

В унисон с темата, която дискутираме днес – възстановяването 

на наборната служба, ако това се случи, трябва да стане при много 

добри и съвременни условия. Трябва да бъде провокиран интересът на 

младежта с полезни и мотивиращи теми. Иначе доброволната или 

редовната служба, както и да ги наречем, ще са превърнат в изгубено 

време. Невъзможно е днес младият човек да бъде ограничен от липсата 

на компютър, таблет и въобще интернет, да е поставен в казармени 
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условия, каквито ние познаваме. Необходимо е максимално да се 

сближават личният, общественият и държавният интерес. 

В началото казах, че „За честта на пагона“ подкрепя идеите. 

Считаме обаче, че ще са добре приети, ако: 

• бъде подложена на детайлно обществено обсъждане 

Програма, която да е ясно и подробно финансирана за период не по-

малък от 10 години; 

• бъдат разработени съвременни програми за обучение; 

• бъде изградена съвременна материално-техническата и учебна 

база; 

• командният и учебният състав бъде добре подготвен и 

мотивиран; 

• младите хора бъдат финансово стимулирани докато са в 

армията. 
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капитан о.з. Кольо Димов, 

областна организация на СОСЗРА – Стара Загора 

 

Уважаеми господин министър на отбраната, 

Уважаеми г-н Стойков, 

Уважаеми генерали, офицери и сержанти, 

Драги гости, 

 

Темата на днешната конференция е „Ролята на доброволната 

служба в армията, резерва и запаса за укрепване отбраната и 

сигурността на страната“. 

Независимо от това дали армията ще е доброволна, 

професионална или задължителна наборна, проблемът с качествената 

подготовката на кадрите винаги ще съществува. Подготовката на 

кадрите трябва да започне още от ученическите и младежките години, 

т.е. на първо място да се започне с военно-патриотичното възпитание на 

децата и младежите. Изпуснем ли този момент за започване на работа 

сред децата и учениците, качеството на кадрите ще е по-слабо. 

Този проблем в миналото беше решен много добре. 

Съществуваше Доброволна организация за съдействие на отбраната и в 

нея от най-ранна възраст деца и младежи имаха възможност да се 

обучават в най-различни направления. Съществуваха курсове по авио-, 

авто- и корабомоделизъм, парашутизъм, безмоторно и моторно летене, 

авто-мото клубове, стрелкови клуб и т.н. Мога да дам примери с деца, 

които от кръжока по авиомоделизъм израснаха до авиоинженери и 

пилоти във военната и гражданската авиация, а от курса по 

корабомоделизъм станаха добри корабни механици и офицери във 

военноморския флот. 

Тази организация сега не съществува. Твърди се, че трябва да се 

търси друга форма в сегашната действителност. Вярно е, че ДОСО сега 

не съществува, но Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и 

резерва, както и други военно-патриотични организации съществуват. 

Ще изразя едно лично мое мнение за това, каква може да бъде 

ролята на военно-патриотичните организации и най-вече на Съюза на 
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офицерите и сержантите от запаса и резерва (СОСЗР). Нашата 

организация е наистина доброволна. Всеки е станал член по свое 

собствено желание, но в нашия състав има всякакви кадри, които могат 

да се използват, включително и за обучение. Това би могло и следва да 

се отрази в Закона за запасното войнство. 

Проект на този Закон ще се постараем да подготвим и внесем за 

обсъждане най-напред сред нашите организации и след едно широко 

обществено обсъждане ще предложим на Комисията по отбраната в 

Народното събрание. 

На първо място в този закон трябва да бъде задължително 

минимално военно обучение в училищата, но не само в горните два 

класа на гимназиите, както твърдяха тук някои от лекторите. 

На второ място отнетите с Постановление № 10 имоти на 

бившите Съюзи на подофицерите и офицерите от запаса трябва да се 

възстановят срещу задължението да се използват за нуждите на 

военно-патриотичното възпитание. Спорно е дали въпросното 

Постановление № 10, трябваше да съществува. Лично аз се запознах с 

Уставите на закритите дружества на подофицерите и офицерите от 

запаса на Военно-историческия архив във Велико Търново. Четейки ги 

човек си задава въпроса „Това военно-патриотични организации ли са 

или са фашистки“. И тук давам като пример резултатите, които имаме в 

тези регионални организации, които успяха да си възстановят имотите. 

В Русе през лятната ваканция се организират сборове по различни 

дисциплини. Във Варна имат подобни резултати вследствие на 

приходите с които разполагат. 

На трето място създаване на Военно-технически центрове за 

доброволно обучение в областните градове. Това не би могло да стане 

възможно без помощта на държавата. В тези центрове могат да намерят 

място като инструктори много наши членове, желаещи да обучават 

младежи и девойки. 

Трябва да се възвърне практиката да се организират и състезания 

в отделните дисциплини на регионално, национално, международно и 

световно ниво. 

Самият аз съм бивш състезател по парашутизъм и мога да кажа, 

че българските парашутисти бяха третата сила в света по брой на 

поставени рекорди и по призови места на международни и световни 

състезания. Тук е мястото да спомена името на един заслужил военен 

парашутист – полковник Стефан Калъпчиев, чието име е вписано в 
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таблицата на световните рекорди на Международната авиационна 

федерация. 

Завършилите различните курсове във военнотехническите 

центрове ще бъдат приемани с предимство във военните училища и ще 

могат да кандидатстват за различните длъжности в армията. Безспорно 

проблем на първо място ще бъде оборудването на военнотехническите 

центрове, но разберете, г-н Министър, че това без помощта на 

държавата няма как да се получи. 

И накрая, най-доброто решение за държавата ще бъде 

възстановяването на наборната служба, но дори и тогава 

съществуването и работата на тези центрове за подготовка на кадри ще 

бъде повече от необходимо. 
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полковник о.з. Костадин Ушев, 

председател на Областен съвет на СОСЗР – Благоевград 

 

Днес, 14 септември е Кръстовден. На този ден през 1903 г. 

нашите деди са се вдигнали на въстание. Във въстанието участват 

четите от Серския революционен окръг, четите на Върховния комитет и 

други патриотично настроени граждани. Организирано е от ВМОРО 

като продължение на Илинденското в Битолско и Преображенското 

въстание в Одринско и Странджа. То е на територия, която днес се 

намира в пределите на българската държава. 

За съжаление телевизии, вестници и държавни институции 

мълчаливо „отбелязват“ този героичен исторически факт. Не вземам 

думата, за да упреквам институциите за мълчаливото подминаване на 

историческата дата. Днеска говорим за доброволната служба в армията 

и службата в резерва и запаса. От досегашните действия на 

специалистите в законодателството в областта на сигурността се виждат 

различни инициативи, които за съжаление не дават резултат. 

Сигурността и отбранителната способност на държавата намаляват 

непрекъснато.  

В изказванията на някои от участниците в конференцията беше 

посочен и не малък исторически опит. Аз посочвам Илинденско-

Преабраженско-Кръстовденското въстание от 1903 г. на българите от 

Македония и Тракия именно като пример за доброволна служба за 

освобождението на българските земи от турската тирания. Тези борби, 

тези въстания не постигат желания резултат и продължават и 

следващите десетилетия. Те са пример за доброволна и безкористна 

служба за постигане на идеалите за свободно и обединено българско 

отечество. 

Нашите деди създават революционна организация през 1893 г. – 

„ВМОРО“, обединяват всички стремящи се към свобода в останалите 

под робство български земи. Създават една доброволна армия – 

„комитети, селски чети, околийски чети, окръжни чети, които през 1903 

година се вдигат на въстание и се бият по единен план“ и сътворяват 

най-голямото българско въстание. В свободните предели на 

Отечеството се създава Върховен комитет, който също създава чети от 
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офицери, подофицери и граждани, които влизат в Македония и 

Одринско и се включват във въстанието по същия план. 

Това е блестящ пример за доброволна служба за постигане на 

националните идеали. Така че, господа законотворци, обърнете се към 

нашия исторически опит, създаден в недрата на народа и сътворил 

исторически действия, с които се гордеем. 
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генерал-лейтенант Кирил Цветков, 

председател на Асоциация на Сухопътните войски 

 

Илюзия или възможност е доброволната военна служба. Аз съм 

поддръжник на въвеждането на доброволната военна служба по две 

причини. Всички знаем, че и сега военната служба е доброволна, но 

нещо не е наред, след като некомплектът в армията не може да бъде 

попълнен. Въведоха професионалната армия в края на 2007 г. но 

недооцениха последствията. Просто оставиха армията да се развива 

както си беше преди. Форсираха професионализирането, попълниха 

набързо армията с каквото попадне, само и само да се изпълни повелята 

и сега тя е на това дередже, в което я оставиха. 

Поддържам идеята за доброволната военна служба защото това е 

последната възможност да се запази Конституцията от промяна по 

отношение на доброволността на военната служба и да се изпълни 

записаното в нея, че „Защитата на Отечеството е върховен дълг на всеки 

български гражданин“. Не случайно този текст е намерил място в 

Конституцията и именно той позволява да се предприемат решителни 

мерки за защита на родината, след като другите не доведоха до 

резултати. Ако и тази идея отпадне и никой не я подкрепи, няма да 

минат и години, когато ще трябва силово да се вземе решение за 

връщане на наборната служба. Това определено няма да се посрещне 

добре от голяма част от населението – предимно от майките и 

младежите. 

Връщане на наборната служба не може да стане без промяна на 

Конституцията, но промяната не бива да е без референдум по 

отношение на наборната военна служба, въпреки че сега резултатите от 

него са предрешени и е излишен, защото няма да успее. За промяна на 

Конституцията трябва да се натрупат условия, които да я предизвикат. 

Промяна на Конституцията може да стане само под външен или под 

вътрешен натиск. 

Външен натиск ще бъде когато на изток и по-точно на югоизток, 

на границата ни започнат да се струпват неконтролирани огромни маси 
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и стане видно, че ЕС и НАТО не си мръдват пръста да защитят с общи 

усилия нейната неприкосновеност. Тогава обаче ще е късно да 

променяме основния закон и да изграждаме армията. 

Ако се върнем назад в историята – през периода от Ньойския 

договор до връщането на задължителната военна служба – ще видим, че 

същите проблеми са вълнували обществото и тогава. И тогава малката 

армия е била с голям некомплект. И нежелание за служба е имало, и 

пари не са отделяни за армията достатъчно. И военната служба не е 

била престижна, и е била недолюбвана. Дори малобройната 20-хилядна 

пехота не са могли да я попълнят с войници. И заплати са били 

увеличавани, и материално стимулиране е било предлагано. Едва когато 

е въведен военен данък, в нея започват да постъпват по-бедните 

българи. 

След 9 септември 1944 г., поради чистките и изискванията на 

Парижкия договор, армията отново остава без способни командири, 

които да водят подготовката на войските, но пък войници е имало 

достатъчно. Сега имаме способни командири, но няма кандидати за 

войници и командирите напускат, защото не виждат перспектива пред 

себе си. 

Не се поучихме от горчивия опит и избързахме с пълната 

професионализация Не оценихме риска и възможните последствията, а 

сега берем горчивите плодове. Опитът показва, че за изграждане на 

боеспособна армия са необходими около 15 – 20 години. 

Вътрешен натиск може да възникне само когато на границите ни 

загори огън и обществото узрее и прецени опасността да изчезнем от 

историята като държава и народ. Но да се разчита на това е опасно. 

Пацифизмът е опасна болест за обществото и трудно може да бъде 

излекувано. Изглежда, че и продължителният мир за нас е опасен, 

защото не знаем какво да правим с него и започваме да рушим 

държавата и силовите структури като непотребни. 

Според мен по-важно е, до провеждането на референдум, да се 

реши друг проблем – как военната подготовка да стане задължителна за 

част от обществото и как да се повиши притегателната сила на военната 

служба за младежите. Това са двата пътя за решаване на проблема: 

увеличаване на броя на постъпващите и намаляване на броя на 

напускащите и увеличаване на броя на хората, заинтересовани от 

необходимостта от военна подготовка. И двата пътя са възможни, но се 

изискват усилия и законодателни промени. 
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Сега се провежда някаква подготовка сред учениците и 

студентите, но се вижда, че тя не решава проблемите. Никой не желае 

да служи в институцията Българска армия, която не отговаря на 

неговите изисквания за сигурност, възможност за изява и доказване на 

способности, като гаранция за осигурен стандарт на живот. 

Докато армията не придобие такъв облик, който да стане 

притегателен за младежта и народа въобще, не може да се очаква 

промяна. Това може да стане с по-добро заплащане, над средното за 

страната, по-добър социален статус в обществото, по-добри условия за 

служба и възможности за развитие. 

Преди армията се попълваше с доброволци, чиято истинска цел 

беше участия в мисии и възможност за спечелване на достатъчно пари. 

За жените, освен това, службата бе възможност да използват социалната 

ѝ страна за осигуряване на средства докато са в майчинство и след 

изтичане на този период – да напуснат.  

Мисиите намаляха и истината излезе наяве – че не патриотизмът 

е бил определящ за постъпване в армията, а печалбарството. За жените 

това е сигурен начин да получават добро възнаграждение докато 

отглеждат децата си. 

Предупреждавахме, че трябва да се затегнат критериите за 

постъпване в армията, че трябват реформи в социалната област и други 

области, но никой не чуваше. Парите трябвали за друго и армията може 

да почака. Докога, не става ясно. Всяко следващо правителство започва 

по този начин и резултатите са налице. Докато преди 15 години имахме 

поне боеготова техника, днес и нея я нямаме. В нормалните армии 

превъоръжаването обикновено се извършва на 7 – 8 години и 

продължава 10 – 15 и 20 години, защото не е лека работа да се извърши 

наведнъж. А ние вече 30 години наблюдаваме агонията на армията и не 

си мръдваме пръста да ѝ решим проблемите. Сега планираме за 10 – 15 

години да модернизираме само частичка от структурите, а останалите 

кучета ги яли. И как няма да напускат кадри. Никой не бяга от хубавото. 

Бяга се от потъващ кораб, за който е ясно, че не са предвидени 

спасителни лодки за всички на него. 

Пред МО и правителството стои не леката задача да реши всички 

тези проблеми като промени ЗОВС и другите закони така, че военната 

служба да стане по-привлекателна от законодателна гледна точка, да 

приеме социален пакет от компенсации, данъчни и други облекчения за 

военнослужещите и членовете на техните семейства, да повиши 
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базовите възнаграждения, които вече трета година изостават от 

минималната работна заплата и да гарантира възможност за адаптация 

след приключване на военната служба, като пенсия, заемане на 

държавна служба, развиване на собствен бизнес, получаване на 

образование при облекчени условия и други. 

Необходимо е Министерството на отбраната да приеме програма 

за допълнително стимулиране на военнослужещите, с което да се 

компенсира забавянето на увеличението на заплатите: за завършени 

курсове; за владеене на чужд език; за втора специалност от типа на „той 

и“; за притежаване на свидетелство за правоуправление на автомобил; 

за работа със съвременни комуникационни средства и т.н. 

Всеки войник е длъжен да завърши 4 – 6 допълнителни 

задължителни курса като: владеене на оръжие; оказване на първа 

помощ; владеене на радиосредства; ремонт и поддръжка на поверената 

му техника; овладяване на втора специалност в състава на екипажа; 

курс за компютри и т.н. Сержантите също трябва да завършват 6 – 8 

курса, а офицерите 10 – 12. Офицери, сержанти и войници 

задължително преминават на курсове за по-висока квалификация за 

присвояване на звание, като се увеличат възнагражденията между две 

ранговки: за войници 30 – 50 лв., за сержанти 50 – 80 лв., за офицери 

100 – 150 лв. 

Без подобряване на външния вид и условията за живот в 

казармите не може да се очаква наплив от желаещи за военна служба. 

Преди войниците имаха празнично облекло, сержантите и офицерите – 

празнично и парадно. Сега всички ги е срам да излязат униформени 

навън, да ги видят хората и момичетата в униформа. 

Всички армии блестят в парадните си униформи и само нашата е 

като за битак и за война. Само за нашите не може да се осигури 

нормално хранене в казармата и трябва да излизат навън или да си носят 

от вкъщи. Особено това е валидно за нарядните лица, които носят торби 

с продукти. 

И накрая, необходимо е повишаване на критериите към 

кандидатите за постъпване на военна служба. Задължително е да 

притежават като минимум средно образование и никакви приказки за 

това, че в армията ще имат условия да го получат. За шофьор е 

задължително средното образование, а защо за войник, работещ с 

интелигентни машини и оръжие, което убива, да може и с по-ниско. 
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Допускането на такъв компромис ще ликвидира напълно армията и ще я 

изхвърли от пазара на труда. 

Вторият път е да се направи военната подготовка поне малко 

задължителна за по-голяма част от населението. И те доброволно да 

искат да я получат, за да си осигурят старт в живота. Министър 

Каракачанов каза, че няма политическа воля за връщане на наборната 

служба. Той е прав, но да си отговорим на въпроса „защо?“. Защото 

хората които вземат решение по отношение на отбраната и сигурността 

на страната нито имат това желание, нито имат необходимата 

подготовка. За повечето от тях тя е някаква фикс идея, с която могат да 

се занимават хора, които нямат никакъв шанс за друга кариера, за 

откачени хора. Възможно ли е хора, които вземат решения в областта на 

отбраната и сигурността и които работят в тази система да нямат военна 

подготовка. Възможно ли е президентът на страната, който е върховен 

главнокомандващ на въоръжените сили да няма военна подготовка (не 

говоря да е задължително военен). Възможно ли е министър-

председателят и министрите, техните заместници, които влизат в 

състава на върховното главно командване във военно време, да не 

притежават никаква военна подготовка. Възможно ли е кметовете и 

техните заместници по вътрешния ред и сигурността да нямат 

елементарна военна подготовка, членовете на комисии в общинските 

съвети. Тези хора изпълняват решенията на правителството в сферата на 

отбраната и сигурността. 

Няма да има политическа воля за позитивни решения в областта 

на отбраната, които да водят до напредък, ако тези хора не отговарят на 

условията и нямат някаква представа за отговорностите, които поемат. 

Нужни са промени в редица нормативни актове – Закона за 

политическите партии, Закона за държавния служител, Изборния 

кодекс, които да изискват от кандидатите за народни представители, 

кметове, държавни служители да са завършили курс по сигурност и 

отбрана. Така ще се разшири базата за подкрепа на решенията в 

областта на отбраната и сигурността и ще се формира така 

необходимата политическа воля, която да подкрепи нужните решения. 

Според мен в проекта на закона за доброволната военна служба 

липсва този първи раздел, който да реши проблема за това как и какво 

ще накара хората да постъпят в армията и да изберат военната 

подготовка доброволно. Проектът е добър в основните си положения, 

но работи само при условие, че има кандидати, които да искат да 
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служат. Ако няма кандидати, той ще е поредният мъртъв регламент, 

като Закона за резерва. 

Бележитият германски канцлер Хелмут Кол преди много години 

беше заявил, че който не завърши академията на Бундесфера няма място 

в ръководните звена на държавата. И хората отиваха да завършат пълен 

курс на обучение, за да имат необходимата база. Ние също в по-

близкото минало имахме курсове за ръководни кадри във Военната 

академия и Академията на МВР, но ги закрихме един след друг. 

Бъдещето без милитаризация изглеждаше примамливо и красиво. 

Желанието да се разходват огромните средства за отбрана за други цели 

поблазни хиляди хора и те затвориха очи пред опасността да останем 

без сигурност. Звучеше гръмогласно рефренът, поддържан от най-

високо ниво, че НАТО е гаранцията за България, че НАТО гарантира 

нашата сигурност, а ние като овце ще блеем безгрижно и ще си живеем 

живота. После добавиха голямата кука за лапане – Европейския съюз. 

То и Варшавският договор 35 години бе гаранция за България, пък взе 

че се разпадна. Могъщият социалистически райх също бе гаранция, но 

се разпадна. Това е съдбата на всички съюзи и империи – имат начало и 

край. А тогава кое ще е гаранцията. 112 години тази държава е 

разчитала да я спаси армията, независимо от това в какви съюзи е 

участвала. Но сега следва да напрегнем малко мозъците си и силите си, 

които са ни останали и да дадем поне малко вътрешна сигурност на 

гражданите на тази страна. Независимо от това, че мнозина не искат 

такава сигурност и ще са първите, които ще побягнат от потъващия 

кораб, когато стане късно за спасение. 

За това са нужни решения и малко вяра, че всичко е възможно да 

се случи в тази страна, наречена България, ако има политическа воля и 

обществена подкрепа. Нужна е агресивна информационна кампания, 

която да заглуши воя на многобройните ни медии, настроени срещу 

армията и полицията, медии подхранвани отвън, в които се смята за 

кощунство да покажат нещо положително, свързано с отбраната и 

сигурността. Медии, които се раздират да показват 24 часа един чужд 

начин на живот, сърцераздирателни турски сериали по време на 

националните ни празници, но не отделят и две минути предаване 

посветено на празника. 
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Златан Стойков 

председател на СОСЗР 

 

 

Уважаеми колеги, дами и господа,  

 

Изслушахме много добре подготвени доклади от нашите колеги, 

които дадоха необходимата основа за провеждане на дискусия за 

мястото и ролята на доброволната служба в армията и службата в 

резерва и запаса за укрепването на сигурността на населението и 

териториалната цялост на държавата ни, и за изпълнението на нашите 

ангажименти към НАТО, ЕС и ООН.  

За подобряване на окомплектоването, подготовката, 

превъоръжаването с нова бойна техника и осигуряването на съвременна 

инфраструктура и учебно-материална база подкрепяме провеждането на 

Стратегически преглед на отбраната, като част от планирания за 

провеждане Стратегически преглед на сигурността и отбраната.  

Също така предлагаме да се разработи и приеме от парламента 

„Дългосрочен план за развитието на Въоръжените сили на Република 

България – 2032“, който да стартира с изпълнението на Плана за 

развитие на Въоръжените сили до 2020 година. Този план е крайно 

необходим. Той трябва да бъде задължително приет и от 240-те 

народни представители и осигурен със законова защита от всякакви 

субективни и политически промени, а всички правителства да го 

изпълняват и надграждат. 

Според нас основните акценти в плана трябва да бъдат: 

ПЪРВО, приемане на необходимите изменения и допълнения на 

Закона за отбраната и Въоръжените сили, Закона за резерва на 

Въоръжените сили, правилниците и другите поднормативни актове и 
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Наредбата на Министерския съвет за възстановяване и провеждане на 

военната подготовка в средните и висшите училища. 

Възстановяването на задължителната наборна военна служба е 

необходима задача и трябва да бъде подкрепена с пълен консенсус от 

парламентарно представените политически партии, от тези извън 

Народното събрание, както и от гражданските организации. 

Желателно е по време на европейските и местните избори да се 

проведе и референдум за възстановяване на задължителната наборна 

военна служба. За Република България най-подходящо е Въоръжените 

сили да бъдат комплектувани с кадрови и наборни военнослужещи. 

Процентното съотношение ще се определи от личния състав на 

декларираните формирования (Силите за развръщане) за НАТО, ЕС и 

ООН. Тяхното окомплектоване трябва да бъде задължително с кадрови 

военнослужещи (доброволен резерв), а Силите за отбрана 

(военновременните формирования) с кадрови и наборни 

военнослужещи и от кадъра и мобилизационния резерв и запас. 

За повишаване привлекателността на службата в армията е 

необходимо да се актуализира и възстанови в Закона за отбраната и 

Въоръжените сили, „Глава 10. Социална политика, провеждана от 

Министерството на отбраната“. 

ВТОРО, нищо не пречи още през 2019 г., при наличие на 

политическа воля, бюджетът на Министерството на отбраната за 2019 г. 

да бъде 2% от Брутния вътрешен продукт и да се разпредели, както е 

прието в Плана за развитие на Въоръжените сили на Република 

България до 2020 година. За издръжка на личен състав – 60%, за текуща 

издръжка – 20% и за капиталови разходи – 20%. Това съотношение 

60:20:20 трябва задължително да се изпълни и да се поддържа от 

всички правителства в периода на Дългосрочния план до 2032 г. и след 

това. 

ТРЕТО, задължително трябва да се утвърди мирновременната и 

военновременната численост на Въоръжените сили със закон, който да 

не се променя от правителствата и парламентарните мнозинства при 

изпълнението на Дългосрочния план до 2032 г., (за БА, по видове ВС и 

формированията на МО), функционалната структура на армията и 

гарнизоните за постоянна дислокация на формированията. Всичко това 
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трябва да се обсъди много добре и да се защити от военните експерти и 

при тази политическа и военно-политическа обстановка да не се 

допускат промени по субективни и партийни пристрастия. 

ЧЕТВЪРТО, военно-образователната система се нуждае от 

много задълбочен анализ, от освобождаването ѝ от субективизма и 

превръщането ѝ в система, която е от полза за армията и сигурността на 

държавата. С оптимизирането на структурите на Военна академия, 

НВУ, ВВМУ, Единния център за начална подготовка в Плевен, Центъра 

за подготовка на специалисти в Сливен и Института по отбрана, да се 

намери най-подходящата система за подготовка и кариерно развитие на 

офицерския и сержантския състав. 

Организацията и подготовката на учениците трябва да се отдели 

от тази на мобилизационните ресурси и да се съвмести с военно-

патриотичното и родолюбивото възпитание. Запасното войнство може 

да предостави квалифицирани преподаватели за всички училища.  

ПЕТО, задължително трябва да се организира и осъществи 

демократичен контрол по разходването на финансовите и материалните 

ресурси. От всички трябва да се наложи необходимата воля и 

финансовите средства да бъдат усвоявани за: 

 стартиране на трите проекта за превъоръжаване на 

Въоръжените сили със съвременна бойна техника и екипировка; 

 издръжка на личния състав и подобряване на 

привлекателността на службата в армията; 

 текуща издръжка – провеждане на задължителните часове за 

бойна подготовка на личния състав и на формированията като цяло, за 

изпълнение на задачите от трите мисии – отбрана, подкрепа на 

международния мир и сигурност и принос към националната сигурност 

в мирно време; 

 усъвършенстване и поддържане на съвременна учебно-

материална база и на инфраструктурата на войсковите райони. 

 

Уважаеми колеги,  

Почти всички тук сме свидетели на безрезултатния преход за 

Въоръжените сили и смятам, че е необходимо да се обединим и да 

съдействаме за изграждането и поддържането на съвременна българска 
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армия, която да има авторитет, социален статус и пълна интеграция с 

армиите на НАТО и ЕС. Не трябва да допуснем нашите наследници да 

не узнаят за постиженията на капитаните и саможертвата на личния 

състав на младата ни армия през 1885 г. в Сръбско-българската война и, 

че България в навечерието на Балканските войни е била водеща военна 

сила на Балканите и е дала много за развитието на тактиката, 

оперативното и стратегическото изкуство при превземането на 

Одринската крепост. 

Благодаря на всички за съпричастността към обсъжданите 

проблеми и активното участие. 
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Красимир Каракачанов 

заместник министър-председател и министър на отбраната 

 

Уважаеми генерал Златан Стойков,  

уважаеми генерали, офицери, дами и господа, 

 

Прав е генерал Стойков. Промените в армията могат да бъдат 

осъществени с пари и то с много пари. Въпросът е да убедим 

обществото, че тези пари трябва да бъдат отпуснати.  

По мое впечатление от последната година, откакто съм министър 

на отбраната, макар че и преди това, от много години се интересувам от 

проблемите в армията, обществото не е скъсало с проблемите на 

армията, не е отхвърлило погледа си от армията. За съжаление в 

последните 27 – 28 години, с армията се правят само експерименти. И 

то абсолютно неоправдани, абсолютно нелогични експерименти, които 

доведоха до това да слушаме тези доклади и по-точно всеки ден да 

говорим за тези проблеми. Да говорим за тези проблеми на армията тук 

пред вас, хората, които не само сте участвали в нейното изграждане, но 

и сте отдали живота си за нея, би било малко нескромно. Въпреки че и 

аз принадлежа към същата категория, макар че временно съм вън от 

строя, но се стремя да изпълнявам задълженията си. 

Истината е, че след 1990 г., по абсолютно необосновани 

политически причини, на армията се гледа като на нещо вече излишно. 

По стар български нихилистичен обичай, логиката, че ще влизаме в 

НАТО или защото вече сме в НАТО и можем да не отделяме средства 

толкова необходими за армията, доведоха до всички тези катаклизми, 

които днеска наблюдаваме. 

Каква е нашата философия, или ако трябва да кажа по-точно – 

каква е моята философия. Аз винаги съм бил привърженик на това да 

има наборна военна служба. През 2015 г. разработихме законопроект за 

наборната служба, а през 2016 г. го внесохме в Народното събрание. За 

съжаление той не получи подкрепата на Парламента. Към момента със 

съображенията „а бе добре, ама може би още не му е дошло времето“ 

той отново няма да получи подкрепа. 
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Аз поставих задачата да бъде разработен проект за доброволна 

военна служба. Такава практика имат много държави. Полша и Черна 

гора въвеждат подобна практика буквално в момента. Държави като 

ФРГ, Франция и други също ползват тази практика. Но преди това 

трябва да разберем, че наборната служба в армията бе прекратена по 

един абсолютно необмислен начин. Не беше взето под внимание 

мнението на военната експертиза от тогавашните политици. Пак се 

искаше да покажем, че ние сме едни от най-модерните в НАТО и ЕС 

специалисти. Премахнахме наборната военна служба без да направим 

необходимите разчети. Помните ли какви бяха думите на тогавашните 

политици през далечната 2007 година – армията да бъде по-малка, но 

добре платена, добре въоръжена и модерна. От всичко това всъщност се 

оказа вярно единствено първото – армията е по-малка.  

Ако ме питате мен, аз ще кажа, че дори една 40-хилядна армия е 

минимален праг на необходимост. Истината е, че трябва да въведем 

отново военното обучение в училищата, което сега съществува като 

едни 5 часа, доста формално преподавани в повечето училища. Разбира 

се, че има и изключения. Прави впечатление, че в някои училища, 

където преподавателят, който провежда тези пет урока в годината, е по-

буден, по-сърцат или бивш офицер, там нещата, като че ли, стоят по 

друг начин. 

Има различни форми на допълнително усвояване на знания, 

които се наблюдават в различни градове. Ние обаче трябва да въведем 

допълнително още часове в образователната система за обучение на 

младите хора. И аз го разбирам не толкова като обучение, а като 

образование за това каква е армията, какви са нейните функции и каква 

е нейната необходимост, както и малко от военната история. 

Ген. Стойков напомни за капитаните през 1885 година и героите 

от нашите войни, но като го няма в учебника по история ти , всъщност 

никога не си го забравил, защото никога не си го научавал. Ако искаме 

да мотивираме младото поколение да служи в армията, ние все пак 

трябва да му представим тази армия и нейните заслуги за 

съществуването на българската държава. Защото без българската армия, 

без значение за коя част от нейната история, без значение в какъв строй 

– нямаше да има и българска държава. 

Армията не е институция, която трябва да бъде разглеждана от 

политическа гледна точка, но за съжаление е така, не трябва да бъде 

разглеждана като инструмент на тази или онази партийна власт. Не 
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помня кой го беше казал, но е така: Партиите са много, но България е 

една. България е една и армията е една. Ако ние не запознаем младото 

поколение със задачите на армията, с нейната историческа заслуга за 

съществуването на българската държава, ние няма да събудим 

любопитството на тези хора, патриотизма и желанието им да служат в 

тази наша армия. 

Пак казвам – привърженик съм на идеята за връщането на 

наборната военна служба. Честно ще призная, че не ми е минавало през 

ума тази идея, която чух – да вържем европейските избори с един 

референдум, но това бе едно мое решение – да въведем доброволна 

военна служба, за да не разчитаме само на патриотизма на хората. 

Патриотизмът е хубаво нещо. Има го в не малка част от младите хора, 

разбира се, може да не е в оная степен, в която ние всички тук бихме 

желали да го виждаме, но го има и ние не можем да го отречем. 

Би следвало да приемем определен набор от стимули. Например 

има два варианта, които обмисляме. Единият е предимство, ако ти си 

служил доброволно в армията, като минималният срок за доброволна 

служба в армията е 6 месеца, да имаш предимство при постъпване на 

държавна работа. Най-вече в органите по сигурността – МВР, ДАНС, 

ДАР и държавната администрация. Ти ще имаш предимство пред друг, 

който отговаря на същите условия като ценз и образование, но не е 

отдал част от времето си и от живота си в служба на армията. Вторият 

вариант е в конкретен случай това предимство да остане, но за служби 

като ДАНС, ДАР, МВР да не можеш да постъпваш на работа ако не си 

бил доброволен войник. В края на краищата ти отиваш да работиш в 

подобна специализирана структура или в Министерството на 

вътрешните работи. Нали се предполага, че не отиваш само заради 

голяма заплата, а и по идейни съображения, че ще служиш на държавата 

си. Къде са ти идейните съображения, ако ти не си похарчил половин 

година от живота си, за да служиш в армията и да получиш някакви 

елементарни умения. За 6 месеца не можеш да получиш кой знае какви 

познания, но все пак трябва да научиш нещо, за да умееш да изпълниш 

своето конституционно задължение. 

Най-големият парадокс, който беше направен през 2007 г. е това, 

че отпадна текстът за задължителна военна служба, но остана този, че 

защитата на Отечеството е въпрос на дълг на всеки български 

гражданин. Как ще упражниш своя дълг към Отечеството, ако ти не си 

подготвен? Да го направиш като какво – като пушечно месо! Ето го 
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парадоксът, но тогава, спомням си, действащите военни бяха против да 

се прави толкова рязък преход и изведнъж да се премахне наборната 

военна служба. 

Лично аз смятам, не само наблюдавайки какво се случва в 

европейски държави, но и наблюдавайки ситуацията в света, че е 

неизбежно връщането на наборната военна служба. За да не го правим 

по начина както направихме отменянето ѝ, така бързо, на бегом, без да 

сме се подготвили, без да сме направили разчети, този въпрос трябва 

по-ефективно да се постави пред обществото и колкото повече се 

говори по него в професионалните среди, толкова по-добре. 

За връщането на наборната военна служба в този момент в 

Парламента няма политическа воля – нито от ляво, нито от дясно. За 

съжаление по-голямата част от българските политици разсъждават така: 

ако направим сега този или онзи ход как би реагирала част от 

електората, а не дали това е полезно за държавата. Преценяват дали 

няма да ни се разсърдят и няма да гласуват за нас. Това за мен не е 

добре. В края на краищата един политик, Константин Величков, го е 

казал в края на XIX век: „Политиката е служба на обществото, а не е 

временно попаднал келепир.“ По тази причина липсва политическа воля 

– не е липсата на осъзнаване, че всъщност има нужда, а да не би да 

загубим някой глас ако, примерно, някои майки започнат да опищяват 

или ако крайно либерални правозащитни организации започнат да 

говорят, че армията е насилие, армията е затвор, армията е каторга – и 

такива филми бяха показвани. Аз, честно казано, не се притеснявам, но 

трябва да се съобразявам с това. 

Ако искаме да мине през Парламента, това трябва да бъде като 

резултат от една по-голяма обществена кампания. Убеден съм, обаче – 

независимо дали това ще бъде по мое време или след мен, че ситуацията 

в света ще бъде много по-лоша. Необходимостта да имаме все по-

сериозна система за сигурност и защита на страната ще го наложи. Това 

е неизбежно. 

Не искам да бъда обвиняван от никой, че подготвям 

законопроекта за доброволната военна служба, защото това е моя 

приумица. Искам да отбележа, че когато аз смятам да правя нещо, 

въобще не вземам под внимание кой какво говори. 

Така е и за техниката, която трябва да поддържаме. Някои хора 

смятат, че трябва да я нарежем и да я доунищожим. Аз смятам, че: 

първо – след като го подпиша, той трябва да бъде обсъден, на първо 
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място в професионалните среди, в редовете на самата армия, но за мен е 

по-важно да бъде обсъден точно от хората като вас, които имат 

отношение към армията и имат правилно разбиране за нуждите на 

отбраната; след това или едновременно с това – предварително да бъде 

раздаден на най-различни обществени организация, вероизповедания... 

Искам да стане дебат в обществото, а не да бъде нещо прибързано. 

Защото се работи вече близо 6, 7, 8 месеца по този въпрос. Не казвам, че 

се работи лошо, но по-добре, ако случайно сме изпуснали нещо или сме 

го формулирали неправилно, да получим обратното мнение и да чуем 

отзивите на повече специалисти, защото тази група от двама-трима 

човека, които основно работят в работната група начело с постоянния 

секретар, е възможно да са пропуснали една или друга постановка, една 

или друга полезна идея. Така че смятам най-късно в средата на 

октомври да направим това обсъждане, за не повече от месец, и да го 

придвижим за влизане в парламента. Това смятам, че ще мине, защото 

подобно нещо беше заложено, по мое предложение, в самата програма 

за управление – приемане на закон за доброволната военна служба и 

промени в образователната система по отношение на военното обучение 

в училищата. 

Това са моите амбиции. По тази тема, на е-мейла и в 

министерството, за доброволната военна служба и за образованието в 

училищата, за едната година, в която съм министър, съм получил над 40 

– 50 писма. Повечето са от бивши военни, които имат отношение към 

темата. Мога да кажа, че до момента не съм получил нито едно обратно 

мнение – по имейл или чрез писмо, което да е негативно, което да е 

против тази идея. Получавал съм различни идеи, предложения от един 

или друг ъгъл погледнати проблемите и нещата, които трябва да се 

направят. Разбира се, има и доста идеалистични предложения, които са 

свързани с нещата, да кажем, от 80-те години, които няма как сега да се 

случат, както тогава се е случвало, според нагласите в обществото. Но 

въпреки това съм отговарял на всички тези мнения, защото те показват, 

че тази общност от хора, които са отдали живота си тук в армията или 

са били близко до тази сфера приемат идеите. За мен това е важно. 

Честно казано, за мен е важно мнението на един обикновен старшина, 

без значение дали е положително или отрицателно, отколкото да ми се 

появи някаква финансирана от вън соросоидна организация, която да ми 

представи някакви високо научни и високопарни твърдения. 



115 

Искам да ви благодаря за това, че сте активни и съм готов да 

съдействам. Не мога да налагам политика по обединяване на военните 

структури на запасните. Всички знаят коя е най-голямата, коя е най-

мощната, най-развитата, най-активната организация. Би следвало, като 

бивши военни, вие да давате пример в обществото в това отношение. Не 

трябва да следваме грешките на политиците, които водят само до 

разделение и до противопоставяне. Не, че не сме отдавали дължимото 

на Съюза. В това отношение сме готови да съдействаме, ако разбира се 

това е в кръга на възможностите ни. 

Да не прекалявам с времето. Благодаря ви за това че сте активни, 

защото, пак казвам – при липсата на постоянна и целенасочена 

държавна политика в областта на образованието и по отношение на 

възпитанието, към армията и нейните задачи, подобни структури като 

вашата вършат изключително полезна работа. Всеки според 

възможностите си, разбира се. 

 

Благодаря ви за службата, която сте дали в защитата на 

Отечеството. 
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