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ВОЕННИЯТ СЪВЕТ КЪМ НАЧАЛНИКА НА ОТБРАНАТА – ЕЛЕМЕНТ  
И СТРАТЕГИЧЕСКИ ФАКТОР ОТ СИСТЕМАТА  

НА ИНТЕГРИРАНОТО МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА 
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Резюме: В началото на 2017 г. заместник-председателят на Комисията по отбрана към 

Народното събрание г-н Валентин Радев посочва съществуването на сериозни проблеми в системата 
за планиране и реализиране на инвестиционните проекти в Българската армия. През август на 2016 г. 
бившият командир на ВВС, сега вече президент на Република България, генерал-майор Румен Радев 
споделя с тревога, че сред съюзниците ни се създава впечатление, че държавата ни няма воля за 
развиване на собствени отбранителни способности. В този контекст и при липсата на доверие и 
синергия между гражданските и военните структури в отбраната те са изправени пред 
необходимостта да променят инструментите и механизмите на своите взаимоотношения. За 
промяната е необходимо да се използват както националните традиции, така и доказалите се 
практики на Главната квартира на НАТО, защото Република България вече е елемент от тази 
система.  
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Abstract: At the beginning of 2017, deputy chairman of the Defense Committee of the National 

Assembly Mr. Valentin Radev indicate the existence of serious problems in the system for planning and 
realization of investment projects in the Bulgarian army. In August of 2016, former commander of the Air Force, 
now president of the Republic of Bulgaria, Major General Rumen Radev share with alarmed that among our 
allies the impression that our country there is no will to develop its own defense capabilities. In this context and 
in the absence of trust and synergy between civil and military structures in defense they face the need to change 
instruments and mechanisms of their relationship. The change is necessary to use both national traditions and 
proven practices at NATO Headquarters, because the Republic of Bulgaria is already an element of this system. 
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