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Резюме   

Докладът разглежда разходите за отбрана на Република България за 

последните пет години, свързаните с това модернизационни проекти и връзката с 

отбранителната индустрия. Направен е изводът, че отбраната е 

недофинансирана, има възможности за отбранително – индустриално- 

сътрудничество (които обаче не се използват) и че увеличеното производство и 

износ на българската отбранителна индустрия се дължат на външни фактори. 

Регионалните конфликти стимулират развитието на отбранителната 

промишленост, като съществена част от растежа се обяснява с увеличен 

реекспорт. 

Kлючови думи: разходи за отбрана, търговия с оръжие, отбранителна 

индустрия 

Дълго време сигурността беше подценявана като фактор, който влияе и върху 

икономическото развитие. Преживяхме Студена война, но и Студен мир, но по-късно 

имахме добри перспективи за присъединяване към НАТО и ЕС и това някак се 

смяташе за даденост. И тогава тази връзка, положителна или негативна, не се 

виждаше толкова добре. Но когато започнаха да се проявяват неблагоприятни 

фактори по отношение на сигурността, които пряко започнаха да ни засягат – 

терористични атаки, бежанци, престъпност, много по-ясно и без специални анализи 

започна да се вижда, че такава връзка съществува и тя може да бъде силно негативна. 

И практиката е показала, че нестабилната политическа обстановка, силната военна 
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или терористична заплаха снижават възможностите за добро икономическо 

развитие. А сега сме в такава много нестабилна, чуплива обстановка, когато съвсем 

дребни събития могат да предизвикат т.нар. ефект на пеперудата със сериозни 

последици и в сигурността, и в икономиката. 

Република България все още остава далеч от изпълнението на поетия на срещата 

на върха на НАТО в Уелс ангажимент да отделя 2% от БВП за отбрана. Разходите за 

отбрана за 2016 г. спрямо 2015 г. намаляват като процентно съотношение – от 1,30% 

на 1,28% от БВП, независимо от тяхното реално нарастване в абсолютна стойност. 

Това нарастване обаче е незначително и не води до качествено подобрение на 

дефицита от необходими отбранителни способности в условията на променената 

стратегическа среда. Средствата, свързани с непосредствената издръжка на 

Министерството на отбраната и Българската армия (без висшите военни училища), 

разпределени в рамките на основните направления за разходи за 2016 година са:  

• разходи за персонал – 740 695 667 лв., или 64,6% от общите разходи;  

• разходи за текуща издръжка – 268 980 613 лв., или 23,4% от общите разходи;  

• капиталови разходи в размер на 138 040 684 лв., или 12% от общите разходи. 

В сравнение с 2015 г., когато разходи за придобиване на основни въоръжения, 

бойна техника и оборудване бяха незначителни (1,01%), плановете за 2016 г. бяха 

тези средства да нараснат до 12,6% от разходите за отбрана. Фактическото 

изпълнение обаче, нарежда страната ни далеч от съюзния ангажимент от Уелс - 20% 

от разходите за отбрана да се изразходват за придобиване на ново въоръжение, 

техника и оборудване или така наречените капиталови разходи.  

Има две гледни точки. Обществото продължава да смята, че МО и МВР получават 

прекалено големи бюджети, което е следствие на продължаващото подценяване на 

системата за сигурност. Но от друга страна, трябва да се види какво правят тези 

бюджети, какво дават и какво очакваме да правят. И макар да не водим война, ние 

трябва да имаме определени способности, трениран персонал, което изисква и 

съвременна техника, съобразена със съвременните заплахи за сигурността. Така че 

другата гледна точка, на специалистите, които работят в икономиката на отбраната 

и сигурността, а и на нашите партньори от НАТО е, че ние продължаваме да 

недофинансираме отбраната и сигурността. Нормално приетото ниво е около 2% от 

БВП, което беше и ангажиментът ни пред съюзниците на срещата в Уелс в 

дългосрочен план. През 2007-2008 г. България поддържаше подобни проценти., 

имаше покупка на ново въоръжение и модернизационни проекти.  След това се слезе 

до ниски нива на бюджета и сега се правят опити да върнем това ниво. И не само да 

се закърпи бюджета, защото идва момент, в който използването на определено 

въоръжение и техника естествено приключва – примера със самолетите е 

показателен. Пести се от инвестиционни разходи, от обучение на хората, но трябва 

да се поддържа нормално ниво на структурата на разходите – т.е. балансирано 

процентно съотношение между разходите за заплати, обучение и тренировки, 

експлоатационни разходи, модернизация. Дългото отлагане на проблемите забавя 

решението за превъоръжаване и модернизация на армията, намалява възможностите 

за решение, защото някои от алтернативите изчезват, затваря се времевия прозорец. 

Удължава се още повече и процесът на решаването на проблемите. Това важи и за 
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ВВС, но и за ВМС, и за Сухопътните войски. Ако досега за 6-7 г. са били „спестени“ 

няколко милиарда от бюджета за отбрана, те трябва да бъдат възвърнати, за да 

поддържаме способностите, които сме си начертали като военно планиране. 

Алтернативата е да намалим способностите на ВС, което ще изисква дори нови 

съкращения на персонала. Икономиката работи с вход и изход. На входа влагаме 

едни ресурси, които и при най-добрите мениджъри могат да произведат определени 

резултати, но не повече. Ако удвоим ресурсите, ще се удвоят и резултатите. 

Важен е и въпросът за какво се изразходват разходите за отбрана и свързаните с 

това възможности за развитие на отбранително- индустриалната база. От няколко 

години се говори и се предприемат различни стъпки за осъществяване на няколко 

големи модернизационни проекта – за придобиване на кораби, нов тип самолети (не 

непременно ново производство) и бойна и специална техника за сухопътни войски. 

Общата стойност само за закупуване на тази техника възлиза на няколко милиарда 

лева. Въпреки предприетите стъпки в тази насока се забелязва ясна тенденция за 

отлагане на реалното придобиване – поради бюджетни и/ или политически причини, 

като икономисаните средства се прехвърлят за други нужди на държавния бюджет 

даже извън отбраната или пък се отлагат за следващата бюджетна година. На 

практика няма развитие по придобиването на тези въоръжения. 

При проекта за корабите даже се стигна до подписване на договор, но фирмата 

изпълнител се отказа поради променени финансови параметри от страна на МО. В 

настоящия момент актуални са проектите за придобиване на самолети и бойна 

техника за сухопътни войски. За нас обаче е важно да видим връзката на тези проекти 

с българската отбранителна промишленост. Досега почти не се търсеха свързани 

ефекти при подобни сделки, като въоръжението и техниката просто се закупува от 

чуждестранен доставчик, което после води до много сериозни проблеми при 

поддръжката и експлоатацията на техниката – пример с вертолетите „Кугър“ – от 

общо 12 в летателна годност са 2-3 броя.  

Проекта за придобиване на самолети има дълга история, с няколко варианта, с 

решения на Народното събрание и отчитане на препоръките от доклада на 

Временната парламентарна комисия за проучване изпълнението на процедурата по 

избор на нов тип боен самолет. Финансовата рамка е за около милиард и половина 

лева, изпратени са Искане за предоставяне на предложение (Request for Proposal – 

RFP) до потенциалните страни-доставчици на многоцелеви самолети. Стъпка в 

положителна посока тук е искането всеки потенциален доставчик да предложи 

проекти за индустриално сътрудничество във всяка една от следните три области: 

• изграждане на национални способности за логистична поддръжка на 

самолетите на междинно ниво на експлоатация (National Level-2 capabilities); 

• дългосрочно коопериране с българската индустрия с цел развиване на 

индустриални и технологични способности в Република България; 

• изграждане на способности в областта на сигурността и отбраната. 

Проектът за придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни 

бойни групи от състава на механизирана бригада е с прогнозна стойност 1464 млн. 

лв. с ДДС за период от 10 години. Проектът предвижда придобиване на нови и 

стандартизирани в НАТО отбранителни продукти чрез лицензионен трансфер на 
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технологии с цел местно производство на машините и на интеграцията на 

подсистемите, оборудването и въоръжението им. Това да стане като се създадат 

възможности за достатъчно участие на български производствени фирми при 

спазване на българското и европейското законодателство. След придобиване на 

машините, системите и оборудването, в Република България следва да се изпълняват 

като минимум следните дейности: - поддръжка, модернизация и надграждане за 

целия им жизнен цикъл. Лицензионният трансфер да позволява и създава 

предпоставки за износ на произвежданите отбранителни продукти на трети пазари.  

Това са засега намеренията. Практиката до момента не е показала положителен 

пример за успешна офсетна политика и свързани ефекти за отбранителната 

индустрия или за националната икономика. Какви са възможностите да се излезе от 

тази ситуация? Тук трябва да се отвори скоба – проблемът не е нов, той е 

идентифициран отдавна, както и алтернативите за неговото решаване са посочвани 

в последните 10-15 години на различни форуми. Въпросът е, че това не се прилага 

на практика. 

Както бе споменато и в предишния доклад от конференцията в Равда през 2013 г., 

дружествата от отбранителната индустрия участват в задоволяването на 

потребностите на Българската армия на чисто пазарен принцип, въпреки че някои от 

тях са изцяло държавни. При този път на развитие възможностите в голяма степен са 

изчерпани. Задачата сега е да се дефинира мястото и ролята на държавата и нейните 

функции като собственик, производител и регулатор, да се използват 

възможностите, които дава публично-частното партньорство, научните изследвания 

и международното коопериране. Ролята на МО и на други институции, които имат 

отношение към отбраната и сигурността е в управлението, координацията, 

подпомагането, създаването на добри условия за работа на отбранителната 

индустрия. В крайна сметка науката и предприятията трябва да изпълняват целите и 

задачите на държавата, на националната политика в областта на отбраната и 

сигурността. Сега обаче за наука в областта на отбраната и сигурността се заделят 

едва няколко милиона годишно, което е крайно недостатъчно за устойчиво 

партньорство.  

В същото време българската отбранителна индустрия отбелязва рекордни нива на 

износ – за последните 6 години увеличението е 6 пъти! На какво се дължи този 

възход?  

По данни на Междуведомствената комисия за експортен контрол през 2012 г. е 

реализиран износ и трансфер на продукти за сигурността и отбраната (ПСО) от 

територията на Р България на ПСО на обща стойност 219 412 155 евро. Най-големи 

обеми по стойност са осъществени за Алжир, Афганистан, Индия, Египет, Мали и 

САЩ. Обект на износ са основно изделия от категории СО3, СО4, СО1 и СО10, 

следвани от категории СО16 и СО13 от Списъка на ПСО. Това са главно гладкоцевни 

оръжия с калибър, по-малък от 20 mm, други въоръжения и автоматични оръжия с 

калибър 12,7 mm (0,5 инча) или по-малък, принадлежности и специално 

предназначени за тях компоненти (ML1), гладкоцевни оръжия с калибър 20 mm или 

по-голям, други оръжия или въоръжения с калибър по-голям от 12,7 mm (0,5 инча), 

пускови установки и принадлежности, както следва, и специално предназначени за 
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тях компоненти (ML 2), бойни припаси и взривателни устройства (ML 3), Бомби, 

торпеда, реактивни снаряди, ракети, други взривни устройства и заряди, и 

оборудване и принадлежности за тях `(ML 4) и други – електронно оборудване, 

бронирани или защитни технически средства, конструкции и компоненти и др. 

Общата стойност на реализирания внос и трансфер за територията на страната е 39 

969 265 евро, като най-голяма част от осъществения внос и трансфер е от Германия, 

Сърбия и Украйна. По-голямата част от стойността на вноса и трансфера се отнася 

за изделия, предназначени за модернизацията на Българската армия. Другата част се 

формира от стрелково оръжие, предназначено за продажба на вътрешния пазар, а 

също така и внос и трансфер на боеприпаси с цел унищожаване. 

През 2016 г. е реализиран износ и трансфер на ПСО от територията на Р България 

на обща стойност 1 015 310 105 евро, като най-голяма част от осъществения износ е 

за Ирак, Саудитска Арабия, САЩ, Афганистан и Индия. Обект на износ са основно 

изделия от категории ML4, ML3, ML1, ML2 и ML6, следвани от категории ML13 и 

ML11 от Списъка на ПСО. Общата стойност на реализирания внос и трансфер за 

територията на страната е 163 646 711 евро, като най-голяма част от осъществения 

внос и трансфер е от Сърбия, Румъния и Чешка Република. Основната част от 

внасяните изделия са от категория ML3, следвана от категории ML4, ML1 и ML8. На 

практика вносът е на изделия, които са нужни за доокомплектоване на комплексни 

доставки от българската отбранителна индустрия и реекспорт. На Таблица 1 са 

показани обемите на износа за периода 2012-2017 г, общо и по най-динамично 

развиващи се пазари – Близък изток и Северна Америка.  

Таблица 1. Внос-износ за Р България на продукти, свързани с отбраната за периода 2012-2017 (в млн. 

евро)  
 Износ (общо)  Внос (общо) Износ 

(Близък изток) 
Износ (Северна 
Америка) 

2012 219 412 155 39 969 265 19 331 202 15 359 25 

2013 235 092 099 42 177 706 48 330 192 26 609 313 

2014 403 638 180 57 027 617 148 955 108 22 892 720 

2015 642 564 836 150 273 550 282 080 442 40 436 075 

2016 1 015 310 105 163 646 711 536 059 476 100 753 912 

2017 

(предварителни 

данни) 

1 218 753 609 246 536 113 n/a n/a 

 

Графика 1 и 2 визуализират промените за посочения шестгодишен период. 
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Графика 1. Износ на България на ПСО за 2012 г. по региони и общо 

 
Графика 2. Износ на България на ПСО за 2016 г. по региони 

Вижда се огромния ръст на региона Близък изток и някои други региони, като 

прякото обяснение са конфликтите в Близкия изток. Предварителните данни за 2017 

г. и особено за първите месеци на 208 г. показват спад, особено в броя и обемите на 

исканията за разрешения за експорт, индикатор с, с който може отчасти да се 

прогнозира бъдещото развитие. Без устойчив национален пазар е трудно да се 

поддържат устойчиви нива на производство и износ.  

В заключение, повтаряйки изводите от преди пет години,  може да се каже, че 

българската държава реално не е клиент на нашата отбранителна индустрия, която 

по принуда е експортно ориентирана. Трябва да се търсят всички възможности - чрез 

офсета, а също и чрез научно-техническото сътрудничество, което много често 

проправя пътя към голямата сделка. Това е подходът – стимулиране на научните 

изследвания, разчистване на всякакви административни бариери и пречки, 
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подпомагане на сътрудничеството между български и чужди фирми, точно 

посочване на ясни приоритети за отбранителните доставки. 
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