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ОТБРАНА И СИГУРНОСТ 

 

Сигурността е основа на устойчивото икономическо развитие и растеж, и 

стабилната социална среда. Република България се нуждае от модерни, 

високотехнологични въоръжените сили, с подготвен и мотивиран личен състав. 

Тяхна основна задача е да гарантират суверенитета, сигурността и 

независимостта на страната и защитават нейната териториална цялост. 

 
I. Основен приоритет за Политическа партия „Има такъв народ“ е грижата 

за хората в системата на сигурността и отбраната. Наличието на 

висококвалифицирани и мотивирани хора в отбраната е цел на 

провежданите политики, изпълнението на задачите и изграждането на 

способности.  

 Ясна, дългосрочна кадрова политика, включваща кариерно 

развитие, социален пакет, военно образование, военно 

здравеопазване. 

 Политики и планиране на инвестиции по отношение на отделния 

военнослужещ. 

 Реформиране на военнообразователната система. Модерна, 

ясна и дългосрочна национална политика по отношение на 

развитието на военното образование и военната наука.  

 Ангажимент за въвеждане на ежегоден план за развитието за 

всички военнослужещи във въоръжените сили. 

 Съкращение на незаетите щатове и постигане на количество личен 

състав до средното ниво в ЕС на съотношение на Въоръжените 

сили спрямо населението. 

 Средносрочна визия за участие на представители на Въоръжените 

сили в мисии, операции и дейности на НАТО, ЕС и други 

международни организации, както и в коалиционен формат. 
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 Финансово осигурено повишаване на оперативната 

съвместимост и бойната готовност на базата на обучение, 

учения, сертификация. Детайлна програма с национални учения, 

отворени за НАТО. 

 

II. Разходи за отбрана. 

 Политиката на разходите за отбрана ще се насочи както към 

устойчивост при увеличаването на разходите за отбрана като 

процент от БВП, така и като мерки за по-адекватно и ефективно 

управление на процесите и ресурсите в системата. 

 Провеждане на активни политики, насочени към гарантиране на 

стабилни инвестиции в нови способности в средно- и дългосрочна 

перспектива. 

 Участие в програмите за съвместно придобиване, обслужване и 

ремонт на основно и високоточно въоръжение и техника по стандарт 

на НАТО. 

 
III. Непрекъснат процес на развитие и усъвършенстване  

За да се осигури единна държавна политика в областта на отбраната, която 

отстоява общия интерес на Република България и нейните граждани. 

 Създаване на специален фонд за финансиране модернизацията на 

Българската армия. 

 Създаване на научно-изследователски звена за нуждите на военното 

и специалното производство. 

 Усъвършенстване на структурата на информационните потоци и 

аналитичните способности в държавните органи на национална 

сигурност. 

 Ревизия и структуриране на надеждна, гъвкава, функционираща и 

интегрирана Национална система за управление на кризи, 

преразглеждане и осъвременяване на Държавния военновременен 

план. 
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IV. Развитие на отбранителните способности. Модернизация, Политика по 

въоръженията.  

 Извършване на реалистичен и детайлен анализ на средата на 

сигурност, който да послужи за основа на информирани 

военностратегически оценки и политически решения, както и за 

дефиниране на необходимите способности. 

 Ангажиране на всички компетентни държавни институции за 

реализиране на основните проекти за модернизация на 

въоръжените сили.  Обезпечаване на тези проекти с необходимия 

финансов ресурс и предотвратяване на възможността от 

пренасочване на средства. 

 Реализиране на съюзните ангажименти на България по 

отношение на справедливото разпределяне на тежести и 

отговорности в Алианса в изпълнение на чл. 3 от 

Северноатлантическия договор. 

 Разработване на реалистичен и всеобхватен план за 

модернизация и дългосрочни финансови разчети. 

 Ефективно използване на възможностите за отбраната и 

сигурността, които произтичат от членството в ЕС.   

 Пакетът с Цели на способностите (съюзни ангажименти), ще бъде 

изцяло отчетен при ревизията на План 2026 и Програма 2032, 

която ще бъде извършена от 46 Народно събрание. 

Актуализираният Стратегически преглед на отбраната и респективно 

Програмата за развитие на отбранителните способности на 

Въоръжените сили на Република България 2032 ще бъдат 

навременно представени в съюзен формат. 

 
V. Нормативна база.  

Ресурсното и правното уреждане на изпълнението на приоритетите в частта 

„Отбрана и Въоръжени сили“ от програмата на ПП „ИТН“, предполага 

установяване на ефективни процеси, добре работещи структури, въвеждане 

на нови технологии и инвестиране в модерна експертиза на личния състав. За 

целта е необходимо да бъде: 
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 Извършен критичен преглед на цялата нормативна и 

доктринална база в областта на сигурността и отбраната.  

 Разработване и приемане на нов Закон за отбраната и въоръжените 

сили на Република България. 

 
 

 


