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1. Като за начало
Тази книжка няма да е разказ за славните победи или загуби на българската войска.
Няма за цел да възхвалява бойния дух или да заклеймява слабите духом войни. Целта и е
да покаже как през последните двадесет и две години българската армия беше
унищожавана, разграбвана и унижавана. Да се покажат мотивите и причините за нейното
унищожение. И не на последно място се надяваме чрез нея, хората да си дадат
равносметка за това което бе унищожено, не само материално, но и духовно. Далеч сме от
мисълта, че в рамките на 130 страници можем да покажем цялата разруха, която цари в
българската армия в момента, да извадим наяве всичките предателства извършени от
политиците антибългари, всички бизнес и геополитически кръгове, които имаха интерес
към съсипването на българската армия. Всекидневно излиза нова информация за кражби,
далавери, десетки разрушени поделения. Въпреки това ще се опитаме да начертаем
основните параметри на унищожаването на голямата и могъща българска армия.
При съставянето на този труд са използвани материали от медии, както и разговори
с бивши и настоящи военни. Неговата цел не е финансова изгода.

Народ, който не иска да храни своята армия, скоро ще храни чужда армия.
Наполеон Бонапарт
След Освобождението на България със заповед № 1 от 15 юли 1878 г. на руския
императорски комисар в България княз Александър Дондуков-Корсаков се създава
Българската земска войска.В края на 1878 г. Българската земска войска има в състава си
общо 31 400 души, оборудвани с оръжие, материална част и боеприпаси от руската армия.
През ноември 1879 г. в София е създадено военно училище в което постъпват на
обучение 255 български юнкери. Освен тях в руски военни училища са изпратени 132
български младежи, а във Велико Търново се създава учебна дружина за подготовка на
унтерофицери. На военна повинност подлежат всички български граждани от 21 до 40
-годишна възраст. Българската войска се състои от 21 пеши дружини, 4 конни сотни, 6
пеши, 1 планинска и 1 конна батарея, 1 /4 сапьорни роти, 1 обсадна рота и артилерийска
паркова команда. С княжески указ от 1884 г. се преминава от дружинна към полкова
структура в армията. Формирани са 8 пехотни и 2 артилерийски полка, към които са
придадени пионерна дружина и морска част. След Съединението на Източна Румелия с
Княжество България през 1885 г. българската армия е реорганизирана в 12 полка.
През Сръбско-българската война армията заедно с доброволците и
опълченците наброява малко над 100 000 щика.
През 1886 година в българската армия отново се извършва реорганизация, като се
отменят корпусната и дивизионната организация и се въвежда отново бригадната
организация, съществувала преди Сръбско-българската война
българската армия се състои от 6 бригади, пионерна дружина, конна бригада и
артилерийска бригада. Към армията са: Военно училище, Флотилия и морска част и
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Александровски държавен конезавод. На територията на Княжество България действат 21
военни полкови окръжия.
През 1889 г. е извършена нова реорганизация, според която в българската армия има
вече 24 пехотни, 4 конни, 6 артилерийски и един пионерен полк. Според Закона за
въоръжените сили от 15 декември 1891 г. армията се състои от:
действаща - със срок на служба Юг. (от които 4 редовна, а останалите служба в
запаса) и
резервна — със срок на служба 8 г.
Предвижда се по време на война общата численост на въоръжените сили на
княжеството да достигат 318 570 души.
През 1895 г. се полагат основите на пограничната стража, като за целта към всяка
дивизионна област се формира по една погранична дружина. През 1897 г. се преустройват и
военноморските сили: създава се Дунавска флотилия с щаб в Русе и морска част във Варна.
През 1903 г. е приет нов закон за въоръжените сили. През 1906 г. се въвеждат
военноинспекционни области. Подсилват се артилерийските и инженерните части.
По време на Балканската война от 1912-1913 г. мобилизационният състав на
Българската армия достига 639 567 души, а през Първата световна война от 1914- 1918 г.
(към 1 септември 1918) - 885 175 души.
По силата на антибългарския Ньойски мирен договор от 1919 г. е ликвидирана
наборната система и се въвежда принципът на доброволността, като при това общата
численост на БА е сведена до 33 000 души. Тежестите на договора върху армията се
премахват при военния министър генерал Луков през 1938 г., когато отпадат неговите
военни клаузи. През 1939г. мирновременният състав на въоръжените сили на България се
състои от четири отделни армии, с десет пехотни дивизии, две конни дивизии, въздушни и
морски войски с общ числен състав 72 250 души.

Ген.Х.Луков

Непосредствено след Деветосептемврийския преврат от 1944 г. дошлата на власт
Българска комунистическа партия (БКП) поставя под свой контрол цялата армия. През 1944
г. мобилизационният състав на Българската армия надхвърля 474 000 офицери, подофицери
и войници. Част от офицерския състав е уволнен, създадена е Народна гвардия, включваща
една дивизия, един полк и 71 по-малки подразделения, която е съставена изключително от
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партизани и други привърженици на крайната левица. В останалите части са назначени за
помощник- командири цивилни комунисти.
Да се обсъжда боесобността на армията преди 1944 няма смисъл, тъй като тя е
преминала през огъня на няколко войни и е доказала какво може и кои са слабостите и.

2. Българската армия през социализма.
След 1944 г. въоръжените сили на България започват бърза реорганизация по съветски
модел, и са преименувани на Българска Народна армия. Москва бързо предоставя на
България танкове Т-34/85, СУ-100 самоходни установки, щурмови самолети Ил-2 и друга
нова бойна техника. В края на 40-те години на 20 век, армията е разширена до над 200 000
души и стотици хиляди допълнителни войници резерв. Военната служба е задължителна.
Специална защитна линия, известна като отбранителна линия Крали Марко е построена по
протежение на цялата граница с Турция. Тя е силно укрепена с бетонни стени и куполи на
танкове Т-34, Панцер III и Панцер IV и др. По време на управлението на Тодор Живков, е
създаден значителен военнопромишлен комплекс, който произвежда бронирани машини,
самоходна артилерия, леки стрелкови оръжия и боеприпаси, резервни части. България
изнася оръжие на Алжир, Йемен, Либия, Ирак и Сирия, както и изпраща военни съветници в
някои от тези страни. Военна и медицинска помощ е предоставена на Северен Виетнам по
време на Виетнамската война.
През 70-те години на XX век, ВВС е в апогея на своята мощ и притежава най-малко
300 модерни бойни самолети в инвентара си. Обучението в Българската народна армия е
изтощително дори за съветските стандарти. През 1989 г., когато Студената война е към своя
край, армията наброява около 152 000 редовни войници. ВВС са получили общо над 220
МиГ-21 между 1960 и 1989, 40-45 Ми-24, и други модерни самолети като МиГ-23 и МиГ-25.
Доставките на бронетанково въоръжение също са в огромни количества — над 1 500 танка
Т-55, близо 300 танка Т-72, около 200 Т-62, над 1 000 МТ-ЛБ, около 2000 БТР и други.
Българската народна армия е имала далекобойни ракети. - 8 комплекса Р-400 (SS 23) с обсег
480 км, въоръжени с още 24 допълнителни ракети всички с възможност за поставяне на
ядрени глави; 50 комплекса Р-300 “Елбрус“ (Scud) с възможност за поставяне на ядрени
глави с обсег 300 км; неуточнен брой тактически ракетни комплекси 9К52 “Луна“ с обсег 70
км с възможност за поставяне на ядрени глави, 18 комплекса 9К79 “Точка“ (SS21) с обсег 70
км с възможност за поставяне на ядрени глави; 26 зенитно-ракетни дивизиона въоръжени с
комплексите: С-200 с обсег до 240 км 10 установки с възможност за ядрени бойни глави, 10
мобилни
установки С-300 с обсег до 75 км, общо 20 мобилни установки СА-75 “Волхов“ с обсег до
43 км и СА-75 “Двина“ с обсег до 29 км, 20 мобилни компекса 2К12 “КУБ“ с обсег до 24
км, 24 мобилни ЗРК “Оса“ с обсег до 13 км, 30 мобилни установки С-125 “Печора“ с обсег
до 12 (модернизираните до 28) км, 20 мобилни комплекса 9К35 “СТРЕЛА-ЮСВ“ с обсег
5км.
ВМФ разполага с 2 ескадрени миноносеца, 3 стражеви кораба, 1 фрегата, 1 ракетна
корвета, 4 подводници, 6 ракетни катера, 6 торпедни катера, 12 преследвача на
подводници, общо няколко десетки - минни заградители, базови и рейдови миночистачи,
патрулни кораби, десантни кораби, обслужващи кораби, катери и др.; брегови ракетни
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комплекси и бреговата артилерия батареи 130мм и 100 мм водени от радиолокационни
станции, морска хеликоптерна ескадрила, военноморска авиация с 10 бойни и 1
транспортна машини, парашутно-десентна и водолазна част, батальон морска пехота
Мирновременият състав на армията към 1987г. е около 152 000,
мобилизационният капацитет на България тогава, по оценка на ЦРУ, надхвърля 2, 11
милиона мъже.

БНА на учение

Високата боеспособност на БНА (Българска Народна Армия) се дължи на
насищането с военен ресурс - със съветско оръжие в достатъчна степен, както и на що годе
твърдата подготовка по специалностите на бойците. БНА е голяма военна сила,
материално-техинечески много добре обезпечена от СССР и родния ВПК. По това време
няма армия на Балканите и в половин Европа, която да може да воюва с БНА.
Въоръжението е най-модерното на Балканите, а бойния дух е неимоверно висок !
Периодът 1944 - 1990г. е най-добрият като ресурсно осигуряване в историята на
Българската войска на Третата Българска държава до
днес. Като граница на Варшавския договор и още повече - страна граничеща със 2 страни
членки на НАТО - на България безвъзмездно се дарява от съветска страна огромно
количество въоръжение. Но дотам ..........................
Външната политика на БНА - Идеологията на армията е интернационална,
социалистическа, с липсващ обединителен порив. Сляпо се ксерокопира съветската военна
доктрина - пример кадрираните дивизии в СВ (сухопътни войски). БНА не се готви за
окупатор, а за защитник на земята си. Предвижда се агресора да бъде унищожен, а не
окупиран. Ако се налага някаква временна окупация след разгрома му, то за това
съществува жандармерия. Редовните части не се занимават с това. Но това е за кратко
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време - налагат му се репарации, унищожава се това, което трябва и армията се изтегля.
Ако земята ще се присъединява, то враждебното населения се изселва.
Класическото мнение е, че след като българите са корава нация от която
стават добри войници, нещо което е доказано не веднъж и два пъти, то и една армия
за която са полагани големи грижи и са отделяни големи пари значи е достатъчно
боеспособна.
Силна страна по време на социализма е това, че БНА е многобройна (между 150 000 и 200
000 души през годините), включваща всички млади мъже на държавата, които преминават
две годишно обучение и после редовно са викани на сборове. А какви са били слабите
страни - на преден план излиза подготовката. Именно тя е ахилесовата пета на
социалистическата армия. В нея войниците вместо да се обучават на военно дела доста
често и продължително се занимават с косене на трева, боядисват бордюри, работят по
строителни обекти. Извращенията са именно рожба на соц казарматата. Много чести са
били случаите когато висши офицери вместо да следят и държат на бойната и учебна
подготовка следят дали бордюрите са боядисани, леглата оправени и дали в спалното има
паяжини. Въпреки това - по време на учения са постигани добри резултати, защото всичко
е тренирано многократно по рано. Умишлено са намалявани нормите, затваряни са очите
при проблеми и умишлено са писани неверни неща. Административните хватки също са
били широко използвани. Според някои, двете години или година и половина прекарани в
армията са напълно излишни от гледна точка на това, че през време на наборната служба,
войните се занимават с несвойствени за тях задачи, което несъмнено накърнява
боеспособността на БНА. Усеща се дори недоволство между войниците за това, че малко
се учат истински военните дисциплини. От друга страна, БНА е сравнително добре
изградена с нахъсан личен състав, като се изключи прекаления натиск. По време на
големите учения несвойнствените задачи тотално изчезват и се правят само смислени и
същностни неща. Технически до средата на 80-те години, БНА е над нивото на гърци и
югославяни, за Турция нещата са по-сложни. Високия боен дух и материална обезпеченост
могат да откажат всяка войска, която би се изпречила пред БНА в региона. От друга страна
немислимо е БНА да се справи с американски, западногерамнски или английски части. За
техниката се полагат големи грижи, понякога дори повече от колкото за хората. Например
- машините се държат в хангари, за разлика от турските танкове, които стоят на открито
или гръцките - под най обикновени навеси. Като цяло - какво представлява Българската
народна армия?
• Много добре структурирана и балансирана военна сила, изпълняваща ролята на
национална институция. Тя притежава почти всички съвременни видове и родове
войски, модерно въоръжение, заедно с възпиращо оръжие, развити и действени
образователни, научни, научноизследователски и проектоконструкторски
структури, културни институти - вестници, списания, театър, киностудия, собствени
здравни заведения и почивна база.
• В интерес на армията е разгъната мощна индустриална база, която може не само да
я подържа материално, но и да произвежда оръжие на бъдещето. Има проекти
България да се произвеждат дори танкове и крилати ракети.
• БНА се ползва с голям обществен авторитет - тя е наборна, с висока степен на
боеготовност и боеспособност, армия, възпитана в най-добрите традиции на
победоносната българска войска.
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• На територията на България няма чужди войски и чужди военни бази, защото при
такава армия няма нужда от външни гаранции.
Всичко това трябва да бъде унищожено по волята на антибългарски
интереси!

3. 1990-1997
Чл. 9. Въоръжените сили гарантират суверенитета, сигурността и
независимостта на страната и защитават нейната териториална цялост.
(КОНСТИТУЦИЯ на Република България)
Няма какво да се лъжем - след краха на комунизма се оказва, че пари в държавата
липсват - всичко е окрадено, разграбено, предприятия рухват всекидневно. Пресните
управници не могат да се справят в нагнетената от комунистите обстановка. А за такава
огромна армия като БНА наистина започват да липсват пари. На всички е ясно, че такава
армия, с такъв огромен ресурс и разхищение не може да съществува по начина по който е
съществувала досега - СИВ и СССР вече не съществуват и ресурсното обезпечаване вече не
е безплатно.
Тук обаче трябва да се отбележи фалшивия лозунг под който пишман политиците ни в
своето невежество да управляват финансите на държавата решиха да започнат
саморазправата с войската. Та нали е най-лесно да се реже оттам - като не можем да намерим
пари от другаде! Лозунгът бе: „България трябва да има армия, която може да си позволи! „
Всъщност от гледна точка на численост и въоръжение армията ни можеше да
продължи да съществува и до ден днешен с малко по-добри разчети, намаляване на
разхищенията, кражби и пр. Но за това - накрая на книгата.
Редукцията на личния състав в най-новата ни история започва на 27 януари 1989 г.
Решението е на Държавния и Министерския съвет и се привежда в изпълнение без много
шум. Тогава свиването на армията от гледна точка на личен състав се обяснява с приетата
през май 1987 г. в Берлин отбранителна доктрина на Варшавския договор. Аргументите са
свързани с приемането на принципа на
разумната достатъчност и поставянето на ударението върху качествените параметри. На 1
януари 1989 г. Българската армия наброява 117 500 души. Решението на Държавния и
Министерския съвет се изпълнява до 1 октомври същата година и числеността на армията
пада на 107 500 души. През 1990 г. парламентът променя срока на наборната военна
служба и го прави 18 месеца, а за завършилите висше образование - 12.
3.1. ДОВСЕ или „Да заличим големите армии на малките държави!“
През 1990 г. се подписва от българските демократични и предателски настроени
управници Договорът за обикновените въоръжени сили в Европа (ДОВСЕ). В него
участват 30 държави - съюзниците на НАТО и страните от тогавашния Варшавски
договор. България подписва документа през ноември същата година. Това е
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антибългарски договор, а хората които са го подписали са палачите на държавата и
предатели на целия български народ. Благодарение на този договор българската държава
трябва да съкращава своите обикновенни въоръжени сили с толкова колкото пожелаят
„великите сили“. Това означава, че нашата държава трябва да се съобразява непрекъснато
с чуждите интереси и че на практика не може да има силна армия с която да защитава
териториалната си цялост без да и бъде наложени санкции след това. Цялата идея на
ДОВСЕ прилича много на Ньойския мирен договор и осакатяването на армията ни през
1919.
Всъщност какво представлява ДОВСЕ - това е един вид гарант за държавите току
що оттърсили се от комунистическата пелена и за техния по-нататъшен път на развитие.
Един вид предпазна мярка от страна на Западния блок, срещу неблагоразумни
войнственонастроени държави. (Знаем че в източния блок всички държави са били
въоръжени до зъби).
ДОВСЕ налага еднакви ограничения и за двата лагера от Атлантическия океан до
Урал, като това засяга ключово въоръжение необходимо за осъществяването на
изненадващи, както и на широкомащабни нападателни операции. Колективно,
участващите в договора се съгласяват да не надвишават:
• 20 000 танка;
• 20 000 артилерийски оръдия;
• 30 000 бронирани бойни превозни средства;
• 6 800 бойни самолета;
• 2 000 нападателни хеликоптери;
Договорът допълнително ограничава дела на въоръжението на една държава от
Европа, до една трета от общото за всички страни в Европа - правилото на „достатъчност“.
Тези ограничения са:
• 13 300 танка;
• 13 700 артилерийски оръдия;
• 20 000 бронирани бойни машини;
• 5 150 бойни самолета;
• 1 500 бойни хеликоптера.
Квотите за това какво количество въоръжение, БА може да притежава са 1475
танка, 2000 бронирани бойни транспортни средства, 1750 артилерийски оръдия, 235
бойни самолета, и 67 бойни хеликоптера. През 1990 г. министъра на националната
отбрана, оповестява, че между страните от Варшавския договор, дебатите за
разпределението на оръжия са били настървени, защото всеки член се е опитвал да
увеличи своята квота, а оттам и своята сигурност, преди да започнат да се отчитат пред
НАТО. Тук идва на ред питането - защо тогава „аджеба“ през 2011 останахме със 160 танка
- кой ни накара? Но и за това накрая!
Всички военноморски сили не влизат в отчетността на договора. В допълнение на
ограниченията за броя на въоръжението, договорът включва и регионални ограничения за
предотвратяване на дестабилизираща концентрация на наземно оборудване. За да
отговори на ограниченията е за предпочитане оборудването да се превърне в невоенно
такова или да се унищожи. Договорът включва безпрецедентни разпоредби за обмен на
подробна информация, проверки на място, инспекции по поискване, както и
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проследяването на разрушаването на място. Страните по договора получават
неограниченото право да наблюдават процеса по унищожение на военната техника. След
като договорът влиза в сила започва 4-месечен период на основни инспекции. Двадесет и
пет процента от унищожаването трябва да бъде приключено до края на първата година, 60
% до края на втората и 100% до края на третата година. Основното постижение трябва да е
широкомащабно намаление или унищожение на конвенционалните военни съоръжения в
региона от Атлантическия океан до Урал през първите 5 години, от влизането в сила на
договора. До 1995 г.(края на периода за намаляване), когато ограничаването на
оборудването влиза в сила, 30-те страни-членки завършват и проверяват унищожаването
или преобразуването на над 52 000 танкове, бронирани превозни средства, артилерийски
оръдия, бойни самолети и хеликоптери. Освен това те провеждат над 4000 внезапни
проверки на място.
НАТО изпълнява задълженията си главно чрез унищожаване на най-старата си
техника. Също членове на НАТО с по-нова техника като САЩ се съгласяват да прехвърлят
част от оборудването си на съюзници с по-остаряла бойна техника. Какви са проблемите с
приложението на ДОВСЕ на практика обаче:
От страна на НАТО, който не действа честно спрямо Русия и другите страни
подписали договора - според Русия намерението на САЩ за създаване на военни бази в
Румъния и България е нарушение на договора. НАТО оспорва това твърдение и казва, че
базите не са предвидени за постоянно и затова не могат да се считат като нарушение на
договора. Според споразуменията с България и Румъния през 2006г. обаче специално се
казва, че базите могат да бъдат постоянни, под пряк американски контрол. Вашингтон
Таймс също получава потвърждение от висши американски служители, че базите ще са
постоянни. САЩ играят игрички за пореден път. Поради тази причина през 2007 Русия
прекратява своето участие в ДОВСЕ.(за това ще говорим във финалната глава)
Според администрацията на Клинтън през 1999 пък Русия, Украйна, Беларус,
Армения и Азърбейджан не играят по правилата. Нарушенията варират от
притежание на оборудване над допустимото според договора до отказ на пълен достъп
по време на инспекциите по договора
3.2. Сагата на едни кюнци:
Междувременно се оказва, че цели десетилетия стотиците ракети “земя- земя“,
които ни продава или дарява СССР преди 1989 са били без бойни глави. От нашата страна
се искало само да поддържаме ракетите, а бойните глави щели да ни бъдат доставени
според плановете на ЩОВС (Щаб на обединените въоръжени сили) при нужда. До 1990 г.
военнополитическата логика има своите основания. Бедата е, че Варшавският договор се
саморазпуска, СССР изчезва от световната карта, а България поема по своя път. Оказва се
обаче, че ракетите ни “Скъд Б“ и “Луна М в Ямбол и Самоков нямат реална бойна мощ. На
16 септември 1991 г. военният министър ген. Hop дан Мутафчиев пише писмо до
министъра на отбраната на СССР маршал Шапошников, в което спешно иска 47 бойни
глави за “Скъд Б“ и 100 бойни глави за “Луна М“ от запасите на Съветската армия.
Работата се запъва, защото не се води на необходимото държавно равнище. Затова пък
един от първите документи, които подписва новият премиер Филип Димитров, е писмо до
президента Борис Елцин в което настоява руснаците да ни пратят бойни глави за иначе
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старото желязо. Този път работата се запъва, тъй като по същото време тогавашният
външен министър Стоян Ганев се изцепва публично да съдим СССР за пропуснати ползи
поради което и до днес мнозина се питат на чия държава служи този съветски възпитаник.

Ракета Скъд

Военният министър в кабинета на Филип Димитров, Димитър Луджев направо
пита генералите “Защо са ви тези безполезни кюнци?“ и прави стратегическото
предложение да ги нарежем. Малко по-късно обаче през март 1992 г. и самият Луджев
моли маршал Шапошников за бойните глави на “кюнците“.
Шефът на руския генщаб ген.-полк. Дубинин склонява специално за България да се
възобнови производството на бойни глави за ракети “Скъд Б“. Ген. Дубинин обаче
обяснява, че не може да ни доставят глави за “Луна М“. Така обезоръжените “Луна М“
стоят на “въоръжение“ в армията чак до 1998 г. И днес никой не може да обясни на какво
чудо се е надявала БА, след като такива бойни глави отдавна не се произвеждат.
Шифрограмата на ген.-полк. Кондратиев заварва като наш военен министър
Александър Сталийски. В нея зам, - военният министър на Русия ни съобщава, че още в
началото на 1993 г. ще се произведат бойни глави специално за нашите “Скъд Б“.
Отделно Сталийски подписва с руския си колега арм. генерал Павел Грачов
10-годишно споразумение, че взаимно ще си опазваме тайните.
Следващият военен министър Валентин Александров запретва ръкави да осигури
парите . Но военният бюджет за 1993 г. е много малък и покупката се отлага за следващата
година. На 2 ноември 1994 г. шефът на военноикономическия блок на МО ген. Симеон
Петковски получава телеграма срочно да се открие акредитив за плащане, защото същия
ден е подписано решение да се изпълни контрактът. Ракетчиците се радват на новата
придобивка, защото всекидневният им труд най-сетне придобива измерение и смисъл.
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Колко трае радостта им, сметнете сами - пръв предателя и неолиберал Желю Желев,
още през 1992 г., при посрещането му в САЩ кани желаещите да се запознаят с ракетите
ни. В поделението в Телиш, където са най-мощните български ракети СС-23, тутакси
довтасват американци с видеокамери. Снимани са дори номерата на бойните части...

SS 23 Ока в НВИМ

В предпоследния абзац стана въпрос, че бюджета на МО е малък. Тук ни се иска да
отворим една скоба в която да кажем, че през тези години от 1990 до 1997, когато все още
в България не е ясно кой път ще следваме, когато единствено може би за кратко следвахме
собствения си национален път (колкото и трънлив да бе той) Българската Армия не
разполагаше с големи финанси. Всяка година бюджета на МО се намаляваше и се
орязваше, стигна се дори и момент в който, наборниците нямаше какво да ядат родителите им носеха храна от вкъщи. Всичко това беше огледален образ на случващото
се в държавата - пълен разпад и липса на управленски компетенции, кражби и далавери!
Но армията съществуваше въпреки тези неприятни и стряскащи гледки. Имаше я! Имаше
го гаранта за суверенитета и независимостта на Българската държава!
На 14 февруари 1994 г. българският президент Желю Желев подписва Рамковия
документ, с който България се присъединява към програмата “Партньорство за мир“. 2
седмици по-късно (28 ноември 1994 г.) заместник- министърът на външните работи Тодор
Чуров участва в заседание на Съвета на НАТО с България, на което обявява, че България
приема първата Индивидуална програма за партньорство между България и НАТО.
На 16 октомври 1995 г. България се присъединява към Споразумението между
страните-членки на НАТО и страните-участнички в “Партньорство за мир“ по статута на
техните въоръжени сили, което регулира правния статут на силите, участващи в дейности
по партньорството на чужда територия. На 2 февруари 1996 г. България пристъпва към
засилен индивидуален диалог с НАТО. На 10 април 1996 г. България представя в НАТО
Документ за обсъждане (Discussion Paper) в рамките на Засиления диалог на НАТО със
заинтересовани страни-партньори по въпроси на членството. През периода май 1996 г. април 1997 г. са осъществени 5 кръга от индивидуални разговори между България и
НАТО в рамките на Засиления диалог по въпроси на членството.
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За начало на парламентарната дискусия по въпроса за структурата и числеността на
Въоръжените ни сили може да се приеме 29 юни 1994 г. Тогава 117 народни
представители от 36-ото Народно събрание не включат в състава на Въоръжените сили
полувоенизирани формирования, макар и да има такова предложение от Комисията по
национална сигурност. Самият състав на въоръжените сили се узаконява два дни по-късно
с гласовете на 143 депутати. Той включваше Българската армия, Гранични и Вътрешни
войски, Войските на Министерството на транспорта, Войските на Комитета по пощи и
далекосъобщения, Строителни войски, Националната служба за сигурност (НСС),
Националната разузнавателна служба (НРС) и Националната служба за охрана (НСО). По
предложение на Ибрахим Татарлъ и ДПС, Строителни войски са нарочени за
премахване. След шест години тази антибългарска идея плод на турската партия
ДПС, се реализира.
37-ото Народно събрание не само не намалява броя на елементите на Въоръжените сили,
но ги и увеличава, като освен Българската армия към тях се записват и другите
формирования в Министерството на отбраната. Не събира необходимите гласове идеята
Гранични войски да влязат в Българската армия. Началото на пълната професионализация
на Въоръжените сили в България или респективно на процеса на отмяна на наборната
военна служба започва от 27 февруари 1996 г., когато влиза в сила Закона за отбраната и
Въоръжените сили. В него тогавашните депутати записват изискванията кандидатите за
кадрови войници да са отслужили наборната служба, да са положили клетва, да имат
средно или по- високо образование, да не са по-възрастни от 35 години, да са годни за
военна служба, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, срещу тях
да няма образувано наказателно производство и да нямат друго гражданство. В същото
време в периода 1992-1995 заради ДОВСЕ вече са :
Нарязани: 29 Миг-17, 5 Миг-15, 16 Миг-21, 5 Миг-23 ; Обезоръжени: 19 Миг-21
УМ, 8 Миг-23 УБ
Превърнати в музейни експонати, учебна част или аварии: 30 самолета. Общо
- 112 самолета
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МиГ-23 подготвени за унищожаване. Доброславци

При нарязването още на първите самолети човек започва да си задава сам на себе си
неудобни въпроси и да си прави неудобни изводи от рода на:
1. Нарязани са самолети годни за консервиране като военен запас (в САЩ ги
складират в пустинята ...за всеки случай). Въпроса защо са нарязани е много важен. И
защо това рязане идва преди да има нови самолети на тяхно място.
2. Нарязани са по такъв начин, че да няма никакъв шанс да се възстанови нещо от
тях - целенасочено. Още тогава, започват да се изпълняват заповеди идващи от
чуждестранни командвания.
3. За тези самолети е имало боеприпаси за водене на война поне за няколко години.
4. Какво се случва с ракетите и бомбите на тези сам олети.... къде са?
5. Защо никой, никъде не представя на обществото копие от заповедите за
унищожаване на армията? Чисто и просто да се знае името на палача! Нека го
знаем... Нека го запомним......... Нека се знае името му, да не се крие в някоя
канцелария на топло и на заплата. Нека влезе в историята като черен генерал.
6. Някой замисли ли се, че тези самолети които бяха нарязани ставаха за
имитация на такива, които са годни ? Вместо да правим лъжливи мишени ние ги
имахме в неограничено количество! Или май командването е далече от процеса
„мислене“;
7. Сега някои чуждоземен генерал доволно потрива ръце и е много доволен. С
минимални средства е затрил една мощна ВВС на евентуалния противник.
8. И както във всяка една военна история всичко се пише с много кръв- какъв ли ще
е кървавия урок които ще научим? ....да не дава господ!
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4. Правителството на Иван Костов
През юни 1997 г. САЩ изпращат официално запитване до българското
правителство с искане да бъдат унищожени българските ракети Р-300 и Р-400. Под
въздействието на общественото мнение обаче българските управници шикалкавят.
Американците също го увъртат - ракетите били морално остарели и те не виждали какво
ще загуби България, ако ги унищожи. Истината е, че САЩ не желаят такова оръжие да
има по границите на страните от НАТО.
На 30 юли 1997 г. България заявява, че унищожаването на комплексите Р-300
(Скъд) и Р-400 (СС-23) на този етап не отговаря на националните интереси на Република
България. На 1 февруари 1999 г. влиза в сила подписаното на 27 юли 1998 г. споразумение
между правителствата на България и САЩ за разбирателство, икономическа, техническа
и съответно друга помощ. Клауза на това споразумение гласи: „Правителството на САЩ
подпомага правителството на България при унищожаването на следните комплекси и
свързаното с тях обслужване, материали и компоненти, както следва: SS-23 - ракетен
комплекс 9К714 „Ока“; SCUD-B - ракетен комплекс 9К72, FROG-7-ракетен комплекс
9К52 и наличния SCUD-A 8К11.“
Колко бързо се сменят позициите на псевдодемократа Костов!!!

Ракети Frog 7 -Луна

Въпросът е повдигнат отново през лятото на 2000 г., когато зам.-министърът на
отбраната В. Шаламанов заповядва на ГЩ ускореното съкращаване на българските
ракетни войски. Тричленна комисия от САЩ посещава и ракетната бригада в Ямбол. В
припяването за унищожаване на Р-300 и Р-400 се включва и министърът на отбраната
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Бойко Ноев. Така стават ясни палачите на ракетните ни войски - войски, които биха
защитили ефективно България.
Освен ракетите обаче на дневен ред идва и първото намаляване на състава на
Въоръжените сили, което става факт на 29 октомври 1997 г. Тридесет и осмото Народно
събрание намаля срока на служба по предложение на правителството на Иван Костов. От 1
януари 1998 г. той стана съответно 12 и 9 месеца. Депутатите от 38-ото народно събрание
оставят извън списъка на въоръжените сили Гранични и Вътрешни войски, както и
Националната служба за сигурност. Всичко това се превръща в законодателен факт с
гласовете на 109 народни избраници. Строителни и Транспортни войски остават във
Въоръжените сили - по този начин обаче в състава на Въоръжените сили остават войски,
които не отговарят на стандартите на НАТО и това предопределя тяхната съдба.
Да се върнем за кратко назад - едва ли някой е предполагал през 1989, че след
по-малко от десет години бойната ни авиация ще бъде поставена на колене. И то не от
външни сили и външен противник, а изключително от вътрешни фактори. За осем години
не са доставяни нови самолети, нито е започната някаква модернизация на старите, нито
пък има перспектива нещо подобно да тръгне до края на 20-ти век. Със средствата,
предвидени във военния бюджет през 1998, и тези, които се очакват в следващите две-три
години едва ли ще могат да се поддържат в изправност и да се осигурят ремонтите дори и
на половината от разрешените от ДОВСЕ 235 бойни самолета. Да не говорим за
подготовката на летателния състав. Драстичното спадане на нальота - под 50-60 часа
годишно през 1995 и 1996, става причина за разделянето на авиаторите на групи, за да
може поне малка част от тях да поддържат някакво задоволително ниво на подготовка.
Останалите летят веднъж на няколко месеца и чакат по добри времена. Ще ги дочакат ли
обаче?
С въвеждането на авиобазовата организация и създаването на двата корпуса - на
ПВО и тактическа авиация през 1994 -1996, е направен опит да бъде създаден нов
организационен облик на ВВС. През 1993-94 г. от страна на Министерството на Отбраната
е повдигнат сериозно въпросът за модернизацията на част от 70-те МИГ-21 по технология
и с оборудване, предложени от конструкторското бюро МИГ, като основните работи се
извършват от пловдивския авиоремонтен завод “Георги Бенковски“. Въпреки силната
политеческа поддръжка на проруското лоби на Военноикономическия блок на МО,
програмата не получава одобрението на ВВС и най-вече целево финансиране. През
1994-96 г. концернът “Сухой“ предлага да продаде на изгодни условия и на бартер една
ескадрила Су-25ТК за замяна на МИГ-23БН, чиито ресурс изтича през втората половина
на 90-те години. Това също остава в сферата на добрите намерения....
Новото правителство на ОДС и новия президент обявяват, че ще ще следва твърда
проевропейска и проатлантическа политика с крайна цел - присъединяването на страната
ни към НАТО в началото на 20-ти век. Политико- икономическа ситуация в страната по
времето на Иван Костов не позволява широкомащабно обновяване на авиопарка на ВВС,
залегнало в Програмата за възстановяване, модернизация и превъоръжаване до 2015 г.,
която изисква до $ 12 милиарда за нови самолети, радари и зенитно-ракетни комплекси.
Или поне той така казва.... Новите условия налагат дори допълнително свиване на бойната
авиация, допълнителни съкращения на авиобази и персонал. Първият етап на
съкращенията - четири бази - Габровница, Балчик, Узунджово и Щръклево, както и
консервирането на една трета от наличиния авиопарк през 1998 променя в количестевен и
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качествен аспект облика на ВВС. По думите на тогавашните предатели-управляващи
социалната цена, която трябва да бъде платена за да се спасят остатъците от
авиацията е висока, но неизбежна.
Пари за самолети, даже и втора ръка няма, а америцанците, за разлика от руснаците,
подаръци не правят. Постепенно се стига и до съкращаването на ракетите СС, рязането на
танковете и самолетите и много друга почти нова техника. В периода 1991-2000 г. в
различни складове е захвърлена бойната техника на 3 армии, а в двора на завода във
Велико Търново с „балванки“ се разбиват нови БТР-и и влекачи. Нелеката съдба на
самолетите за която стана въпрос по горе е само един епизод. Ще споменем един
интересен случай от малко по-рано - когато се изтеглят руските войски от бившата ГДР,
академици подсказват, че с формално искане на правителството можем да получим
ескадрила МиГ-29 в пълен комплект и колкото желаем Зенитно-Ракетни Комплекси
(ЗРК). При среща с военният министър, той само ги изгледал, драснал нещо на едно
листче и посочил вратата. Част от ЗРК отидоха при нашите сръбски и румънски съседи....
През 1999 г. България подарява на Македония значителна бойна техника - 91 танка
Т-55, миномети “Тунджа“, МТ-ЛБ, автомати, ПЗРК и боеприпаси. Това се прави от
правителството с цел - освобождаване на оръжие по ДОВСЕ и показване на
добросъседски отношения. Въпреки първоначалния ропот от страна на сърбоманите в
Македония за това, че българите пробутват стари и неефективни танкове, точно тези
танкове спасяват страната от кървава война в конфликта от 2001 г. В края на 2002
тогавашният военен министър на Македония Владо Бучковски иска да продаде машините,
защото били остарели. Това обаче не се случва, тъй като българската страна се
противопоставя на решението. През 2003 македонското министерство на отбраната
решава да нареже машините като част от годишната национална програма на страната за
членство в НАТО. Към 2011 Македония все още не е член на НАТО, но за това пък
наряза своите (наши) танкове...
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Подаръка за неблагодарните македонци.Снимка - в.Сега

През 1999 е създадена Агенция “Военни клубове и информация“, за да управлява 46
военни клуба, резиденция “Лозенец“, военната киноиндустрия, Военния телевизионен
канал, вестник “Българска армия“, списание “Български воин“ и др. Тя се занимава още с
отдаване на имоти под наем, реклама и какво ли още не. Годишният й бюджет е едва около
5 милиона лева, но на практика движи проекти, всеки един от които надвишава в пъти тази
сума.
„План 2010“, изготвен от правителството на Костов, определя числеността на
Българската армия на 75 хиляди души. Оказа се обаче, че той не съответства на
политическите приоритети на някои антибългари и на някои геополитчески интереси .
Преценено е, че по-нататъшното му изпълнение не би могло да бъде гарантирано с
финансови, материални и човешки ресурси...Или поне това е официалната версия...
Така през април 1999 г. е приета Военната доктрина. Тя определи лимит, съгласно
който до 2004 г. съставът на Въоръжените сили не бива да надхвърля 45 хиляди души.
Военната доктрина се приема с гласовете на СДС, Народен съюз и ОНС. 38-ото народно
събрание гласува, че военните формирования извън състава на Министерството на
отбраната трябва да се девоенизират и да се преобразуват в държавни предприятия. Това
са основно Гранични Войски, Строителни Войски, Инженерни войски, Ж.П. войски.
Последва промяна в Закона за отбраната и Въоръжените сили е от средата на юли 2000 г.
Въоръжените сили на Република България включват Българската армия и другите
формирования в Министерството на отбраната, Националната разузнавателна служба и
Националната служба за охрана. Така през 1995 г. в състава на Въоръжените сили има 10
елемента, две години по-късно остават седем, а през 1999 г. - четири.
Приетата набързо военната доктрина има доста слаби страни:
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извеждането на преден план на глобализирани, общи заплахи и рискове, които по
конституция и закон са вменени като задължение на органите за вътрешна
сигурност
липсата на оценки за непосредствените заплахи и рискове за България;
липсата на аргументирани възгледи за ролята на собствените възможности
за военно строителство и военни гаранции на сигурността ни.
Въобще - набързо стъкмено докладче от хора, тотално незаинтерсовани от съдбата на
България по възможно най-важните въпроси за националната сигурност.
Лидерът на БСП Георги Първанов заявява: “С приемането на тази военна
доктрина България завърши Първата световна война. Нъойският мирен договор,
заобикалян от редица правителства като това на Александър Стамболийски, сега ще
бъде приложен. България с минималната си армия става разграден двор. Сигурно това
ще рапортуват управляващите на срещата на НАТО във Вашингтон. С поредица от
решения преди приемането на доктрината бяха закрити гарнизони, предстои
закриването и на други в 100-километровата гранична зона, закрити са командни
пунктове и полигони. В армията бяха проведени мероприятия, които обезглавиха
офицерския корпус и унищожиха военната наука. Сринат е военнопромишленият
комплекс. Във военната доктрина не виждам ясна мотивировка на какво се базира
свеждането на армията под 45, 000 души“.
На тези обвинения Иван Костов - мин.предетедател отговаря: “ Единственият
начин да се създадат боеспособни въоръжени сили е заложен в тази военна доктрина.
Нямаме пари да обучаваме войниците и да купуваме съвременно оръжие. Не можем да си
позволим забавяне на реформата, тъй като само след 10 години демографската
характеристика няма да ни позволи да поддържаме такъв набор войници, какъвто имаме
сега. Аз смятам за страшно архаично като словосъчетание твърдението на Георги
Първанов, че правителството ще изпълни Нъойския договор. Искам да го уверя, че това,
което е нужно на армията като транспорт, комуникации, строителство, ще бъде
подготвено за армията в мирно време и ще има готовност да се разгърне във военна
обстановка. “ Колко от думите на Иван Костов има връзка с реалността - особено частта
за Ньой, всички сами можем да си направим изводите, ако не в момента - то прочитайки
предпоследната глава за управлението на ГЕРБ.
Така Народното събрание и правителството на Иван Костов поемат отговорността
за този антибългарски и предателски акт, като със решение, но не и със закон фиксират
числеността на Въоръжените ни сили. Разпорежда се това да стане с План за
организационното изграждане на Въоръжените сили. Промоцията на новия заеместител
на План 2010 - План 2004 е на 31 август 1999 г. Този главен инструмент на „реформата“ е
копиран от така наречения доклад Кивенаари, на името на американския запасен генерал
Кивенаари, водещ американската експертна група, посетила България. Тогавашният
американски военен министър Уилям Коен нарича доклада „пътна карта на българската
военна реформа“. Според този доклад и според „План 2004“ числеността на Българската
армия се регламентира на равнище 45 000 души. Има обаче данни и за втори „доклад
Кивенаари“, в който числеността на армията е 27 000 души - защо ли тази цифра е толкова
позната към 2011.
Правителството гласува Плана за организационното изграждане и
структурата на Въоръжените сили до 2004 г. на 21 октомври 1999 г. До 2004 г.
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трябваше да бъдат съкратени около 10 500 офицери, 12 500 сержанти, 18 500 войници
и 20 000 военни служители. Касапница стил Ньой!!!!!
Ще останат 700 танка и 1, 900 реактивни и модерни противотанкови системи. В
артилерията ще останат 1050 оръдия, а във флота - 13 кораба и катера. В авиацията - 90
самолета, включително и щурмовите. Ще останат самолетите СУ - 25 и СУ - 22, но със
силно ограничен брой. В Силите за бързо реагиране ще бъдат включени 3 общовойскови
бригади, по една изтребителна и щурмова авиоескадрила, бойни и транспортни вертолети
и 6 транспортни самолета, всичките 13 кораба и 4 брегови ракетни установки и 2
вертолета от флота.
Година след приемането на Военната доктрина и „План 2004“е направено
предложение със закон да се промени числото 45 000 на 65 000. Комисията по национална
сигурност не приема предложението, парламентът също. Малко по- късно числеността на
Българската армия е прецизирана в дискусионния проект на Бялата книга за отбраната и
Въоръжените сили. Авторите предоставят на обществото документ, който не бяга от
формулата 45 000 + 5000. Те разпределят резерва на постоянен с 50-хиляден състав и на
мобилизационен с 20 хиляди души. Така в перспектива 2010-2015 г. мирновременният и
резервният състав на Въоръжените сили се прогнозира да е общо 120 хиляди души, какво
става напрактика обаче...
Всъшност тези действия от страна на това правителство не трябва да ни учудват при едно от посещенията си за получаване на наставления и заповеди от новия ни
по-голям брат - САЩ - бившият български президент Петър Стоянов заявява: „България
ще спазва международните норми на поведение дори с
цената на отказ от националния суверенитет“. Допълва го министърпредседателят Иван Костов: „Ние не интерпретираме българската политика
през българския национален интерес“. Въпросът тогава е - вие български политици
ли сте или слуги и предатели?
През 1999 г. се закрива Видинският гарнизон, а 9 бригади и 50 по-малки
подразделения се реорганизират. Предислоцирани са 164 танка, 1300 камиона и джипа,
1800 цистерни и коли и 8700 тона боеприпаси. За реформата в Сухопътни войски са
отделени 13, 5 млрд. лв., а 1, 5 млрд. лв за ремонт на техниката. За нуждите на Сухопътни
войски са построени 9 нови обекта, за които са отпуснати 5, 7 млрд.лв. Странно - според
г-н Костов няма пари....

Петър Стоянов: „България ще
спазва международните норми на
поведение дори с цената
на отказ от националния
суверенитет“.
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През 2000 г. Народното събрание намаля срокът на наборната служба съответно на
9 и на 6 месеца. Текстът влиза в сила от 1 октомври 2001. През март 2000 г.
правителството предлага кандидатите за кадрови войници да не са по- възрастни от 25
години. По предложение на Христо Бисеров депутатите гласуват горна граница за
кандидатстване 30-годишна възраст. По-този начин антибългарина Бисеров с това свое
предложение орязва възможността за по- многочислена армия.
В периода 2000-2001 г. са закрити инженерните полкове и понтонни батальони на
подчинение на армейските корпуси и Сухопътните войски, които имат възможности за
изпълнение на целия спектър от задачи по инженерното осигуряване на войските.
Закриват се и Строителни войски, с което възможностите още повече намаляват.
Няколко страници по-нагоре споменахме името на псевдобългарина и министър на
отбраната на РБ - „другаря“ Бойко Ноев. Иска ни се пак да се обърнем към него и по-точно
към предателските и слугинажни негови действия. На 6 април 2001 със закон, приет от
38-то Народно събрание се ратифицира споразумение между Република България и
Организацията на Северноатлантическия договор относно транзитно преминаване на
сили и личен състав на НАТО. Това е още една крачка към тъй бленуваното подлагане на
дупе на НАТО. Но да прочетем само някои „членове“ от това споразумение, които могат
да накарат борците за свобода и суверенитет на българската държава да се
обръщат в гробовете си:
„ Член 1
- “Транзитно преминаване“ означава безпрепятствено и безвъзмездно
преминаване, както е уточнено в чл. 12, т. 2 на това Споразумение, и безпрепятствен
достъп до/от територията на Република България и необходимия за транзитното
преминаване престой на НАТО, сили на НАТО и личен състав на НАТО, оборудване
или стоки, материална част, оръжие, боеприпаси, експлозиви, превозни средства,
морски съдове и въздухоплавателни средства, както и използването на пунктове за
осигуряване съобразно потребностите на транзитното преминаване и на престоя,
необходим за транзитното преминаване;
- “Престой“ означава временен престой на територията на Република България
на сили на НАТО и личен състав на НАТО, необходим за осъществяване на
транзитното преминаване в рамките на Операцията, което включва разполагане,
наемане или придобиване на сгради, съоръжения, помещения, оборудване, както и
на всякакви други стоки, които биха били необходими за целите на такъв престой
на НАТО, сили на НАТО и личен състав на НАТО;
- “Територия“ означава територията на Република България, включително
въздушното пространство, териториалните и вътрешни води на Република
България.
Член 3
1. Изпълнителите по договор с НАТО, наетите от тях лица и подизпълнители,
действащи в рамките на Операцията, които не са местни изпълнители, наети от тях лица и
подизпълнители, няма да бъдат обект на местните закони или подзаконови актове в
частта, отнасяща се до реда и условията на сключване и изпълнение на техните
договори.
2. Изпълнителите по договори с НАТО, наети от тях лица и подизпълнители,
действащи в рамките на Операцията, няма да бъдат обект на местните закони и
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подзаконови актове по отношение на лицензирането им и регистрирането им като
търговци и юридически лица и при наемане на служители, но ще имат
възможността и правото да договарят придобиването на стоки и услуги, както и
осъществяване на строителна дейност. Същевременно договори за
подизпълнителска дейност с местни физически и юридически лица в България ще
бъдат подчинени на българското законодателство.
Член 6
2. Властите на Република България предприемат безвъзмездно за НАТО същите
необходими мерки за сигурност и защита на НАТО, сили на НАТО и личен състав на
НАТО, включително за всяко въздухоплавателно средство, морски или речен съд, който
може да бъде на територията на страната, както и за цялата инфраструктура, необходима
за Операцията по време на транзитното преминаване и престоя, каквито се осигуряват за
българските въоръжени сили на територията на Република България. За всякакви
допълнителни мерки за сигурност и защита, които биха могли да бьдат поискани от
НАТО, ще се дължи заплащане на разумна
цена.
3. На държавите-членки на НАТО и държавите, нечленуващи в НАТО,
предоставящи сили и средства за Операцията, се разрешава да обезпечат
необходимата и подходяща сигурност и защита на своите въоръжени сили, личен
състав и оборудване по време на транзитното преминаване и престоя.
4. При поискване от НАТО Република България осигурява на въздухоплавателните
средства, принадлежащи на НАТО, както и на силите на НАТО и на личния състав на
НАТО, намиращи се в извънредни ситуации или търпящи бедствие, достъп до
най-подходящото летище под контрола на българските власти, при условията на чл. 12, т.
2.
Член 9
1. По време на транзитното преминаване на сили на НАТО, личен състав на
НАТО стоките се свобождават, съобразноССВС/ПзМ от обезпечаване на дължимите
митни сборове и събирането от държавните органи други вземания, свързани с
вноса/износа на такива предмети. НАТО, силите на НАТО и личният състав на
НАТО се освобождават от задължението да представят митнически декларации за
физическите лица при представяне на Приложение Е към STANAG 2171.
2. Митническата обработка на предмети, внесени от или от името на НАТО, сили на
НАТО, личен състав на НАТО и изпълнители по договор с НАТО, при влизане на
територията за целите на престоя в съответствие с разпоредбите на това Споразумение, ще
бъдат освободени съобразно ССВС/ПзМ, от обезпечаване на дължимите митни
сборове и събираните от държавните органи други държавни вземания, свързани с
вноса/износа на такива стоки.
Член 11
1. Правителството на Република България улеснява по подходящ начин
движението на сили на НАТО и личен състав на НАТО, на цялото оборудване или
стоки
2. Транзитно преминаващите или разположените на територията превозни
средства, морски съдове и въздухоплавателни средства, принадлежащи на НАТО, сили
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на НАТО и изпълнители подоговор с НАТО, няма да бъдат обект на лицензионните и
регистрационни изисквания в Република България.
Член 12
1. Силите на НАТО, личният състав на НАТО и изпълнители по договор с НАТО
заедно с техните превозни средства, морски съдове и въздухоплавателни средства и
оборудване преминават безвъзмездно и без ограничения и имат безпрепятствен
достъп до територията.
2. Силите на НАТО, личният състав на НАТО и изпълнителите по договор с
НАТО използват летища, железопътни и автомобилни пътища и пристанища, без да
заплащат съответните такси, налози, мита, вземания или сборове. Независимо от
това, силите на НАТО, личният състав на НАТО и изпълнителите по договор с
НАТО ще заплащат на разумна цена поисканите и предоставените услуги, но
операциите, придвижването и достъпът не могат да бъдат възпрепятствени от
неуредени плащания за тези услуги.
Член 14
На силите на НАТО се разрешава да оперират със свои собствени
телекомуникационни средства, както и да използват част от електромагнитния
спектър на Република България в съответствие с условията, определени в
договорености, сключени между правителството на Република България и НАТО.
Член 16
За целите на изпълнението на разпоредбите на това Споразумение Страните
разменят необходимата информация, която може да включва и класифицирана
информация.

5. Какво направиха момчетата на антибългарина
Симеон втори
През 2001 г. е взето тайно решение от кабинета на Симеон Сакскоругготски,
оповестено във Вашингтон от външния министър Паси, за унищожаването на ракетите от
ракетния комплекс SS 23. Това решение е подкрепено открито от президента Петър
Стоянов, според който, ако запазим ракетите България няма да бъде приета в
НАТО?! В решението на Народното събрание от 19 декември 2001 г. е записано:
ракетният комплекс SS-23 да се унищожи. Решението е прието със 178 гласа „за“, 3
„против“ и 2 „въздържали се. А ето и самите ракети:
9К52 Луна - 40 км обсег - ниска точност - съкратен по политически причини - установки +
десетки ракети са унищожени
9К714 “Ока“ /Р-400 SS-23 “Spider“ - 500 км обсег - висока точност - съкратен по
политически причини( твърде голям обсег над 150 км ) установки + ракети са унищожени
9Р117 9К72 “Скъд“ /Р-300 „Елбрус“ SS - 1 300 км обсег - ниска точност - съкратен по
политически причини (твърде голям обсег над 150 км ) установки + десетки ракети
вариант Скъд Б са унищожени
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През август 2002 г. в завод “Ивайло“ във Велико Търново започва нарязването на
ракетите носители. Последните от комплексите СС-23, “Скъд“ и “Фрог“ са
унищожени на 19.IX.2002 г. А на 26 септември на полигона “Змеево“ пред погледа на
американския посланик Пардю е взривена и последната бойна глава на ракетите СС-23. В
същото време „жълтият“ депутат и псевдобългарин Станимир Илчев на глас разсъждава
има ли България нужда от ВМС, от подводници и от зенитни оръдия....
5.1. Думите на един полковник
Тук ни се иска да цитираме един човек - О.р. полк. инж. Тодор АНДРЕЕВ, който
със сигурност разбира 10 пъти повече от нас за военното дело и военните технологии,
но с когото не знайно защо сме съгласни на почти 100 %:
.... Един ден на българите може да се наложи силно да съжаляват, че са
позволили на политиците си да им отнемат най-респектиращото всеки агресор оръжие,
за което те бяха заплатили с труда си и което гарантираше националната сигурност на
държавата ни - оперативно-тактическите ракети SS-23 с възможност да атакуват
цели на разстояние 400 км. На потайно място, предателски, безотговорно нашето
супероръжие беше съсечено.. Това оръжие е в състояние не само да възпре чуждите
мераци да се налага модифициран, чужд на България държавен модел, но при
необходимост да охлади и „ горещите глави “, замислили агресия срещу България....
....Преди време експерт от руското разузнаване в предаване по радио “Ехото на
Москва“ разкри подготвяна чужда дестабилизираща схема за действие по отношение
на България. Това можело да се осъществи от три групи по 50-100 души, които да
създадат обстановка, подобна на разигралата се драма в Югославия. Две от групите,
съставени предимно от турски емигранти, следвало да обявят независимост в отделни
райони от държавата ни в Родопите и Разград, третата група, както полковникът се
изрази, македонци с гръцко влияние, трябвало да действат в Пиринския край.
Предвиждало се в Родопите групите да имат обща граница, която се съединява някъде
край Пловдив. Предполагало се, че провокацията щяла да предизвика сурови мерки от
страна на тогавашното българско правителство, което на свой ред да стане повод за
намесата на американските въоръжени сили, по подобие на войната в Югославия.
Според руския разузнавач услужливата и гъвкава политика на управляващите от София
предотвратила тази подготвяна катастрофа на България.
Може да се вярва и да не се вярва на тези думи. Но от онова време до днес
управляващите политици внимават единствено да не дразнят турската партия, за да
избегнат за държавата ни „ варианта Швейцария “. Въпреки старанието обаче
опасността не е отминала. Когато пожелае, при съответната благоприятна вътрешна
и международна обстановка, Турция може да провокира етнически конфликт в нашата
страна и в “защита правата и свободите “ на братята си, да се ангажира с военна
операция.
Никой не може да гарантира, че един ден в някои райони из българските земи няма
да се развее турското знаме. И че молитвите на ходжите от стотиците минарета „
посяти “ по православната ни земя, пуснати по мощни високоговорители, няма да се
смесят със заканително усилващото се ръмжене на турските танкове, готови да
нахлуят по проправените от „ екскурзиантските автобуси “ пътища.
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Членството ни в НАТО и включването ни в орбитата на САЩ няма да гарантира
националната ни сигурност в случая. Жив пример за това е съперничеството между
Гърция и Турция в Егейско море и турската окупация на една част от Кипър... В този
смисъл най-добре е да бъдат снабдени въоръжените ни сили с ефективни бойни
средства за възпиране. От такива бойни средства България, като суверенна държава,
несправедливо беше лишена. Имахме ги и със собствените си ръце ги унищожихме. А те,
подобно на ядреното оръжие, бяха способни внезапно да нанесат на агресора
неприемливи загуби, нещо, което не могат да ни осигурят прескъпите корвети
...... „ Ока“ SS-23 Spider („Паяк“), който БА имаше на въоръжение и който
бе унищожен. Както казват, по настояване най-вече на турския генщаб пред Пентагона.
Наличието на SS 23 на въоръжение в БА изключваше възможността за агресивни и
дестабилизиращи действия срещу България. Това оръжие притежаваше две във висша
степен важни качества: висока точност и неотразимост, и най-вече способността да
нанесе изпреварващ или ответен удар. Всички помним историята на обезоръжаването
на България, безпринципните и малодушни български политици и офицери, които се
съгласиха с унищожението на българските комплекси „ Ока“. Без тях България остана
като гол охлюв пред лицето на всевъзможни опасности. БА вече не може да респектира
никого със своето уникално оръжие, а българската държава всеки може да я
шантажира.
Ще повторим още веднъж, да не забравяме, че страните от НАТО не си
помръднаха пръста когато Турция се настани със сила в Кипър, въпреки протестите на
съюзника от алианса Гърция .
Турските генерали добре знаеха, че едва ли някой би пожелал „ да изпита съдбата
“ с агресивни, и дестабилизиращи действия срещу България, която притежаваше
възпиращите високоефективни SS-23 . Турските генерали „милостиво “ се съгласиха на
България да й бъде оставен дивизионът сракетния комплекс SS-21 “Точка“ Scarab, от
който бяха закупени 15 ракети. И защо? Защото тактическата балистична ракета има
далекобойност 70 км, а не 400, какъвто беше обхватът на SS-23. Сравнително малкото
разстояние на полета е спасило комплекса от унищожаване. След като по настояване на
турските генерали войските ни се изтеглиха от границата до подножието на Стара
планина, с „ Точка-У“ можем да стреляме само по собствената си територия. Защо
бяха съсечени ракетите ни и съсипана армията ни? В същото време съседите, които
демонстрират съюзническо доверие, не само запазиха огромните си армии,
съсредоточени до нашата граница, но и ги въоръжават с нови, модерни нападателни
оръжия ..............................
Без коментар....
Става известно, че американците не са могли да създадат своята аналогична на
SS-23 - „Ланс-2“ - руските конструктори се оказали по-талантливи и затова Вашингтон и
Анкара настояват „Ока“ да се унищожи! А кой и защо го прави - знаете много добре.
Предателство явно е черта на всички наши политици!
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Точка-У

Докато се готви голямата секира за българската армия през лятото на 2002 г.
предателското правителство на лъжливия цар прави дарение за афганистанската армия.
Предаденото имущество тогава е на обща стойност 420 000 долара, включващо 8
минохвъргачки, 27 противотанкови средства, 8 картечници, 400 автомата “Калашников“,
боеприпаси за тези видове въоръжение, както и 30 радиостанции и зарядни устройства за
тях. В края на април 2002 се подписва меморандум, с който предоставяме на
афганистанската армия безвъзмездно още 36 автомата “Калашников“ и 36 9-милиметрови
пистолета “Макаров“, както и патрони към тях, а през 2003 г. предоставяме въоръжение за
над 15, 6 млн. долара.
На 14 февруари 2002 г. новото Народното събрание пред погледа на мадридския
крадец Симеон променя Военната доктрина в съответсвие с вече споменатия „план 2004“.
Поправеният документ определя, че през 2004 г. България трябва да има Въоръжени сили
с мирновременен състав от 45 хиляди военнослужещи, а мобилизационните планове ще се
разработват за 100 хиляди души, а не за 250 хиляди, както е в по-стария вариант на
доктрината.
Парламентът поставя като срок - 2010 г. за професионализацията на Българската
армия. Намеренията и действията на Министерството на отбраната показват, че що се
отнася до числеността, планът ще бъде изпълнен до края на 2003 г. Най-лесно се режат
глави!!! Така и се получава на практика. Променяйки Закона за отбраната и Въоръжените
сили на 5 април 2002 г. депутатите определят, че личният състав на въоръжените сили се
състои от военнослужещи от Българската армия, Министерството на отбраната и
структурите на подчинение на министъра на отбраната. Така Националната
разузнавателна служба и Националната служба за охрана са извадени от състава на
въоръжените сили.
Започва масова сеч сред българските бойци, стотици поделения биват
затваряни и оставяни на произвола на съдбата! Първата ни казарма дори не
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оцелява до НАТО . Масовото съкращаване на Българската армия по “План 2004“ не
пожалва поделението в Радомир, където е съхранявано Самарското знаме. Интересното в
случая е, че 130-те дка площ, многобройните сгради, гаражите, басейнът, стадионът,
волейболното игрище, където хиляди младежи са изпълнявали воинския си дълг, вече се
охраняват от 24-годишна девойка - Милена Иванова, едноличен собственик на
софийската охранителна фирма “Рамзес“. Както се случва във всички закрити поделения,
цялото военно имущество е разпродадено. Според началник-щаба (вече бивш) майор
Иордановски са правени всякакви опити да се спаси казармата, но нищо не е излязло.
Техниката и част от състава на закритото поделение от Радомир са отишли в софийското
село Доброславци, където пък също в период на “погребване“ е била Първа авиобаза.
Военните заедно с градската общественост и екипа на местния музей до последно
изтъквали пред шефовете в министерството, че поделението в Радомир освен друго, има
осезаема историческа стойност. Тук са първите построени в България след
Освобождението казарми и в тях се съхранявало Самарското знаме. Майор Иордановски
заедно с над 8 хиляди негови колеги се разделят преждевременно с работата си в
отбранителното ведомство през 2003 г. и се отправят със смачкано самочувствие към
бюрата по труда. Тази повсеместна гледка на изоставени без помощ от държавата военни
допълва по смущаващ начин триумфалното влизане на цялата ни държава в НАТО. При
гласуването на резолюцията, с която се ратифицират протоколите за присъединяване към
НАТО на България, един сенатор се обърнал присмехулнически към министрите от “Нова
Европа“ с думите: “Благодаря ви за вашия пример“ ... Без коментар!!!
За да покаже колко са заинтеросавани от правилната употреба на вече закритите
поделения в края на 2003 година е взето решение от Министерството на регионалното
развитие и благоустройството (МРРБ), бившите казарми край Разград, Сливен, Дългопол
и Симитли да се превърнат в привлекателни места за бизнес. Така поне казва шефът на
фондация “Микрофонд-София“ Стелиян Стойчев. Същият този човек е известен повече
като шеф на фондация “Ресурсен център“, която участва в процеса на социална адаптация
за съкратените от армията военни. От по-ранен период обаче фондацията се занимава с
кредитиране. И тъй като тази дейност се е разраснала, миналата година била обособена в
“Микрофонд- София“. Всъщност как се адаптират бившите вече военни - всички можем
сами да си представим...този човек се оказва поредната бездънна яма за пари и даване и
взимане на комисионни!

27

Казармите в Симитли

Проектът за казармите край Разград и Симитли е финансиран по програма ФАР
Икономическо и социално сближаване, Финансов меморандум 2004. В началото на 2003
година се говори, че ще излезе 3 млн евро, но Стойчев не желае да се обвързва с цифри по
много причини, както сам се изразява. Най-баналната е, че парите нямало да стигнат.
Както винаги- всеки си прави сметката в неговия джоб колко пачки ще потънат! В крайна
сметка двата обекта си поделят общо 4, 2 млн. евро, които им се предоставят от
еврокомисията. Така двете общини щели да бъдат модел за цяла Югоизточна Европа как
казармите могат да се преобразят и да служат за граждански цели. Общините нямат право
да продават до 10 години сградите и терените в зоната на бившите казарми. Това е едно от
изискванията на проектите за конверсия, спуснат от ЕС. Целта е да се осигурят
собствени приходи за общините и да се повиши стандартът на живот на хората в
съответното населено място. Дали това става реалност е отделен въпрос - поинтересното в случая е, че ако трябва за всяко едно поделение да се дават такива субсидии
- няма ли да излезе по-евтино да ги оставим на циганите да ги разрушат за метал?!
Самото подставено лице говори:
„Българската армия беше 108 хил. човека, сега от Генералния щаб обявиха, че е
почти сведена до определената й численост от 45 хил. Разликата е почти 60 хил. души,
които съставляват един голям град, изтъква Стойчев. Тези хора са живели и работили в
своя икономическа, социална и културна среда, която им е давала пълна автономност.
Сега освободените сгради, хангари, автопаркове и складове представляват един
хипотетичен град. Целта на конверсията е да върне всичко това на обществото. Това не
сме го измислили ние, има достатъчен световен опит “. При едно от посещенията си в
САЩ Стойчев видял как се конверсират дори военни летища - преоборудват се за
каргополети, или се дават на концесия. Само че за тази цел били вложени немислимо
големи средства, каквито у нас липсвали. А иначе наистина било привлекателно да се
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помисли например дали на закритото военно летище в Добрич не може да се оборудва
регионален център за ремонт на селскостопанска техника.
Колкото до Разград и Симитли - в обновените там 35 сгради и халета щели да заработят
фирми, да се развие търговия на едро и да има офиси. Всичко това неминуемо щяло да
активизира бизнеса в двете населени места и да даде работа на стотици хора включително
и бивши военни. Стойчев не се ангажира за какво ще се използват обновените сгради, за
да не ограничава възможните идеи, или за да не настъпи господарите си - олигарски по
опашките по невнимание! На човек може да му падне ченето четейки/слушайки тези
бълнувания и грандомански планове на шефа на фондацията гавреща се с военните.
Всъщност това са си чиста проба лъжи - на всички е ясно е че нищо от изговореното няма
да стане реалност....Важното е да се въртят едни пари...
„ След 2, 5 г. всичко в двата района трябва да е различно “, заканва се Стойчев. За
целта щели да бъдат направени нови пътища, нови системи за ВиК и ел. захранване.
Когато всичко е готово, проявилите интерес фирми щели да представят своите проекти
пред специална комисия, която да ги класира според ефективността им. Предимство щели
да имат тези, в които участват съкратени военни. Най- привлекателното в проекта
било, че фирмите ще ползват сградите в продължение на 10 г., без да плащат наем.
„Поради това още отсега някои бизнесмени кроят планове, наобикалят и подпитват “
споделя за своите задкулисни господари Стелиян Стойчев. И добавя като за финал, още
една порция от глупости и безумия, които могат да се развият само в главата на някой
учен- фантаст: „Освободеният казармен район до Разград е с площ 219 дка и има 29
сгради. Според експерти в района би могло да се създаде завод за биодизел, складове за
зърно, търговска база за минерални торове, гъбарник, фермерски център, винарна,
рехабилитационен център.
Край Симитли е било базирано танково и пехотно поделение. Районът заема 165 дка с 67
сгради.Малобройното население (7 хил. души) обаче ограничава възможностите за
развитие, смятат специалистите. Мястото е подходящо за военен център за
складиране и унищожаване на оръжия, или за селскостопанско производство. “
Като краен резултат - въпреки милионите левове вливания за преструктуриране на
сградния фонд - може би само в Симитли до някаква степен плановете имат успех и то
частичен( с оглед на 10 годишното несъбиране на наем). За поделението в Разград се
обявяват безумните цени за незастроените имоти - 5 ст. на кв. метър, а за поставянето на
подвижни конструкции 1 лев и 20 ст., като договорът за превръщането на казармата в
център за бизнес е подписан през 2005 година между местната власт, Министерството на
регионалното развитие и програма „ФАР“. Програмата отпуска над 2 милиона евро, с
които е изградена инфраструктурата и
са ремонтирани сградите в обекта. За тези две поделения ще говорим и малко по- късно за
да видим каква е тяхната съдба при управлението на тройната коалиция!
В началото на 2004, покрай всички тези съкращения, Министерството на отбраната
дава заявка да се превърне в един от крупните играчи на пазара на недвижими имоти в
страната като обявява старт на ударна разпродажба и замяна на терени и сгради, ползвани
от армията. Очаква се до края на годината ведомството да се освободи от близо 100
стопанисвани от него имота (подобни на гореспоменатото Радомирско поделение), като
част от тях ще бъдат продадени, а други ще бъдат отстъпени на фирми срещу строителство
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на апартаменти - така наречените заменки . Министърът Николай Свинаров уточнява, че
това се предвижда за всичките 6000 военни имота, както и за съкратената при армейската
реформа бойна техника.
За начало на разграбването са предложени три от най-атрактивните имоти на
министерството в София, Бургас и Созопол. Със заповед на Свинаров е обявен търг с явно
наддаване за продажбата на 35 декара в столичния квартал “Ситняково“. Имотът, известен
като “Попова шапка“, се намира на ул. “Черковна“, до новата сграда на
Военноисторическия музей. Навремето там е била централата на военната полиция, а
после се е помещавало и бившето управление за предказармена подготовка “Войнтех“.
Площта на терена е достатъчна за цял жилищен квартал и към него се проявява интерес от
много строителни фирми. По думите на Свинаров, балансовата стойност на “Попова
шапка“ е над 500 хил. лв. В наши дни там се извисява MOJI Сердика. А със сумата от 500
000 лева в момента (2011) може човек да си купи 4-5 апартамента. Други 40 декара пък в
Бургас, военните се надяват да заменят за жилища за армията, тъй като по това време
картотекираните военни, които се нуждаят от жилище са около 20 000, а само в София над 4 000 души. Голям интерес предизвиква и търга за курортния комплекс “Смокините“
край Созопол. Имотът е част от активите на военните заводи “Терем“. По неофициална
информация от военното министерството той е разположен върху 128 декара. На 7700 кв.м
е построен хотелски комплекс с 400 легла, голям и детски плувни басейни, три бара,
ресторант механа, магазини. Върху близо 14 декара има недовършено строителство на
хотелската част. Имотът е ипотекиран срещу кредит за заплати в “Терем“ и банковата
оценка на стойността му е 12 млн. лв.
Със закриването на строителни войски идва ред и на самото дружество - Продажбата на
“Военно строителство инженеринг“ ЕООД (известно в близкото минало като КЕЧ) минава
без излишен шум и набързо. Заключението, че дружеството е било атрактивно, а обявената
цена - повече от приемлива, може да се направи от светкавичната продажба на 100% от
дяловете му на фондовата борса още в първия ден на търга - 1 март. Постигната е два пъти
по-висока цена (8 200 000 лв.) от стартовата 4 030 830 лв. и въпреки това държавата е...
загубила най- малко 10 млн. лв. от сделката. Смешни пари.... Недвижимите имоти на
'Военно строителство инженеринг' са в София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе и
Банско. Преди старта на приватизационната процедура обаче, със заповеди на министъра
на отбраната Николай Свинаров (от 29 октомври 2003 г.) и разрешения на Агеннця по
приватизация, процъфтява предварителна разпродажба на най- атрактивните терени. В
Пловдив са продадени 29 дка в местността 'Гладно поле', в непосредствена близост до
магазин 'Метро', и гарнизонен стол (незавършено строителство) с площ 1821 кв. м на
'Цариградско шосе'. Във Варна - 115 дка в кв. Галата, в Русе - имот на ул. 'Независимост“
(6239 кв. м), и в Банско - парцел с площ 3064 кв. м в централна градска част заедно с
незавършената и необорудвана сграда “Хотел три звезди“. Няма яснота за процедурите по
продажбите и постигнатите параметри на сделките. През фондовата борса се закупуват
100 дка терени със застроени работилници и складове в столичния район 'Сердика', 28.5
дка с постройки в “Красна поляна“ и 63 дка в района на Панчарево. Купувачът получава и
3770 кв. м имот в Пампорово с недостроена сграда, 53 дка застроени терени в Пловдив, два
апартамента от по 98.2 кв. м във варненския квартал 'Аспарухово' и един в жк. 'Вл.
Варненчик' (102 кв. м), както и 104 дка заедно със сградите в гр. Плевен. Допълнителна
екстра са построените към всяка база на дружеството бетонови центрове и варови
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стопанства с транспортната и монтажна техника - самосвали, бетоновози, автокранове и
др. В правния анализ на дружеството е посочено, че техниката е амортизирана, но
работеща.
Въпреки официално обявените вече намерения за освобождаване от многобройните
имоти на армията продължава неяснотата дали военното министерство разполага със
стратегия за начините, по които ще става, и резултатите, които ведомството ще търси от
мащабното разпореждане с държавни ресурси. След неколкократни запитвания дали
агенция “Държавна собственост“ разполага с такъв документ директорът й Иван Гаврилов
отговоря положително, но не казва нищо повече от това. Той не може дори да съобщи и
какви са печалбите от досегашните продажби на имоти от ведомството. Гаврилов
обяснява, че трудно би дал отговор на въпроса, защото по-голяма част от имотите
агенцията е заменила за жилища. “Тази замяна е предпочитана форма от ръководството на
Министерството на отбраната. Предстои професионализацията на армията и за всеки
кадрови войник ще е необходимо жилище. Налага се министерството да създаде доста
солиден жилищен фонд“, мотивира се шефът на “Държавна собственост“.
Съвсем между другото чрез секратна грама изтекла от сайта Wikileaks се оказва, че
Бившият началник на Генералния щаб Никола Колев и шеф на кабинета на президента
Първанов е информирал американците в началото на 2003 г. с таен доклад за корупция в
Министерството на отбраната, който е даден на висши военни и на президента. Тази
информация излиза от грама с гриф СЕКРЕТНО от 10 януари 2003 г., озаглавена
“Квадратурата на адвокатския кръг - атакувани са водещи фигури от управляващата
партия“. Тя е подписана от зам.-посланик в София Родерик Мур.
В грамата е отбелязано, че името на Колев трябва да се запази в тайна (strictly
protect), което е характерно за ценните информатори на посолството.
Самият ген.Никола Колев дава запомнящо се интервю през юни 2004 за в.Труд в
което оплита проблемите на войската със смисъла на нейното съществуване като
национална институция. Ген. Колев напомня за моментното състояние на армията, за
отговорността на политиците и как всичко това се
отразява върху държавността. Вместо да благодарят на генерала, българските политици
изпадат в простащина. Започнаха от глупави по-глупави изказвания. Министърът на
външните работи Соломон Паси заявява: „По света няма практика генералите да дават
интервюта. Това е една отживелица, която ще бъде преодоляна и у нас. Българската
армия не е насочена да защищава страната от нападение отнякъде. Ние не очакваме
нападение отникъде. Това, за което са предназначени въоръжените сили на България, е
участието в международни мисии “ . Ами тогава защо, г-н Паси, влезнахме в НАТО, щом
сме толкова сигурни и защитени - за да си правим кефа да участваме в мисии ли? Че то и
преди да влезем в НАТО си участвахме в мисии. И докато по медиите т.нар. ни
държавници продължават да сипят бисери от рода на професионализация на гвардейската
част, нашивката с герба на България по униформите и подмяната на калибрите на
стрелковото оръжие по стандартите на НАТО, гласът на ген.Колев от едно интервю
дадено през 2002 звучат като глас в пустиня: „Ще продължаваме да обучаваме армията
по варшавските програми, които са много високи и сложни, няма смисъл да ги
занижаваме до стандартите на НАТО “ (в. „Сега“ от 18.12.2002 г.)
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своеволният“ генерал Н.Колев

Новите братя от другата страна на океана не спестяват желанията си ( за ракетите и
другото въоръжение вече видяхме). В замяна на покана за членство в НАТО, САЩ
очакват България да сключи двустранно споразумение с Вашингтон, което да даде
имунитет на американските военни спрямо санкциите на Международния наказателен
съд. Иначе няма да ни дадат прочутата помощ от 10 милиона долара. Атлантиците
натискат още да се намали старшият офицерски състав и за сметка на него да се увеличи
младшият. В тази връзка Георги Първанов изпраща в запас 9 от 53-мата генерали в
армията. На военния празник - 6 май, президентът лицемерно успокоява, че въоръжените
сили на страната са в състояние да гарантират нейната сигурност. Тогава, когато е
имало силна
българска армия, е имало и силна българска държава. Изводите си правете
сами....
От 2004 г. като страна член на НАТО Република България ще се задължи да изплаща
членски внос за членството си в тази организация. Част от разходите ще се изплащат от
Министерството на външните работи, а останалата част ще се поема и изплаща от бюджета
на Министерството на отбраната. За 2005 г. е предвидена вноска на Република България в
НАТО, в частта от бюджета на Министерството на отбраната, в размер на близо 7 милиона
лева. Освен това са предвидени средства за членството в Борда на директорите на
Организацията на НАТО за поддръжка и снабдяване (NAMSO) за 80 хил.лв., за Комитета
по инфраструктурата в НАТО за 616 хил.лв., за Международната многонационална
бригада за Югоизточна Европа и др. Колко е членския внос към момента(2011) - не е ясно.
Може би ще разберем след години колко пари е наливал българския данъкоплатец в
организацията, която ни пази от невидимия враг.
Според сключените с НАТО договори ще сме задължени не само да декларираме
бройката и местонахождението на военната ни техника, но и да предоставяме достъп на
проверяващи до техниката. Секретни остават мобилизационните планове, степента на
бойна подготовка, пунктове за развръщане и т.н.( в случая вече няма значение дали са
секретни тъй като мобилизационни ресурс към 2011 е сведен до смешно ниска численост).
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На 30.03.2004 г. България става член на НАТО и това дава повод Соломон Паси да се
разплаче пред репортерските камери. След отшумелите тържества по този повод основен
обществен дразнител става „Стратегическият преглед на отбраната“ заедно с неговата
политическа рамка, тъй като в тях е визията за Българската армия до 2015 г. Това е рутинен
документ, изискван от Брюксел, но у нас му е придаден основополагащ статус, като
демонстриращ завършването на „военната реформа“ и окончателното “европеизиране“ на
армията. В него се прави опит за противопоставяне на европейската идентичност и
интереси на България на геостратегическите трансантлантически намерения, на гърба на
националните ни интереси. И като следствие се прокарва тезата, че националната отбрана
се жертва за сметка на колективната отбрана.

Официалнта церемония по загробването на
България в НАТО. Министър Паси с
чувство на удовлетворение, че е смазал и
поставил на колене българската държава,
пуска
сълза

Главното послание на политическата рамка е: за своята национална сигурност
България не разчита на своята армия, а на военен съюз. Армията ще служи за изпълнение
на мисии в чужбина в състава на коалиционни сили и тази част от нея е „приоритетна при
реализиране на основните цели на отбраната“. В собствената си страна българската армия
„ще поддържа способности за подкрепа на дейности за сдържане на терористични,
екстремистки и престъпни групи“. Всеки разбира за какво става дума. С премахването на
наборната военна служба българската армия окончателно отпадна от статуса на
национална институция и се превърна в сборище от конкистадори.
На 21 юли 2004 г. парламентът гласува доклада на правителството за вече
споменатия злокобен Стратегически преглед на отбраната и Визията на Въоръжените ни
сили до 2015 г. На тази основа правителството приема План за организационното
изграждане и модернизацията на Въоръжените сили до 2015 г. Този план продължава да се
осъществява и до днес с неумолима сила и да разрушава българската армия. Какво
представлява този антинационален план:
На три основни етапа ще се извършат организационното изграждане и
модернизацията на въоръжените сили.
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Първият е от януари 2005 до декември 2007 г. Приоритетни за
реорганизиране и привеждане в готовност ще бъдат декларираните сили за
НАТО и силите, предвидени за участие в Многонационалните мирни сили за
Югоизточна Европа. Ще стартира реформата във военнообразователната
система. Започва модернизацията на войските и силите.
Професионализацията на БА ще завърши през втория период - от януари
2008 до декември 2010 г. Тогава ще бъдат реорганизирани основните
съединения и части на армията. Ще завърши реформата във
военнообразователната система, т.е. тогава вече ще имаме три висши
военни училища.
Модернизацията на въоръжените сили и освобождаването от излишното
въоръжение и техника ще завърши през третия етап - от януари 2011 до
декември 2015 г.
Предвижда се реорганизацията на 40 формирования, разформироването на 22 и
формирането на 2 нови. Ще бъдат закрити 7 гарнизона и освободени 26 войскови
района. Проект “Национална програма за утилизация и унищожаване на излишните
бойни припаси“ се предвижда за реализация между 2005 и 2015 година.
Народните представители разделят войските и силите на Българската армия на
активни и резервни. Активните ще се състоят от сили за развръщане и сили за отбрана на
националната територия. На 100 процента окомплектовани с личен състав, въоръжение,
техника и материални средства ще бъдат силите за незабавно действие. Предложеният от
правителството проект за промени на доктрината е подкрепен от 158 депутати. Само 4 са
против, а 9 се въздържат. До 2015 г. в мирно време въоръжените сили ще наброяват 38
929 военнослужещи и 9880 граждански лица. МО ще намалее от 725 на 703 души. Около
65 на сто от личния състав на ГЩ и подчинените му структури ще участват в различни
трансформации, като ще бъдат съкратени 1861 длъжности. В Сухопътни войски ще бъдат
съкратени 4366 длъжности, във ВВС - 2653, а във ВМС - 62.
Още по време на управлението на НДСВ обаче съществуват идеите на натовските
генерали и екипа на министър Свинаров армията да се свие не до 45 000, а до 33 000 щика
през 2010 г. Подобни намерения на няколко пъти изразяват заместник-министрите на
отбраната Соня Янкулова и Иво Иванов. Армията ни е била 33 000 след Ньойския
договор и че при това положение войската може да се състои само от гвардейска част,
която да прави паради. Според военният министър и предател Николай Свинаров
Българската армия приключва последната деструктивна година от реформата (2004), а
пък процесът на ратификация за членството ни в НАТО следвал своя необратим ход.
През цялото управление на НДСВ обаче, военният министър, президентът и началникът на
Генщаба са били винаги единодушни за това колко отлично върви реформата в
Българската армия. Без коментар ...............
Към новата военна доктрина се включват и плановете за 11 проекта за
модернизация на армията ни до 2015:
I.
Проект “Превъоръжаване на въоръжените сили с автомобилна
техника“.
Спечелен от “Даймлер-Крайслер “ за доставка на “Мерцедес “.
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II.

Проект ““Придобиване на нови вертолети за Военновъздушните сили и
Военноморските сили и модернизация на вертолети Ми-17 и Ми-24 от състава
на ВВС на Българската армия“. Предвижда се периодът за възстановяване и
модернизация на хеликоптерите, както и закупуването на нови такива, да
обхваща 2005 - 2013 година. Договор с “Eurocopter“ за 12+6 нови въртолети
“Cougar“ за около 150 милиона долара. Договор с “Елбит системс“ за
модернизация на 12 Ми-24 и 6 Ми-1.
III.
Проект “Придобиване на нов многоцелеви изтребител“ (възстановяване на
летателната годност на самолети МиГ-29). Периодът за възстановяване на
летателната годност на МиГ-29, доставка на ескадрила многоцелеви
изтребители, както и за закупуване на спомагателно имущество, техника,
оборудване и обучение на екипажите и обслужващия персонал, обхваща 2005
- 2015 г.
IV. Проект “Придобиване на нови транспортни самолети“. Периодът за доставка
на до 10 транспортни самолета, както и за закупуване на спомагателно
имущество, техника, оборудване и обучение на екипажите и обслужващия
персонал обхваща 2004 - 2007 г.
V.
Проект “Проектиране и строителство на кораб клас “многоцелева корвета“.
Превъоръжаването на ВМС с нови кораби е удачно да започне с 4 бр.
многоцелеви и ракетни корвети, което е основен приоритет за понататъшното
развитие на флота.
VI. Проект “Брегова радиолокационна система за контрол на корабоплаването и
охрана на морската граница - “Екран““. Период на изпълнение: до края на
2007 г.
VII. “Придобиване и модернизация на кораби “second hand“ Време за реализация:
Предвижда се проектът да се реализира в периода 2005 - 2007 г. По този
проект са двете белгийски фрегати.
VIII. Проект “Окомплектоване на батальон от силите за разполагане със
снаряжение и лагерно-походно имущество, съвместимо с изискванията на
НАТО“
Време за реализация - предвижда се проектът да завърши до 2007 г. Имайки
предвид острата необходимост от тези средства към момента, проектът се
изпълнява приоритетно.
IX. Проект “Развитие на средствата за комуникационно-информационно
осигуряване “
Периодът за реализация на проекта обхваща 2004-2010 г.
X.
Проект “Национална програма за утилизация и унищожаване на
излишните бойни припаси“
Предвижда се проектът да се реализира между 2005 и 2015 година. За целта е
разработена национална програма, която е приета от Министерски съвет и
предстои разглеждането й в Народното събрание.
XI. Проект “Придобиване на системи за разузнаване, ранно предупреждение и
мониторинг на ядрени, химически и биологически агенти“
Периодът за реализация на проекта, както и за закупуване на необходимото
имущество и техника обхваща 2004-2007 г.
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На заседание на Съвета по отбранителна аквизиция на 21 май 2004 г. е взето
решение излишните за Българската армия въоръжение и специална бойна техника
(ВСБТ), попадащи под контрола на Договора за обикновените въоръжени сили в
Европа (ДОВСЕ), към които няма търговски интерес, да бъдат унищожени чрез нарязване
съгласно изискванията на договора. Този тип техника с отпаднала необходимост се приема
и съхранява в структурите на Изпълнителна агенция “Държавна собственост на
министерство на отбраната“. Към този момен в специализираните бази на агенцията са се
съхранявали общо 2418 единици ВБСТ.
Според МО ако проектът бъде осъществен, той може да се окаже сериозна финансова
инжекция за министерството и добра суровина за металургичната промишленост, тъй като
от стотиците тонове скрап може да се произведе висококачествена стомана. За целта се
предвижда да бъдат нарязани 2322 броя военна техника - танкове, бронетранспортьори и
артилерийски установки, които са свалени от въоръжение в съответствие с Договора за
обикновените въоръжени сили в Европа (ДОВСЕ). Интересното в случая е че за изпълнител
на експеримента с конкурс е избрана българската фирма “Макметал“, а въпреки тежкото си
положение военното дружество “Терем“, чиито заводи единствено имат възможността да
унищожават техника, не са участвали в него. Свързани с този факт въпроси предизвикват
объркани отговори от министър Свинаров, според който, ако холдингът искал да участва в
процедурата, нищо не му пречело да го направи. Според Иван Гаврилов обаче “Терем“ не
фигурирал в списъка на 18-те поканени фирми. Какви изводи можем да си правим още
тогава....Явно са вдигнали мерника на ТЕРЕМ преди много време, а момчетата от
„Макметал“ са дали някой лев там къде трябва.
Според псевдоекспертите тази техника е разкомплектована и е в лошо техническо
състояние - забележете, че не става въпрос за изисквания от НАТО за унищожаване на
техниката, а за чисто самоволно решение, както и в случая с ракетите (б.р. - за ракетите има
натиск от САЩ, не от НАТО). Защо се унищожават и оръжията достигнали квотите по
ДОВСЕ - никой не може да каже! Демонтирани са всички бойни припаси, стрелково
оръжие, оптически прибори, прибори за нощно виждане, приемо-предавателите на
радиостанциите. Снето е такелажното и специалното оборудване, акумулаторните батерии,
гориво- смазочните материали и прочие. Официалната версия е че „ към това въоръжение и
техника няма търговски интерес, а залежаването му води до непрекъснато намаляване на
пазарната му стойност“. - какво значи това е никому неясно - обикновено се
въоръжаваме не за да продаваме, а за да сме сигурни.“ Техниката е разкомплектована и
не е годна за военни цели. Свалени са всички бойни припаси и специално оборудване “. В един
момент се оказва, че техниката умишлено е била изведена от строя, за да може после с
чиста съвест пред обществото да се каже - тази техника за нищо не ставаше, така че по
добре да я нарежем. От 9 кладенеца се вади вода и се намират какви ли не изсмукани от
пръстите оправдания за унищожаването на тази техника....какви са тези
българомразци...боже!
В резултат - на 27 юли 2004 г. със заповед на министъра на отбраната
Николай Свинаров се снемат от въоръжение 2770 единици Военна техника. На този
етап се предвижда да бъдат унищожени 2322 единици бронетанкова техника и
артилерийски системи, както и друга техника неподлежаща на контрол!!!!!.
Авиационната техника е извън този списък, тъй като към този момент няма бъде
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демилитаризирана. Причината е, че към оставащите 96 бойни и учебни самолети има
търговски интерес и могат да бъдат реализирани на пазара.

Празненство на полигона в Сливница по повод демонстрационното
рязане

Преди да се пристъпи към унищожаването, се прави експериментално
унищожаване на единадесет единични образци. Целта е да се прецизират стъпките на
същинската демилитаризация и правилно да се планира всеки един етап, както и да се
направи обективен разчет на необходимите средства и се оцени количеството и качеството
на получената скрап.

Свинаров се интересува как се унищова суверенитет

Първите демонстрационни срезове са направени на 3 септември 2004 г. в
складов район Сливница, който е обявен като постоянен пункт за съкращение. Проектът
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се финансира изцяло от министерство на отбраната . Тук искам да спомена един странен
факт при започването на великото рязане на танкове - нито един висш военен от
Генералния щаб не присъства на демонстрационното унищожаване на първите 11
оръжейни системи. „Нито един военен не желае да присъства на унищожаването на
оръдието на труда, с което работи“ - обяснява предателя Свинаров. Министърът
поканил висшите офицери да присъстват, но отговорът им бил, че ако получат заповед,
ще дойдат, но за тях нямало да бъде удоволствие. Министър Свинаров посочи, че старото
желязо може да бъде използвано в металургията, а ненужният скрап да бъде изнесен в
чужбина - дори и стопеното желязо няма да остане в България!!!???
А ето и предвидената за унищожаване техника:
тип Военна техника Бронетанкова
техника - 1914 бр.
- Танкове - 868 бр.
- Бронетранспортьори - 587 бр.
- МТЛБ - 445 бр.
- Мостопоставачи - 14 бр.
Артилерийски системи - 408 бр.
- 122 мм Г МЗО - 86 бр.
- 122 мм СГ 2С1 -211 бр.
- 152 мм ОГ Д20 -43 бр.
- 120 мм СМХБ1 1 0 - 6 8 бр.
ОБЩО ВСБТ 2 - 322 бр.
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Предназначена за нарязване техника

Първоначалните прогнозни данни за очакваното количество скрап възлизат на около
50 хил. тона. По думите на тогавашните управляващи национални предатели - тази
техника е изпълнила своето предназначение във времето на глобалното
противопоставяне. Но днес в новата геополитическа обстановка и с развитието на
военните технологии, е морално остаряла. Явно тогавашните както и сегашните убийци
на народа и държавата не са успели да разберат, че дори притежаването на една морално
остаряла техника е по-добре от нищо. Знаем, че и морално остарелите танкове и автомати
могато да стрелят и да поразяват целта!Оставяме настрана факта, че половината от
унищожените машини са чисто нови!
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Предназначена за нарязване чисто нова техника

Продължаваме нататък с изприказваните тогава безумия - Нещо повече
ускоряването на процеса на демнлитарнзация ще акумулира средства за
модернизацията на армията и финансирането на стратегически проекти на
отбраната на страната. - това както се оказа си останаха само хубави думи, никаква
модернизация не се случи, никакво финансиране на стратегически проекти.
Управниците тогава се хвалят, че проектът е уникален с това, че за първи път у нас
едновременно ще бъдат унищожени 11 типа въоръжение и специална бойна техника,
контролирани от други държави. И за първи път демилитаризацията излиза извън рамките
на отбраната и се възлага на специализирана фирма. - кой прибира комисионна от цялата
работа - извода си правете сами.
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Основно въоръжение и техника Към 31.12.2004 г. Към 31.12.2015 след голямото унищожаване
Сухопътни войски
танкове

567

160

бойни бронирани машини

965

395

артилерийски системи над
100 мм (без минохвъргачната

666

192

бойни самолети

66

20

учебно-бойни самолети

14

0

транспортни самолети

14

10

учебни самолети

18

18

бойни вертолети

18

12

транспортни вертолети
самолети за въздушно патрулиране
и разузнаване

24

18

артилерия)
Военновъздушни сили

0

4

бойни кораби

7

6

кораби за бойна поддръжка

27

17

спомагателни кораби

7

7

Военноморски сили

вертолети
6
6
Според списание “Един Завет“, бр. 2(47), 2004г. стр. 22-23 към 2004 сме имали:
Танкове: Т-55 - 160 броя Т-72 - 400 броя
Бойни бронирани машини: БМП-1 - 100 броя БМП-23 - 112
броя МТЛБ - 636 броя БТР-60ПБ - 120 броя

Стрелково оръжие:
9мм пистолети “Макаров“
7, 62мм автомати “Калашников“ (а АК-74?)
7, 62мм снайперова пушка “Драгунов“
7, 62мм картечници “Калашников“
Противотанково въоръжение:
73мм станочен гранатомет СПГ-9 - 330 броя
ЮОмм противотанково оръдие МТ-12 - 120 броя.
ПТУРК Фагот - 220 броя
ПТУРК Конкурс - 24 броя
Артилерия:
122мм самоходна гаубица 2С1 - 360 броя 152мм
гаубица-оръдие Д20 - 150 броя 82мм минохвъргачка - 360
броя 120мм самоходна минохвъргачка - 200 броя 122мм
РСЗО БМ-21 - 222 броя
Зенитно въоръжение: 23мм 3Y-23-2 - 300 броя 57мм
зенитно оръдие С-60 - 90 броя ЗРК “Оса“ - 24 броя
(странно, но други ЗРК не са посочени??)
Бойни
самолети:
МиГ-29 - 20 броя
МиГ-21 - 26 броя Су-25
- 34 броя Су-22 - 8 броя
Вертолети:
Ми-17 - 18 броя
Ми-24 - 18 броя
Бел-206 - 6 броя
Транспортни самолети:
Ан-26 - 5 броя Ан-30 - 1
брой JI-410 - 7 броя
Кораби във ВМС: Бойни - 46
броя Спомагателни - 16 броя
Вертолети на ВМС - 6 броя
В началото на януари 2005 става ясно, че министърът на отбраната Николай
Свинаров и упълномощеният представител на фирма “Еврокоптер“, Люк Берние
подписват договор за доставка на 18 вертолета за нуждите на Българската армия. 12 “
Кугар“ са за нуждите на Военновъздушните сили и 6 “ Пантер“ - за Военноморските сили.
Според експертите в МО (генерали и политици) вертолетите са икономични, лесни за
поддръжка и ще бъдат експлоатирани не по- малко от 30 години. Към момента (2011) от
12 „Кугъра“летят 4, а подръжката им е безбожно скъпа! Това показва ясно
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невежеството царящо в МО и задкулисното прибиране на пари за лобиране за тези
хеликоптери.
През април 2005, комисия под ръководството на началника на Главния щаб на ВВС
генерал-лейтенант Димитър Георгиев започва преговори с италианската фирма ALENIA
AERONAUTICA за закупуване на военнотранспортни самолети С-27 J “Спартан“. Става
дума за 8 самолета. Процедурата е стартирана с решение на министъра на отбраната
Свинаров на 28 септември 2004. Нейната цел е поетапната замяна на намиращите се на
въоръжение морално остарели транспортни самолети със съвременни
многофункционални, отговарящи на стандартите и изискванията на НАТО, приети на
въоръжение в страните на алианса.
Въпреки „обещанието“ на Свинаров, че 2004 ще е последната унищожителна
година за БА, сечта сред военните продължава и през 2005 - в изпълнение на плана за
организационното изграждане (или разграждане) на БА и визията за СВ, към 03.2005
гарнизон Банско е закрит., До 2015 г. ще бъдат разформировани напълно и поделенията в
казармен район 5-и километър в столицата; Гарнизон Ардино; Гарнизон Момчилград.
Срокът за разформироване на Командване “Запад“ е до 31 декември 2006 г.“ посочва с
радост бригаден генерал Златко Златев. В изпълнение на План 2005 -2015 г. започва
предислокацията на обслужващия батальон на ГлЩ на СВ от казармен район Суходол в
района на 9-а бронетанкова бригада в Горна баня. Казармения район “Суходол“ е сдаден в
края на лято 2005. От 1.06.2005 във ВМС се разформирова Бригадата леки сили в Созопол,
от 01.06.2005 самостоятелната първа авиационна техническа база за ремонт на ракети се
влива в състава на изтребителната авиационна база в Граф Игнатиево като ескадрила за
ремонт на авиационни ракети. С авиотехническата база за ремонт на ракети в близкото
минало нашите Военновъздушни сили са се гордеели пред съюзните армии на бившия
Варшавски договор - такава ремонтна структура освен в Съветската армия е имало
единствено у нас.
Гаврата с военните обаче не спира дотук - поделенията започват да се използват за
сметища след като Министерството на отбраната предоставя безвъзмездно три закрити
поделения на Столична община във връзка с кризата с боклука от юни 2005. Временно
изпълняващият длъжността кмет на София Минко Герджиков обяснява, че ако се окаже
че площадките са подходящи, веднага ще започне монтирането на машините за балиране
на отпадъците. Междувременно специалисти от Столичната община и военното
министерство оглеждат армейски имот край Нови хан за евентуално разполагане на
инсталацията за пакетиране на отпадъци. Теренът е сред предложенията от
министерството и фигурира с ненужни на армията имоти, който е бил предоставен по
искане на общината. Оказва се че НЕНУЖНИТЕ вече поделения са идеални за
сметища. Велика приумица на един от Бойковите лакеи.
Със постановление във Държавен вестник на Военноисторическия музей са
предоставени два имота, съответно във Варна “Приморски полк“ и в музея на авиацията в
Крумово.
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Музей на авиацията в Крумово

Два имота получава и служба “Сигурност - Военна полиция и Военно
контраразузнаване“. Става дума за Гребна база “Панчарево“ и друг недвижим имот в
Бургас. С промените в устройствения правилник общата численост на персонала в
организационните структури и административните звена на МО се увеличава от 702 на
739, а на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на
отбраната - от 7998 на 8062. Намаление има във Военната академия “Георги С. Раковски“,
където щатните бройки падат от 332 на 325. Същото се отнася и за дирекция “Военни
клубове“ на ИА “Военни клубове и информация“. Там числеността се променя от 172 на
153. За цялата агенция обаче увеличението е от 218 на 272. В крайна сметка се оказва че
за сметка на оредяващата българска армия, се увеличава армията от чиновници и
бюрократи.
Междувременно генерал-лейтенант Златан Стойков с гордост посочва, че след
закриването на сержантските училища е премахната структурата на средното военно
образование. В редиците на сержантския корпус на БА и в частност на СВ започва прием
на кадри от граждански лица без нужната квалификация, мотивация и лидерски качества.
Подборът и назначаването на кандидатите за сержанти се осъществява без наличието на
единни изисквания и критерии. Това създава предпоставки за проява на субективизъм.
Новоназначените сержанти започват да изпълняват служебните си задължения без
необходимото обучение и подготовка. Командирите не полагат достатъчно грижи за
повишаване на професионалната им квалификация. Сержантите не се приемат като
основни реализатори на взетите от командирите решения и не се използват пълноценно в
ролята на командири на отделения, екипажи, разчети и ЗКВ. Често им се възлагат
несвойствени задачи. Методическата им подготовка изостава, загубват се техните умения
и навици за организиране и провеждане на занятия. Не се използват пълноценно часовете
за самоподготовка и инструкторско-методическите занятия за повишаване на
подготовката им като ръководители и специалисти. Безумието започва да цари с пълна
сила в БА!
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В началото на май 2005 г. по предложение на народния представител Цонко
Киров, военната служба става половин година не само за бакалаврите и магистрите,
но и за завършилите полувисше образование. Трябва на всички да е ясно че
намалянето на времето за служба - значи само едно - намаляне на числеността на
българската армия, намаляне на нейната боеспособност, намаляне на качественото
обучение в БА!
По стара народна традиция, когато мандатът на правителството приближава края си тогава се засилва апетита на министрите да сключват сделки. Най- активно в
правителството на НДСВ е Министерството на отбраната, където в последните месеци
преди изборите трескаво се ремонтира, приватизира и строи. Милиони левове са хвърлени
за реновиране на хотели и почивни станции, сякаш не става дума за 40-хиляд-ната
осакатена българска армия, а за обслужване на целия военен контингент на НАТО. Един
от абсурдите е започналото изграждане на добилото печална слава „военно НДК“ в
центъра София на мястото на стария военно-исторически музей - собственост на
министерството. Според представители на министерството, идеята е комплекса да има
всички екстри за петзвезден хотел. Девететажната сграда ще разполага с
многофункционални зали, спортно-възстановителен център, офиси, административна и
хотелска част, подземен гараж за 1000 автомобила и мемориален комплекс. В част от
помещенията ще бъде настанена централата на Военния телевизионен канал, за който
екипът на Николай Свинаров също е изхарчила маса бюджетни пари. Идеята е в бъдещия
комплекс да отсядат важни гости от НАТО, но през останалото време хотелът щял да
приема и обикновени цивилни.

Военното „НДК“

По предварителни разчети строителството ще струва между 8 и 9 милиона лева без
ДДС. Парите се дават от бюджета на министерството, тоест от данъкоплатците.
Окончателната сметка, включваща обзавеждането на хотелските стаи, надхвърля 15
милиона лева. Идеята за построяване на военен хотел е от есента на 2003 г.
Министерството първоначално опитва да продаде апетитния парцел от 14 декара.
Насрочени са два търга, които обаче се провалят заради високата цена, . Най-сериозни
кандидати за имота били посолствата на САЩ и Израел, но цената от около 14 млн. лева
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им се видяла висока. В момента имотът е на разпореждане на агенция „Военни клубове и
информация“, която стопанисва и резиденция „Лозенец“. Парадоксалното е, че
министерството възнамерява да настанява висши натовски офицери именно в резиденция
„Лозенец“. За тази цел с 900 000 лева от бюджета тя е луксозно ремонтирана. След това
изведнъж се решава да бъде построен нов хотел, въпреки че министерството вече има един
такъв в столицата - „Шипка“, който може с много по-малко пари да бъде ремонтиран.
Тук трябва да отбележим обаче без съмнение прилично ниската цена за
изграждането на този комплекс, който към момента (2011) всички се чудят какво да го
правят, тъй като остава и недостроен. Може да си представите щом със 10 милиона лева е
построено нещо подобно, че не е особен проблем да се издържат доста военни служители
и поделения.
Пръскат се пари и за луксозни ремонти на военните клубове, които са 48 в страната.
Те са строени преди десетилетия, когато армията е била няколко пъти по- многобройна.
Заради съкращенията обаче съществуването им става все по- безсмислено. Стига се и до
парадокса да има военни клубове в градове, където липсва военен гарнизон. Повечето от
клубовете имат и хотелска част, за чиито
ремонт и поддръжка периодично се харчат държавни пари.
Всичко дотук обаче бледнее на фона на огромните разходи за псевдо модернизация
на въоръжените сили, които се сключват по същия непрозрачен начин и зад гърба на
обществото под претекста, че са „военна тайна“. Дори и кредитите са „военна тайна“. С
приблизително същото ниво на „прозрачност“ минават решенията за източниците на
финансиране. При пълна секретност правителството гласува държавата да вземе
кредит за модернизация на въоръжението. Изборът на банката, договарянето на
условията по кредита и сключването на договора за него са направени от министрите на
отбраната и на финансите - до последно не става ясно за каква сума става въпрос, за какво
точно ще бъдат изразходвани средствата, по какви критерии се избира банката, кога ще
бъдат получени парите, в какъв срок и при какви условия ще се връщат .Оказва се че
кредитът, взет от Министерството па отбраната, е за финансиране по някои от 11-те
проекта за преоборудване на армията, одобрени от правителството през 2004. Според
военния министър Николай Свинаров сумата е 700 млн. евро и те ще бъдат изразходвани
за финансиране на вече сключени договори. Министрите Свинаров и Велчев са
отговорници за условията по суперкредита за армията. Те са за доставка на нова
високо-проходима автомобилна техника (с „Даймлер - Крайслер“), за закупуване на 18
транспортни вертолета (с „Еврокоптер“) и за покупка на осем транспортни самолета
„Спартан“ (с „Аления аеро-наутика“). По думите на Свинаров договорът с „Еврокоптер“ е
за 350 млн. евро, а този с „Аления аеронаутика“ - за 200 млн. евро, като се очаквало цената
да бъде допълнително намалена. С този кредит директно се увеличава и външният
държавен дълг. Макар и да не са обявени официално, имената на петте банки, с които се
водят разговорите за кредита не са тайна - „Дрезднер банк“, „Дойче банк“, „АБН Амро“,
„Сити груп“ и „Сосиете женерал“.
Според високопоставен източник, пожелал анонимност, изборът на банката, от която са
заети парите, е направен след „преговори в тесен кръг“. Общият срок на договора е 25
години, а общата сума, която България трябва да плати по него заедно с лихвите е 2.5
млрд. евро. Както се вижда всичко това е ставало задкулисно - без знанието на който и да
било - в тесен кръг и потайно.Уникалното в случая е че става въпрос за заем от 700
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млн.евро, който с лихвите набъбва до 2.5 млрд. Поредно загробване за което ще
плащат и децата на децата ни! Антибългарско, нали?!

Самолет Спартан

Начинът, по който проекта се обяснява на обществеността, е направо разточителен къде полуофициално, къде анонимно, но в крайна сметка на бял свят излиза част от него.
Интересното в случая обаче е не толкова типичното задкулисно движение на огромни
държавни средства при неясна състезателност, колкото времето и начинът, по който се
сключва сделката. Операции като тази реализирани в последния момент преди избори
няма как да не предизвикват редица въпроси, най-очевидният от които е: след като
заемните средства са за три вече сключени договора с доставчици, то откъде
следващото правителство ще намери пари за останалите осем проекта от план 2015?
Сред тях са покупката на четири многоцелеви корвети, нови изтребители,
изграждане на брегова ради-олокационна система за контрол на корабоплаването и охрана
на морската граница и т.н. Общата сума отново се пази в тайна.

6. Правителство на тройната коалиция
Ново правителство - нов късмет. След неговото сформиране се оказва, че за
военните отново няма да има прошка, както и за националната сигурност междуврпочем.
Това идеално се вписва в концепцията на турския агент Ахмед Доган. Факт е, че България
и нейните военни тайни вече не представляват заплаха и стряскащ фактор за никой по
света. Закриват се поделение след поделение, унищожават се или запечатват бункери и
секретни бази.... Армията се е превърнала в циркова арена на която малодушни генерали
лакействат пред политиците в замяна на обещания за високи пенсии, позволявайки на
антибългарските политици да забиват пирон след пирон в ковчега на отбраната и
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националната сигурност. В такива моменти започваш да се чудиш кой е виновен генералите или политиците?!
След като САЩ ни превеждат „уникалната“ обещана военна помощ в размер на 10
милиона долара за това, че унищожихме цялата си войска, милите ни политици решават с
тях да закупят 50 джипа Хамър. Сделка кон за кокошка - цялата армия с бойната и техника
на цената на 50 джипа. Това ако не е гавра с българската държава, с народа и войската здраве му кажи! Същите тези джипове обаче се нуждаят от допълнително техническо
оборудване, което както може да се досетите не е родно производсто, а наливане на пари в
чужди икономики - според нашите експерти ориентацията е основно към американски
радиостанции за джиповете. На този етап в армията се ползват изделията на корпорацията
“Харис - Рочестър“. Същите радиостанции се оказват изведнъж подходящи и за ВМС.
През 2005 са представени и едни от най-качествените и най-скъпи радиотехнически
средства с марката ITT. Експерти от Гърция презентират част от продуктите в МО и
информират, че те са на въоръжение в тяхната войска. Подчертават изрично, за да няма и
следа от съмнение от кого трябва да се закупят и че „в САЩ военните предимно тях
ползват“. Като стана въпрос за подържане на чужди икономики не трябва да се пропуска
и факта че джиповете “Мерцедес“ на “Даймлер Крайслер“ са бронирани в чужбина по
поръчка на МО - нещо от което те много се гордеят, въпреки, че в България има заводи за
това.
Междувременно през декември 2005, докато се занимават с радиостанции, във
Военноморска база-Бургас свалят от въоръжение минни заградители и се обявяват за
продажба от МО.

Минен заградител във военноморска база Атия

Новото правителство обявява и сумите, които ще се въртят в МО - за операции и
мисии в чужбина - 74 милиона лева, а във връзка с 'модернизацията' на Българската армия
държавата ще гарантира три заема: 350 милиона евро за придобиване на нови вертолети
(злополучните Кугър-и), 150 милиона евро за придобиване на новите транспортни
самолети „Спартан“ и 143 милиона евро за превъоръжаване с автомобилна
техника(Даймлер-крайслер) - суми решени още от предишното правителство. Банките
кредитори не са посочени в новия проект, но като краен изпълнител е избрана Търговска
банка “Сосиете Женерал“ АД. Заемът ще се изплаща до 2011 г. от Министерството на
отбраната.
На въпрос за изтичащия ресурс на изтребителите ни новият военен министър
Близнаков споделя, че е разтревожен от това състояние на нещата. Той заявява, че се
търсят решения съвместно с Министерството на финансите. Доставката на нови
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изтребители за Българската армия е свързана с разход между 1, 5 и 2 милиарда лева, .
Разчетите се правят от 12 до 20 самолета в зависимост от цената им. Води се
кореспонденция с няколко компании, но реалното стартиране на подобен проект или
подписването на споразумение не може да стане по-рано от 2 години, тъй като бюджетът
на МО не може да си позволи такъв разход. Значи можем да си направим изводите преди
колко много време е залегнал този нерешен и до момента проблем със самолетната ни
авиация. Защо ли обаче никой не го е решил - може би защото никой не е интересува
от националната сигурност!
Ако трябва да бъдем честни - единствената добра новина за военните дотук е, че
през месец ноември 2005 се започва обсъждане с “Аления аеронавтика“ за редуциране на
транспортните самолети „Спартан“ от 8 на 5.
Като цяло сделките се водят офсетови - споразумение, което предвижда продавачът
на определена военна техника да инвестира обратно в страната сума, равна на определен
процент от стойността на въоръжението. Например - от безумната сделка с хеликоперите
на „Еурокоптер“ цялата сума е 350 млн. евро. От тази сума 255 млн. евро е т.нар. пряк
офсет във военната сфера и за поддръжка на доставената техника, а останалите 105 млн.
евро - индустриален. Първата, по- голяма сума ще бъде дадена пряко от компанията
доставчик за изграждане на хангар на едно от военните летища в България, обучение на
летателен и инженерно-технически състав за поддръжка и експлоатация на машините,
гаранционно и извънгаранционно обслужване на вертолетите, доставка на резервни части,
тестова апаратура и обслужваща техника. По-малката сума от 105 млн. евро ще бъде
инвестирана от компании - партньори на „Еурокоптер“ в цивилната българска индустрия:
за изграждане на нов завод за алуминиеви продукти, за инвестиция в химическата
промишленост и за създаване на директни канали за износ на български стоки. Неясен е
друг ключов въпрос - как точно се подбирани партньорите от българска страна за
проектите по офсета - например в коя община се изграждат заводите и продукти на кои
български предприятия се изнасят.
За съжаление нито първата част от сделката става реалност, нито втората.
По това време (2005-2006) още три проекта чакат благословията на икономическото
министерство, за да стартират: за ремонт на 18-те хеликоптера Ми-17 и Ми-24, за доставка
на близо 13 000 единици колесна автомобилна техника и за покупка на транспортните
самолети. „В момента работим по офсетните споразумения и за трите сделки и съвсем
скоро те ще бъдат също одобрени “, твърди министър Р. Овчаров.
Изпълнител на проекта на стойност 279.7 млн. Евро (от тях 143 милиона са
заем)
за нова транспортна техника за сухопътните сили, както казахме е германската „Даймлер
Крайслер“. Договорът е подписан през 2004 г., а нейната офсетна програма в
първоначалния си вариант предвижда само пряк военен офсет. При проекта на
италианската „Аления аеронаутика“ за транспортните самолети предложената офсетна
програма е насочена в основната си част към изпълнение на проекти на Министерството
на икономиката,
Неясно е офсетната програма на израелската „Елбит системс“ - компанията, която
подписва договор с военното ведомство за ремонт на 6 вертолета Ми-17 и 12 бойни
Ми-24. Стойността на договора е 57 млн. евро. Договора обаче е прекратен едностранно
от МО поради неспазване на сроковете от еврейската фирма.
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Един от злополучните недочакали ремонт МИ-24. Към края на 2011 е
обявен за продажба

Колко от тези пари са върнати обратно в държавата - всички можем сами да си
отговорим. Всичко това - като се започне от взимането на заем от банки и се стигне до
офсета е цялата верига на неолиберализма. Неговата цел е бърза печалба на някои лица за
сметка на изплащане на дългове от държавата, респ. от данъкоплатицте. В световната
история подобен тип дългове са наричат омразни. И на няколко пъти ( интервенцията на
САЩ в Ирак, кризата в Еквадор и пр.) държавите са отказвали да го изплащат. Като
причина за отказ се обявява факта, че заемите за взимани при предишни управления,
които са били откровено антидържавни. Дали е така - няма значение.Вжното е да се
прекратяват договорите и заемите, които са в ущърб на държавата на данъкоплатците.
В началото на 2006, министърът на отбраната съобщава няколко новини - въпреки
протестите на целия български народ - авиобаза “Безмер“ и полигон “Ново село“ са
определени за съвместно използване с американските въоръжени сили (прослувутите
американски бази, срещу които застава целия народ), към 2015 г. военнослужещите
трябва да наброяват 36 000, и че МО гледа с голямо внимание на социалната страна на
професионализацията, тъй като имало картотекирани над 15 000 нуждаещи се от жилища.
Само горния абзац може да покаже цялото лицемерие и антибългарщина на
управляващите!
Правителството на тройната коалиция отчита антибългарските си действия за
изминалата 2005 по следния начин: учебните бази във Велико Търново и Шумен минават
в подчинение на Националния военен университет. Сдадени са 9 войскови обекта,
преподчинени са 18. (бел.ред. - това води до опразване на военни имоти) През тази
година продължава изпълнението на План 2015 в частта му за 2006 г. за организационното
изграждане на Сухопътните войски. Предстои разформирането на трите командвания и
три батальона. Ще се реорганизират Главният щаб, командването на Силите за специални
операции, батальонът за обслужване, топогеодезичната част, управленията на
карловската и казанлъшката механизирана бригада, на 2-ра лекопехотна бригада,
бригадата Специални сили и други подразделения. Преподчиняват се всички поделения
от командванията. Предислоцират се самоходен дивизион и щабни подразделения от
Карлово в Казанлък, а други в Плевен и Шумен.
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През 2006 става ясно че в държавата има около 100 000 тона „излишни“
боеприпаси. Само за охраната им военните отделяли по 5-6 млн. лв. на година. Според
официални документи това са били около 60 % от боеприпасите в армията. Странно в
случая е жалването, че на година се отделяли по 5-6 милиона за тяхната охрана след като
се сключват безумни договори за закупуване на ненужна техника, строеж на безумни
сгради и прочие. Това може да говори само за едно - целенасочено унищожаване на
армията!
За да стартира “Национална програма за утилизация и унищожаване на излишните
бойни припаси на територията на Република България“, са необходими около 25 млн. лв.,
но в бюджета на МО няма предвидени пари за това. За осъществяването на цялата
програма пък са нужни около 90 милиона лева. Програмата е един от 11-те приоритетни
проекта на МО за „модернизация“ на войската.
Официалната версия на поредните предатели и съсипници на българската армия и
национален суверенитет е, че това са боеприпаси произведени преди 40- 50 и повече
години, пазени десетилетия в хранилища и с течение на времето са настъпили необратими
физико-химически изменения на техните елементи. Към излишните бойни припаси
спадат и такива, които са с напълно запазени характеристики, т.е. годни са за бойно
използване, но системите, за които са предназначени, са снети от въоръжение. Имат се
предвид артилерийски, противотанкови, танкови, зенитни и други оръжейни
системи, които са физически и морално остарели и тяхната модернизация е
нецелесъобразна от тактическа и икономическа гледна точка. Тук отново започват
да говорят псевдоекспертите които унищожиха цялата войска и техника под
предлога за морално остаряване. За тях пак ще кажем - и морално остарелите
танкове могат да поразяват!
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Подложени на „утилизация“ боеприпаси

Към категорията на излишните бойни припаси спадат и тези, които се намират
във фирмите на отбранителната промишленост, но дълго време не са намерили
търговска или практическа реализация. Още един довод на псевдоекспертите
противоречащ сам на себе си - престояването дори на старите боеприпаси е опасно въпреки че военните складове се намират на километри от населени места, това
съвсем не означава, че е безопасно за хората. Те дори могат да се самовзривят.
Случайно възникнал пожар може да доведе до взривяване не само на отделен боеприпас
или хранилище, но и на цял складов район. Това може да бъде катастрофа за населението
от близките населени места, района, инфраструктурата и т. н. Взривяването на
излишни бойни припаси може да доведе освен до човешки жертви и материални загуби и
до екологична катастрофа за дадения район. При взрив ще се отделят опасни вещества и
компоненти с особени свойства. Всичко написанио до тук незнайно защо ми напомня
на случая с избухналите складове с муниции в Челопечене през лятото на 2008. И си
задавам въпроса - дали пък не са били планирани тези взривове, за да ускорят процеса
на унищожаване на боеприпасите под натиск на общественото мнение и
ослужливите медии. Някак си много удобно дойдоха взивовете в складовете... За още
един такъв съвсем случаен случай ще стане въпрос и малко по-нататък. Оставям
настрана „случайно“ скритото от публиката интервю с местен дядо, който спомена в
прав текст : “ Ами, че то тука е като магазин! Който иска нещо - идва и си купува от
пазачите! То за 200-300 лева стои ли се цяла нощ /“ Това може да се окаже поредна следа
във версията за умишлен палеж - в крайна сметка - как ще се отчетат липсващите
боеприпаси, дайте да ги взривим, пък който крал - крал!
Поради препълваието на складовите райони част от излишните бойни припаси се
съхранявали и на открити площадки. Това обстоятелство увеличавало според „експертите“
вероятността за несанкциониран достъп до тях от злонамерени хора, включително и

терористи. Налице била потенциална възможност не само за кражба, но и за съзнателно
предизвикване на пожар, взривяване и др. терористични актове. Все неща, за които явно
„глупавите военни“ в изминалите години на преход явно не са се сещали, а и явно е
нямало проблеми с опазването на боеприпасите, ...но антибългарщината не знае
граници! Бихме желали да се запознаем и с някой който твърди че са се държали
боеприпаси под открито небе и да го докаже по някакъв начин....мислим, че не би
успял!
Според експерти от МО излишните 100 хил. тона муниции ще се унищожават за 10
години, т.е. по 10 000 т. годишно в бъдещия национален център за утилизация. От
разчетените за строителството му 9, 850 млн. евро, 950 хил.евро са предвидени за
икономически анализ, инвестиционен проект и бизнесплан, 5, 1 млн. евро струват
модерното екологично оборудване, ноу-хау и трансферът на технологии. Други 600 хил.
евро са нужни за специализиран транспорт. За ремонт на съществуващите и строеж на
нови халета в завода в Костенец, където ще се извърши унищожаването са предвидени 1, 2
млн. евро. Монтажът на оборудването и пускът на центъра струва 1 млн. евро, а
обучението на персонала - други 400 хил. евро. Е, отново парите са като вестници - нищо
не значещи хартийки, макар че се жалват, че охраната на боеприпасите коствала 5-6
милиона годишно - твърде завишена сума.На всичкото отгоре малко по-напред в бъдещето
се оказва че в периода 2011-2014 се заделят 114 млн. лева за унищожаване....каква
бездънна яма....всеки иска да изкара някой и друг лев!
На 1 март 2006 министърът на отбраната Веселин Близнаков и заместник генералния
директор на Руската самолетостроителна корпорация „МиГ“ Сергей Цивильов подписват
договор за ремонт на самолетите МиГ-29 за нуждите на ВВС. Става дума за ремонт на 18
изтребителя, от които 4 учебни, на обща стойност 48 милиона долара. МиГ-29 са
необходими за изпълнение на задачата по Air policing. В същото време американците
започват подигравка с нас след като правителството на САЩ предлага на българското
правителство три варианта за закупуване на боен изтребител F-18 “Супер Хорнет“.
Предложени са следните варианти - покупка на 16 броя нови F-18 заедно с 12 употребявани
учебно-бойни самолета F- 5; вторият - 12 употребявани F-18 и 12 употребявани F-5; и
третият - 12 употребявани F-18 без комбинация с F-5. Какви са изводите - или купувате
много скъпи нови самолети и се заробвате с поредния непосилен дълг или купувате
полуразпадащи се самолети. Интересно отношение на съюзник и нов по-голям брат....
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С приближаването на заветната дата 01.01.2008 година, когато няма да има вече
наборни военнослужещи (благодарение на бързащите предатели-политици това става две
години преди официалния срок - 2010) започват да излизат много проблеми свързани със
войската и опазването на националната сигурност. По- важно за страната ни обаче е как
армията и въоръжените сили ще изпълняват конституционните си задължения. Според
ЗОВС „ отбраната е част от националната сигурност и представлява система от
дейности за укрепване на мира и сигурността, за запазване на националните ценности и
за поддържане на въоръжените сили, икономиката и населението в готовност за
действия, както и за действия в условия на кризи и във време на война.“ Те трябва да
защитават населението от природни бедствия, промишлени аварии, катастрофи и опасни
замърсявания. Като се посочва, че освен държавните органи, това е задължение и на
гражданите. Изобщо има доста работа за въоръжените сили. Ако обаче все още не е
приключила професионализацията на армията, а в същото време отпадне задължителната
мобилизация и хората от новите поколения не знаят как да действат при бедствия и аварии,
какво ще се случи? Какво ще се случи, ако ни връхлетят големи беди? Кой може да
организира мащабни евакуации при разпадналата се система? Да, армията ни ще става все
по-компактна и добре действаща, но тя ще изпълнява основно други задачи, извън
територията на страната, нали такъв е плана?!
Според стандартите на НАТО, които сме приели - 40% от Сухопътните войски
трябва да са готови за дислокация на чужда територия, а поне 8% трябва да участват в
мисия зад граница. Това означава, че без да е налице криза, 5000 професионални войници
ще са в постоянна готовност за ротация. Ние все още (2011) нямаме такава готовност. В
същото време остават конституционните задачи на армията за териториалната сигурност
на държавата. Това са мисии извън военните.
Точно тук се появява липсата на ясна визия за бъдеще без набор. Преди да премахнат
изцяло наборната военна служба, политиците е трябвало изцяло да подсигурят бъдещето
на териториалната и всякаква друга сигурност на страната чрез създаване на Национална
гвардия, която да действа при кризи, ясна кадрова политика и държавна политика към
ветераните, обучение на населението за действия при бедствия и аварии.
Това на практика означава и много, много законодателна дейност - промяна на
конституцията, изцяло нов ЗОВС, отмяна на Закона за алтернативната служба, изцяло
нови правилници (поне двайсетина). Разбира се, съществува и възможност, при която на
набора няма да се губи времето с дълга служба. Задължителната военна служба да бъде в
рамките на няколко седмично обучение. Всеки има нужда да знае основни неща за
действия при кризи - строеви познания, оказване на първа медицинска помощ и пр. Не е
нужно да се случи трагедия, за да стане ясно, че всичко това е вярно, нали?
От МО през април 2006 с гордост съобщават, че предстои огромна по мащаби
задача пред сухопътните войски. През 2006 г. се разформироват четиринадесет поделения.
През април 2006 командване “Запад“ започва да освобождава своята част от войсковия
район на пети километър в София. Това е щаба на първа българска армия. Щабната рота и
мобилизационният свързочен център също освобождават заеманите части от войсковия
район . От закриващите се щабна рота и мобилизационен свързочен възел техника,
въоръжение, боеприпаси и различни номенклатури материални средства се преместват и
подготвят за унищожение - става дума за трицифрени числа стрелково оръжие и различни
видове транспортна и специална техника, десетки и стотици номенклатури въоръжение,
оптика, автобронетанкови, свързочни, квартирно- експлоатационни, вещево-хранителни и
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строителни имущества и десетки тонове бойни припаси. Пряко подчинената база за
ремонт на техника и въоръжение на Командване “Запад“, разположена в столицата в
района на пети километър остава на място до 2010 когато е унищожена. Командването,
щабът и управлението на бригада “Логистика“ остават временно в сградата, където някога
беше управлението на Първа армия (Първи армейски корпус). За да освободи този терен,
управлението на съединението ще се премести в административния район на своята
ремонтна база за техника и въоръжение, но едва след като там се извършат ремонт и
подготовка на сградния фонд, за което са необходими средства и време. От своя страна,
управлението на ремонтната база трябва да се пренесе в т.нар. технически район, където
също трябва да се създадат нужните условия. Това трябва да завърши в средата на 2009-а и
в края да започне фактическото преместване. Актуализираният план 2015 налага в бригада
“Логистика“ да се разформират три от петте й регионални снабдителни бази, две от базите
за съхранение на горива и ГСМ и една база за съхранение на излишни бойни припаси. В
момента (2011) огромните помещения на бригада логистика стоят празни, разрушава се
цялото останало имущество, а част от казармите е дадена на НАП- Младост гр.София.
За управляващите главорези няма нищо свято!

Щаб на Първа Българска Армия в София
(бивш)

Да се върнем обаче за кратко към поделенията в Симитли и Разград, които бяха
определени от лакеите на „Царя“ като първия опит за преструктуриране на вече закрити
поделения в бизнес-центрове или нещо подобно.Тоест смяна на предназначението.
Кметът на община Симитли, Апостол Апостолов се жалва че реализацията на този
проект се бави повече от година, заради провалянето на първия търг. „ От регионалното
министерство не казват имената на двете фирми, които са дали оферти. Надявам се
скоро да получим някаква информация. Общината е направила всичко необходимо за
реализацията на проекта. Ако и този път се провали търгът, едва ли ще можем да
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задържим интереса на инвеститорите към бизнес зоната. Имаме и резервен вариант
за използване на терените на бившите казарми. Там може да се направи хубав
жилищен квартал. В момента има глад за жилища в общината и се надявам от това
начинание да спечелим. Оказва се, че много фирми, включително и от Испания и Италия,
както и от съседна Гърция са проявили интерес да наемат площи в бъдещата бизнес зона.
Още от края на 2005 има подадени оферти и конкретни искания за наемане на площи.
Благоевградска фирма пък искала да използва част от терена за център за организиране
на шофьорски курсове. Няколко гръцки предприемачи вече са поискали информация за
помещения, подходящи за шивашки цехове. Испанска фирма проучвала възможностите
за започване на производство на полилеи. Бизнесмен от областния център е поискал да
наеме халета за два цеха колбасарски и консервен, както и за мандра. Той искал и терен
от около 5 дка, върху който да изгради кравеферма, а също така и други 20 дка от
прилежащия район на бившето военно поделение за паша на животните. Други фирми от
страната също искали да отварят в зоната край Симитли ресторант за бързо хранене,
сладкарски цех, склад за строителни материали.

План за бнзнес-зоната на територията на поделението в Разград

Зам.-кметът на община Разград - Любомир Цонев пък гордо заявява че е убеден че
търга за казармите в Разград няма да се провали и при тях за втори път. Засега бил избран
главен консултант на екипите, които ще управляват бизнес зоната след завършването и.
Сега оставало да се избере фирмата изпълнител.
„Надявам се строителството да започне наесен и най-късно до началото на 2008 г. да
завърши. 12-13 от сградите на бившите военни поделения ще останат и ще бъдат
реновирани. Останалите, които са по-голямата част, ще бъдат разрушени, защото са
много стари и реконструкцията им ще излезе много скъпо“ допълва той.Около 18
български и една чужда фирми са изразили желание да наемат площи в бъдещата бизнес
зона, която ще се простира на 210 дка. Когато започнела работата по реализацията на
проекта, сигурно щели да се появят още. Чужда фирма искала 50 дка, за да изгради
рафинерия за биодизел, но подобно производство нямало да бъде удачно. В зоната
най-вероятно щяло да има атракциони, цехове за производство на гъби, сладкарски изделия,
замразени храни, заведения за хранене, спортни площадки. Щяло да има център за продажба
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на семена и посадъчен материал и шоу рум за селскостопанска техника. Пак същите
бълнувания както през 2003, а годината е вече 2006, плановете са за 2008, а крайният
резултат....не е ясно за кога!
Интересно е да се отбележи че всички министри подържат един и същи лицемерен тон
- оказва се, че нашите войници са много способни и опитни в мисии (откъде е опита не
знаем), постоянно обаче имаме нужда от ново превъоръжаване, не зависимо от това, че
имахме оръжие, колкото всички страни на Балканите взети заедно. А и нали сме подписали
ДОВСЕ, според който нарязахме почти всичко което можеше да ни защити...защо искаме
още....аааа, да - за да прибере някой по веригата комисионни от сделките. Разбира се, били
сме имали нужда и от обучение...може би закритите военни училища можеха да го дадат
това обучение.... Цялата военна реформа погледната острани изглежда нахвърляна, неясна,
изменяща се всекидневно. Един ден се реши едно, след 2 седмици друго...За жалост, както
става 20 години в други области на живота в България. Като най-елементарен пример може
да се даде „категоричният начин за избягване на напрежение при младежите до 1 януари
2008 г. е решение на Народното събрание за освобождаване от военна служба на всички
набори от 79-и до 86-и, а в казармата да влязат 88-и и евентуално 89-и“. Евентуално!!!!
!Преди години при военните не съществуваше думата „евентуално“! Или ги вкарваме, или
не!
Друг пример -цитираме вестник „Дневник“: Правителството е “замразило“
проекта за покупка на 90 нови бронирани машини за пехотата, научи в понеделник
“Дневник“ от източници от Министерския съвет. Основната причина е дебатът, който
започна в управляващата коалиция за реформата в армията, евентуално ново съкращение
на войската и нуждата от стартирането на скъпоструващите проекти за нови
изтребители и корвети. ...
В страната имахме 33 военни летища, припомня ни министърът на отбраната. Три от
тях - “Щръклево“, “Стралджа“ и “Крайници“ - с решение на правителството от 2005 са
предоставени за концесиониране. След тях МО предлага още 7 летища - “Узунджово“,
“Горна Оряховица“, “Стара Загора“, “Равнец“, “Добрич“, “Габровница“ и “Крумово“.
Летищата, които се предоставят за концесиониране, запазват предназначението си като
резервни за Българската армия за ползване при кризи, бе категоричен министърът на
отбраната, (бел.ред. - Дали това ще остане още дълго факт - ще видите малко по нататък в
нашия разказ.
).Министерството на отбраната запазва 7 от летищата като активни и 2 резервни.
Активните летища са “Граф Игнатиево“, “Каменец“, една част от “Крумово“, “Безмер“,
“Чайка“ - Варна, “Балчик“ и “Долна Митрополия“. Останалите летища, които са с
отпаднала необходимост и няма да бъдат предоставени за концесия, защото не
представляват концесуален интерес, са в разпореждане на Министерството на
отбраната, респективно на изпълнителна агенция “Държавна собственост на МО“. Те
ще бъдат заменяни за жилища. Интересно дали някога тези летища ще станат
интерес на държавата...или ще чакаме момента от който няма връшане назад, за
да осъзнаем как се самоубихме!
В същото време на 1.02.2007, докато българската армия се тресе в предсмъртни
гърчове е одобрен от правителството Проект за безвъзмездно предоставяне на въоръжение
и боеприпаси между България и Афганистан. Дарението включва патрони, минохвъргачки
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и бинокли за 6 милиона евро. Това е четвъртото дарение, което България прави в помощ на
Афганистанската армия.( предните бяха при предишното правителство)
Да поговорим малко за хората!
В един момент от прекрасната поредна реформа в армията - всичко се забатачва тъй
като голямо количество полковници и подполковници - не по-малко от 600, скромно седят
по местата си и изчакват годините за пенсия, независимо че имат навършените 25 години
служба. Те обаче не са виновни, тъй като законът им дава това право. Проблемът е в това,
че системата наистина е задръстена, а недоволството от страна на идващите отдолу
офицери нараства. Друг кадрови проблем е че в армията 46 генерали, управляват около 36
000 военни. Според натовските стандарти такива, каквито същите военни ни ги обясняват,
преди да влезем в алианса са, че на един генерал трябва да се пада по 1000 бойци. И като се
има предвид, че армията върви към свиване и в следващите години достига цифрата 24 000,
то идва и въпросът за броя на висшите офицери и длъжностите, които заемат те.
Оказава се освен всичко това, че с професионализацията на армията води до
задънена улица - както и при предишното правителство и тук в редиците на армията влизат
все по-малко качествени хора. Повод за тази мисъл е нелепия инцидент, който на косъм не
се превръща в поредна национална трагедия след като 16 военнослужещи се разминават
със смъртта в мирно време - на леко хлъзгав участък военен камион “Мерцедес“,
превозващ кадрови и наборни войници от поделение 52 740 - Хасково, се преобръща в
канавка при лек завой на пътя между селата Корен и Малево.Трима редници са по-тежко
пострадали - счупено ляво бедро, кръвоизлив на вътрешни органи и счупен таз. Други
петима от останалите пострадали военнослужещи са оставени за наблюдение и лечение в
болницата в Хасково. Почти всички 16 души са с някакви наранявания и натъртвания.
Шофирал е 27-годишен кадрови военен. Оставяме настрана качествата на новите превозни
средства, които отстъпват в пъти по маневреност и проходимост спрямо техните
доскорошни руски събратя. (Остава май само комфорта). Та за професионалните войници.
Голяма част от знаещите и можещите напускат. Тук става въпрос за войнишкия и
сержантския състав на армията - основата на боеспособната ни армия - този състав, който
не може да се набере и до ден днешен, независимо, че числеността на армията ни
непрекъснато се свива. Основния проблем при кадровите войници е заплащането...според
самите тях. Шофьори обаче се търсят навсякъде, а заплатите им са доста по-атрактивни от
тези на военните.
Преди много години армията има структури, които й обучават професионални
шофьори. Курсовете в ОСО (Организация за съдействие на отбраната) са по шест месеца, а
курсантите по цял ден се учат да карат руския ЗИЛ и чак след това отиват по
разпределение в някое поделение. Този период за обучение се счита за отслужено време, а
момчетата получават книжки за професионалисти, които им дават право да упражняват
професията и в цивилния живот. Дори и в момента в армията може да постъпи всеки,
който може да пробяга 1000 метра и да направи няколко набирания на висилката. За
водачите на МПС-та в армията се иска да имат книжка. Как са я взели - тяхна си работа.
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Емблема на ОСО - организацията същестува до началото на XXI век

Интересна тенденция от този период е, че в армията се приемат еднакъв брой
жени и мъже . Жените обаче отиват в казармата на длъжности в администрацията
или телефонистки - много малко са автоматчици или гранатометчици. Просто това
заплащане им стига, а и има някаква сигурност.
Не един път при отчитане на негативните прояви в армията - като катастрофи,
употреба на алкохол и наркотици - генералите са се оправдавали, че военните са хора от
обществото и “нищо човешко не им е чуждо“. Защо тогава се водят за първа категория
труд? Могат да се пенсионират след 25 години служба, да вземат накуп до 20 заплати и др.
Човекът в униформа веднага ще отвърне, че той денонощно е нащрек да не бъде извикан за
акция. Много ги юркат и изискванията към тях са убийствени. За сравнение един шофьор в
частна фирма може да върти волана за повече пари, но го прави, докато си свърши
работата, а военният отива в 8 и си тръгва в 17 часа. Отгоре на всичко има и близо 45 дни
платена отпуска.
В същото време родните военни са доказали, че сътворяват убийствени
парадокси . Фрапиращи ще останат два случая, които шашардисват дори
американската армия. Редник Hop дан Йорданов е ранен на 26 май, когато брониран
автомобил “Хамър“ с четирима военни от българския контингент в Ирак попада в
дупка и се преобърна при придвижване от град Тифа към лагера “Ашраф“. Йорданов
е със счупена кост в областта на таза. Останалите трима военни се отърваха с леки
натъртвания. Преди около две години пък “Хамър“ с български военни по време на
придвижване на ескорт в Ирак попадна в дупка и загинаха двама души от четвъртия
пехотен батальон. Като причина за инцидента беше посочена усложнената пътна
обстановка по маршрута в резултат на неравностите и ямите по маршрута. Когато
човек чуе инцидент и Ирак, приема всичко за нормално. Не е нормално, обаче да
съумееш да обърнеш 5-тонен “Хамър“, който е широк колкото камион, устойчив и
нисък. Още повече, когато се движиш с този автомобил по един и същ път всеки ден
- шест месеца. В първия случай ВКР се опитва да пробута варианта, че момчетата са
бързали с щатския “Хамър“, за да занесат баките с храна на другарите си- там няма
баки, а пакети с храна. Всеки караулен си взема предварително пакет, ако знае, че ще
застъпва на пост. Да возят каквото искат, но поне командирите им да ги научат да не
умират . Не е хубаво да се умира глупаво. Какъв смисъл имат тогава думите на
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тогавашния министър на отбраната Веселин Близнаков какви професионалисти били
българските военни, колко опит и знания имали....Срам!!!!
Още 868 танка трябва да бъдат нарязани за скрап. През 2006 под оксижена са
унищожени 450 машини. Общо 2322 бр. армейска техника трябва да бъде нарязана.
В това число са 587 бронетранспортьора, 445 МТЛБ-та и 408 артилерийски системи.
Половината от работата е свършена през 2006 г. 1400 бойни единици чакат своя ред
да излязат от строя. Някои от танковете и гаубиците са обречени още с Договора за
ограничаване на въоръжените сили в Европа (ДОВСЕ) от 1990 г. Процесът на самото
унищожаване минава под зоркия поглед на инспектори от 30-те страни, подписали
ДОВСЕ. 10 млн. лв. се оказва великата печалба за Министерството на отбраната досега от
превръщането на бойната техника във вторични суровини. А каква е загубата?...ще успее
ли някой да пресметне загубата на суверенитета ни? Друг е въпроса че ДОВСЕ се оказва
много добър вариант за оправдаване за унищожаване на армията ни - оказва се че ние
отдавна сме нарязали излишното въоръжение и вече режем от нашите квоти самоунищожаваме се!
Излишното въоръжение се охранява в поделения в страната, а разходите за това
са 1 млн. годишно. Тези пари ще бъдат спестени, след като освободената от войската
техника се унищожи напълно...Или поне така казват. В крайна сметка, ако толкова искат
да пестят пари - защо направо не нарежат всички танкове и БТР-и, така могат да спестят
голяма част от бюджета на МО, който да бъде прехвърлен към администрацията...
Рязането протича на 2 етапа в поделенията в Гоце Делчев, Разлог, Симитли, Кресна,
Тополница, Сливница, Враца, Лом, Айтос, Средец, Елхово, Хасково, Корен, Харманли,
Симеоновград.

Унищожаване и пак унищожаване

В края на юни 2007 във военноремонтния завод “ТЕРЕМ - Ивайло“ във В. Търново
завършва унищожаването на осем вида леко стрелково оръжие в изпълнение на сключен
договор с Департамента на отбраната на САЩ. - Забележете не с НАТО, не по ДОВСЕ, а
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със САЩ.... От 2001 г. до 2007 в завода са унищожени близо 80 хил. единици леко
стрелково оръжие на стойност около $550
През лятото на 2007 два батальона и един дивизион на 9-а бронетанкова бригада са
редуцирани в съответствие с План 2015 г. Сваля се от въоръжение световно известния
руски танк Т-72. На въоръжение в бригадата остават само МТЛБ и БТР.
През това лято разбираме че най-накрая след кански мъки и 4 годишен зор, бившата
казарма в Симитли, нарочена от ЕС за първата жертва на реорганизационния план по
програма ФАР, може би ще стане готова до края на 2007 - кметът на общината Апостол
Апостолов ни казва, че : „след 3-4 месеца ще има готови 15 сгради, които да се наемат,
При първоначалния вариант на проекта се смята, немалко от сградите на бившите
казарми да бъдат ремонтирани. След оглед с експерти от фирмата изпълнител се оказа,
че повечето от тях са лошо състояние и е по-добре да бъдат съборени. Инвестицията за
конверсията на старите военни поделения е за 2, 5 млн. евро.“ Според кмета тези пари
едва ли ще стигнат, защото щяло да се прави пълна подмяна на инфарструктурата пътища,
водопроводи, канализация и захранването с електричество.Значи наистина се оказва, че за
по малко от 10 милиона лева не може да се реорганизира едно поделение - какъв е смисъла
да се прави тогава, след като тези пари никога няма да се върнат....!!!!!
В началото на септември 2007 министърът на отбраната е категоричен, че няма да се
наложи да разчитаме на чужди самолети да охраняват нашите въздушни граници и да
изпълняват задълженията ни по Air Policing. Дали ще стане така... Като много важен
проект се говори отново за утилизацията - унищожаването на боеприпасите за армията ни.
Налага се спешно редуциране на боеприпаси с отпаднала необходимост в много от
складовете тъй като капацитетът на поделението в Костенец се оказва много малък и
затова се преминава към редуциране на количествата чрез продажби. Така количеството
на тези боеприпаси е намалено с повече от една трета.
Секретен документ, съставен от американското посолство в София на 29 октомври
2007 година и предоставен от „Уикилийкс“, разкрива намерението на САЩ да упражнят
влияние при модернизирането на българската армия. В резюме на документа, публикувано
от британския вестник „Дейли телеграф“, пише: „ Скорошното решение на министерския
съвет за преразглеждане на „План 2015“ - българската пътна карта за военна
модернизация - представлява голяма възможност за САЩ да повлияят върху развитието
на военния капацитет на България в средносрочен и дългосрочен план. Е - всички много
добре знаехме, че новия ни голям брат командва унищожаването на армията, но си е друго,
когато те похвалят и чуждите медии!
Въпреки, че военната ни мощ през последните години силно се стопи, България
продължава да храни несъразмерно голяма за мащабите си войска. Това признава
подсмихвайки се министърът на отбраната Веселин Близнаков. Той казва, че страната ни е
пета в света по численост на армията спрямо населението, но по финансиране обаче сме
били обаче много назад в световната класация. Той признава и че военното ведомство
имало нужда от допълнителни милиони за покупка на гориво. Министерството на
отбраната всъщност е най-крупният храненик на държавната хазна. За 2007 получава
рекордните 1.07 млрд. лв. и се оказва единственото ведомство в държавата, разполагащо с
десетцифрен бюджет. При това почти половината от колосалната сума е за заплати и
осигуровки, а не за модерна бойна техника. Странно, много странно...
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В началото на декември 2007 става ясно, че кабинетът е взел спешно решение да
закупи на старо от Белгия още две фрегати и един миночистач. Според Веселин Близнаков
сделката е на “политическата цена“ от 54 млн. евро. Корабите били в много добро
състояние, напълно оборудвани и съвместими със стандартите на НАТО. През 2005 г.
България закупува от Белгия 20-годишната фрегата “Ванделаар“, която е преустроена и
преименувана “Дръзки“. Цената й бе отново политическа - 23 млн. евро. По това време в
България се подвизава еврейския френски президент Саркози лобиращ да се реализира
сделка с френската “Армарис“ за закупуване на четири нови корвети тип “Гоуинд“ за
около 780 млн. Евро. Заради възможната сделка, плановете за закупуване на нови
изтребители за ВВС са изоставени за неопределено бъдеще. Намеренията за френските
корвети не са изоставени завинаги, но бюджетната прогноза за следващите три години
показва, че няма да имаме нужните 780 млн. евро за покупката им, коментира Близнаков,
докато подписва меморандум с представителите на американската
фирма “Текстрои Марин & Ланд Систъмс“, от която купуваме седем бронирани
автомобила за 14 млн. лева, нужни за контингентите ни в Афганистан.
През 2008 ще бъдат съкратени отново най-малко 1000, най-много 9000
военнослужещи информира още министърът, а на 1.02.2008 става ясна точната цифра 5000 души. “България не може да си позволи издръжката на петата по численост
армия в НАТО“, посочва отново Близнаков и признава, че предложението за
съкращенията е било направено най-напред от Брюксел. “То дойде от главната квартира
на НАТО, защото при прегледа на отбраната ни бе казано - вие все едно поддържате
две армии - една за териториална отбрана, без да е ясно срещу кого, и втората - за
експедиционни цели“ казва Близнаков. Това са много странни приказки, които лично аз
се съмнявам някой от НАТО да ги е казал - но всичко е възможно. Ако те са верни, значи
НАТО е една не чак толкова добра организация, тъй като териториалната цялост на
България не трябва да бъде поставяна под никакво съмнение. Според здравия разум това е
първата цел на всяка една армия - териториална отбрана. И за нашите военни и политици
би трябвало да е на първо място...Дали обаче е така с оглед на непрестанно случващото се
пред очите ни. Всъщност нали точно НАТО ни накара да унищожим цялата си военната
техника и да намалим на няколко пъти размиера на войската.

Веселин Близнаков е доволен, че ще
унищожава и руши

Когато говори за поредните съкращения влезли в сила от началото на 2008
Близнаков с учудващо лицемерие казва следните предателски думи - „Няма нужда
от поддържане на класически военни способности и армия за териториална
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отбрана в същите размери и вид както досега. Формулата, която се споменава много
често, е по-малка, по-мобилна и по-добре обучена армия.“ Още веднъж другаря
Близнаков говори за това как няма нужда да отбраняваме Родината си, че това вече
не е задача на армията (чудно на кого ли). Той явно си представя армията като
някаква римска гвардия покоряваша света, заедно със своите приятелчета от
НАТО...за жалост истината е по различна...питайте народа....Друг момент, който се
опитват постоянно да ни набиват в главите за малката добре обучена армия вместо
голяма и не толкова добре обучена, визирайки БА отпреди реформите (която беше
толкова „зле“ обучена че взимаше страха на всички на полуострова). За такива
неолиберали имам само един въпрос - дали познават случай в световната история в
който малката добре обучена армия е спряла голямата „зле“ обучена армия. Мисля
че ияма....Примери от сорта на спартанците и Леонид не вървят.
Близнаков припомня ангажимента на България за участие с осем процента от
Сухопътните войски - 1600 души в задгранични операции : Засега не можем да изпълним
това задължение поради липса на финансови ресурси и способности. Хем не можем да
осигурим 8 %, хем обаче намаляме още армията...странна логка. Предвижда се още
най-малко 90 процента от военните имоти с отпаднала за армията необходимост да бъдат
предлагани на търг и най-много 10 процента - за замени. Близнаков изразява и тревога по
отношение на липсата на интерес към военната професия, което определя като проблем, и
добавя, че ще бъде направен опит за актуализиране на заплащането на професионалните
войници. Близнаков обявява още, че ще стартира дългоочакваната продажба на заводите
“ТЕРЕМ“. Той уточнява, че заводите няма да се приватизират, а стратегията за развитие
предвижда продажба до 75 % от активите им. Което е почти същото.
В края на 2007 от комунистите и антибългари от БСП идва ново предложение не
просто за актуализация на план 2015 за българската армия, а за нов план за развитие на
българските въоръжени сили. Председателят на комисията по отбраната в парламента
Ангел Найденов изтъква, че виждането на социалистите е за намаляване числеността на
Българската армия до параметри 0, 3-0, 4 от общата численост на населението като в
момента това съотношение е 0, 63 от всички българи....Странното в случая е че тези думи
идват от хората, които така борбено защитаваха правата на армията по време на Костов и
Сакскобурготски. Всичко се оказва лъжа, а политиката на регрес в армията се оказва
последователна независимо от управляващите!
Какво става след обявяването на новите съкращения в армията през 2007....Чисто и просто
армията заприличва на бит пазар - униформените завъртат търговия с джипове, камиони и
танкове. Веселин Близнаков пуска на безценица машините на войската. Най-голям интерес
предизвикват военните джипове “Газ 69“и щастливи ловци стават горди собственици само
срещу хиляда лева. Близо 500 от тях взимат високопроходимите машини на атрактивни цени
между 1000 и 3000 лева в зависимост от състоянието на джипа. Армията масово разпродава
военна техника заради предстоящите поредни огромни съкращения. Наред с джиповете на
търгове се обявяват и камиони ЗИЛ по 2000 лева средно, които се купуват масово от хората
по селата, където се секат гори на поразия, за да се извозва дървесината. По гарнизонните
центрове се правят борси. Наред с возилата се продават и танкове. През 2006 са били
продадени 300 бройки. Собствениците на бронираните машини плащат за тях по $6000. Така
от продажба на военна техника Министерството на отбраната печели по 4-5 млн. лева
годишно. Освен с продажба военните и през 2007 не спират с масовото унищожаване на
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бойна техника. Самолети, танкове, БТР-и се режат и отиват на скрап. Бойният прехващач
МиГ-23, снет от въоръжение и отлежаващ в поделенията, минава под оксижена. Същата
съдба очаква и част от изтребителите МиГ-21, които все още служат на униформените ни
летци. Машините години наред са се съхранявали под строга охрана в поделенията в
Добрич, Чешнегирово, Доброславци и Граф Игнатиево.

Камиони в движение за продажба/унишожаване

През 2007 Министерството на отбраната закупува от “Форд“ 25 джипа SAND CAT
за 400 хил. лв. единият, а по-късно се бронират от израелската фирма Plasan. Военното
ведомство дава около 800 хил. лв. за бронирането на всяка машина. Един джип е излязъл
на българския данъкоплатец по 1.2 млн. лв.(общо 30 милиона лева). Според оръжейни
посредници това са неимоверно много пари за такъв тип кола и бронировка. За сравнение
ще кажем само, че един реиновиран танк Т-72 втора ръка струва между 200-250
хиляди долара. С тези пари можеха да бъдат закупени 86 такива танка. Първият
договор за доставка на 17 машини от “Форд“ е бил подписан в края на 2007 г. от
тогавашния шеф на служба “Сигурност - Военна полиция и ВКР“ ген. Николай Николов.
Посредник в сделката е бил собственикът на оръжейната фирма “Берета трейдинг“
Денислав Делев. В началото на 2009 г. две фирми и един консорциум печелят да си
разпределят 27 721 874 лв. за унищожаването на около 15 000 тона излишни боеприпаси.
Един от печелившите е именно консорциум между фирмите “Берета Трейдинг“ ООД и
“Векс“ ООД. Другите две са ТЕРЕМ ЕАД, която е собственост на МО и “Дунарит“
АД...Явно комисионните пак са текли на някъде...
Седемнадесет танка-Т-72 от състава на 9-и бригаден щаб, приемник на
разформированата на 1 юни 2007 9-а бронетанкова бригада, са ешелонирани и превозени
от жп гара Горна баня до гара Сливен. До 22 август 2007 поделението в града на стоте
войводи приема от 9-и бригаден щаб още 49 танка. С изпълнението на това нареждане на
старшия щаб танковото оръжие в гарнизон София остава
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единствено в летописите на историята, съобщава не без гордост и стаена злоба към
поделението заместник-командирът по логистиката на 1-ви механизиран батальон в 9-и
бригаден щаб майор Красимир Вакарелски. Старшият офицер добавя, че от началото на
2007 колегите им в гарнизон Сливен са приели още 14 танка Т-72, а други 13 танка са
снети от въоръжение и са предадени в Изпълнителна агенция “Държавна собственост на
МО“.
На 31 май 2007 военното поделение в Момчилград е закрито. Близо 400 декара на
които то е изградено пустеят, а сградният фонд се руши - както във всички закрити
поделения. Кметът Ердинч Хайрула - човек на ДПС изпитва огромно желание да сложи
ръка върху него, както правят неговите другари в Кърджали и Крумовград, където
военните имоти са прехвърлени безвъзмездно на общините от предишното предателско
правителство. Планът на догановия наместник е районът да се превърне в индустриална
зона контролирана от обръчи турски фирми, тъй като е запазена цялата инфраструктура сграден фонд, пътища, водоснабдяване, електрификация, намираща се в съседство ж.п.
гара и пр.
В Крумовград пък е изработен подробен план за бившият казармен район, който е
разположен на територия от 133 декара в центъра на Крумовград. Там е предвидено
строителство на автогара. Кметът на общината Себихан Мехмед заявява, че са осигурени
началните пари и реално откриването на автогарата ще е през 2010. Там щяло да има
кооперативен пазар, зелена зона, която ще се свърже със стария градски парк, осем
жилищни блока с приземна търговска част - офиси и търговски магазини, дори и хотел.
Отреден е и парцел за обособяване на 200- метрова уличка на старите занаяти.
Другият пример е Кърджали - на мястото на казармата до автогарата вече са се
настанили по неизяснен начин обекти на големи търговски вериги. На мястото на
казармата до централната градска градина пък щяло да бъде изграден градски парк
“Арпезос-Север“, който на югозапад ще гледа към “водното огледало“ на Арда, а на изток
щял се свърже със старата градска градина.
Ето това е съдбата на стражите на българския суверенитет.
Като цяло за 2007 година отчета на МО е следния:
През 2007 г. приключват мероприятията от първия етап по организационното
изграждане и модернизация на въоръжените сили да 2015 г. Той се характеризира с
редуциране на числеността на армията, оптимизиране на командната структура на
оперативно и стратегическо ниво и реорганизиране на поделения. Налага се и промяна на
План 2015, породена от различни фактори. През годината са формирани 3 поделения,
реорганизирани - 53, разформирани - 18, и предислоцирани - 6.
През 2007 г. са назначени 3901 войници на кадрова военна служба, освободени от
кадрова военна служба са 3468 военнослужещи. Основни проблеми по окомплектоването
с личен състав са: несигурността и липсата на ясна перспектива в кариерното развитие;
ниската конкурентоспособност на професията; чести организационно-щатни промени и
др.
През 2007 г. в СВ са проведени 10 конкурса. Кандидатствали са 4785 души - 2766
мъже - и 2019 жени. На кадрова военна служба са приети 2888 души, (при
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предвидени за професионализиране 2774 длъжности), от които 2185 мъже и 703 - жени. С
това броят на кадровите войници в СВ е достигнал 9281 - 7532 мъже и 1749 жени.
Некомплектът към настоящата 2007 от 1909 кадрови войници се дължи на голямото
текучество през 2006 г. и 2007 г., каза генерал-лейтенант Добрев.
Тревожна е тенденцията за увеличаване броя на напускащите армията. Ако
през 2006 г. броят на напусналите СВ кадрови войници е 474, то през 2007г. броят им
нараства на 888. Средно на седмица от началото на 2007г. 17-20 души са се уволнявали по
собствено желание. По специалности най-голям е процентът на уволнилите се шофьори 24 на сто. Поради изтичане срока на първия тригодишен договор на 944 кадрови войници
и допълнителните споразумения на 615 души - общо 1559 през настоящата година, се
очаква тази отрицателна тенденция да се запази.
Въпреки постоянните молби за напускани от редови военни, при управлението на
Николай Цонев като министър на отбраната, се оказава че в агенция „Социални
дейности“ работят 800 души, а в МО - 1400 - огромен административен апарат, който
генерира само и единствено разходи берз никакъв приход.
На 13 .01.2008 във филм на “Бтв репортерите“ ген.майор Пламен Студенков директор на Военна информация в МО ( военното разузнаване) казва възможно
най-предателските думи: „Не е тайна че до 1990, Турция и Гърция бяха найразузнаваните държави от нас. Откакто сме съюзници е НАТО, повече с разузнаване в
тези две държави не се занимаваме.“ Да, господин генерал, но тези две държави
продължават да се занимават с разузнаване в България. Подобно предателство от страна
на тайните служби, от страна на правителствтото на която и да е държава по света не е
чувано или виждано. Та съвсем наскоро в началото на 2011 излезнаха наяве секретни
грами от посланика на САЩ Пардю в които той говори, че и след влизането на
България в НАТО, САЩ трябва да продължат да търсят подземни тунели и
инсталации на територията на България. Нали и САЩ са наши съюзници. Щом те го
правят - съвсем естествено е и Турция и Гърция да го правят.

ген.майор Пламен Студенков е доволен, че не разузнаваме почти никой от "комшиите ни"
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Близо 1000 военни от Сливен и Нова Загора получават пък известия за уволнение
по Гергьовден. От 1 юни около 400 души са съкратени от танковата бригада в Сливен,
последното останало бойно поделение. Закрива се целият артилерийски дивизион със
122-милиметровите гаубици. Механизираната, сапьорската и химическата рота стават
взводове. В Нова Загора пък са уволнени 600 души. Изцяло се закрива местният
свързочен полк, както и базата за съхраняване на имуществото. “Направих всичко
възможно да се преборя, но не успях да запазя военните ни. Това ще струва скъпо на
града ни“, казва кметът Николай Грозев.
Повечето от съкратените са професионални войници, наети в последните години.
“През 2007 г. бързахме да ги наемем, за да отчетем 100-процентова професионална
армия, а сега ги съкращаваме“, ядосват се офицери.
В края на юни 2008 във Варна се състои церемония по спускането на флага на
подводница „Надежда“ - една от двете подводници, с които разполага дивизион
„Подводници“ към Военноморска база - Варна. Нейното изваждане от експлоатация става
по заповед на командващия Военноморските сили вицеадмирал Минко Кавалджиев. От
10 години подводница „Надежда“ е в състояние, което не позволява плаване, но въпреки
това е служила за обучение на матросите в базата.
„Ние никога не сме приемали подводницата като тонове желязо, а като кръв и плът,
затова днес ни боли“, заяви в своето слово командирът на осми дивизион „Подводници“,
кап. I ранг Камен Кукуров. Пак във Варна военният министър Николай Цонев обявява, че
повече съкращения в армията няма да има.
Няколко дни по-късно, в началото на юли, зам.-министърът на отбраната Спас
Панчев зявява лукаво, че започва предислокация (разбирай закриване) на последното
военно поделение в Разградска област. Чуваме за поредин път заученото оправдание, че
съкращенията се налагат понеже България била на четвърто място в света по брой на
военнослужещи на глава от населението...Странно - явно стиковката в говоренето на
глупости не се е състояла по план - в началото се твърдеше, че сме били на пето място по
брой служещи! Но има ли значение - оправданията не интересуват никого!
В края на 2008, армията ни получава 52 американски военни автомобила “Хамър“
на стойност 17 милиона долара, осигурени от САЩ по линия на фонд “Солидарност за
коалиционните сили в Ирак. Странно в случая е, че нашия съюзник и по-голям брат ни
залъгва с джипчета, докато ние си нарязахме всичкото
въоръжение, докато имаме нужда от нови танкове, хеликоптери, самолети.............. които
едва ли някога ще ни ги даде....Позната роля на по-малък брат...само че преди танковете и
ракетите бяха за сметка на влакови композиции с домати и компоти!
Отново в края на 2008, обществеността разбира, че веригата супермаркети
Кауфланд са си харесали бившето военно поделение на КЕЧ в Дупница и ще участват в
търга за продажба на военния имот. Представители на немската търговска верига са
направили оглед на имота в началото на ноември. Обявената първоначална цена за
бившия КЕЧ в Дупница е 1 116 822 лв. Върху терена с площ
12 дка са разположени 28 едноетажни сгради. “Очаквахме повече кандидати, тъй като в
сравнение с цените на недвижимите имоти в центъра на Дупница началната тръжна цена на
бившия КЕЧ е много ниска, излиза по-малко от 100 евро на квадрат“, коментира инж.
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Дорянов - експерт в Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ - офис Дупница. За
сравнение, цените на имотите в центъра на града били около 700 евро на квадрат.
Представителите на “Кауфланд“ са останали доволни от огледа на имота, както и от факта,
че той е определен според кадастралната карта на Дупница за жилищно и административно
строителство. Междувременно става ясно, че Министерството на отбраната е обявило за
продажба още 10 от най-атрактивните си имоти в Югозападна България, които са с обща
начална цена около 2 млн. лв. Търговете с тайно наддаване за тях трябва да приключат до
края на 2008. Най-атрактивни имоти са бившите казарма и военен лагер в местността Завоя в
землището на село Кресна. Бившата казарма е с обща площ 78 920 кв. м. със 27 сгради и
начална тръжна цена е 945 269 лв. Бившият военен лагер е с площ 63 650 кв.м., и начална
тръжна цена 436 348 лв. В Кресна се продават още кафе-сладкарница, хотел и сутерен.
Бившият изнесен команден пункт в село Илинденци също е обявен за продажба. Той е с
площ 5 534 кв. метра и сграда от 76 кв. и е оценен на 12 618 лева. Магазин в центъра на
Благоевград с площ 78, 86 кв. м е оценен на 42 834 лева. Други по-малки бивши военни
обекти, които ще бъдат разпродадени до края на 2008, са в Симитли, село Логодаж и град
Сандански....
Както във всяко едно правителство така и тук в последните месеци от мандата си
тройната коалиция пришпорва процедурите по закупуване на каквото и да било. Месеци
преди изборите кабинетът “Станишев“ решава да побърза и да капарира военни сделки за
около 2 млрд. евро. Това са проектите за придобиване на нов изтребител за българските ВВС
(прогнозна стойност около 1 млрд. евро), нови корвети (при 4 бр. също около 1 млрд. евро) и
нова комуникационна система . Изненадващо шефът на парламентарната група на БСП и
доскорошен председател на комисията по отбрана Ангел Найденов обявява, че до края на
2009 започват разговори за купуване на ескадрила нови изтребители (около 20).
Перспективите за българските ВВС са оптимистични нак-накрая - 16 самолета МиГ-29 могат
да бъдат ремонтирани до април 2009 г. като разчетите са тези машини да служат на страната
ни поне до 2029 г. - поне така твърдят от ВВС (това, както става ясно не се осъществява).
Две седмици след пришпорването на този проект премиерът Сергей Станишев
обяснява пред офицери във Военната академия, че скоро трябва да приключи и проекта за
осигуряване на “Тактическа комуникационно- информационна система на БА“.
Правителството е одобрило да бъдат похарчени около 220 млн. евро и в началото на
декември 2007 г. разрешава стартирането на процедура за възлагане на обществена поръчка
по приоритетен инвестиционен проект за модернизация на БА. Той трябва да бъде
реализиран до 2022 г. със средства, които ще се залагат всяка година по бюджета на МО.
Конкурсът обаче не стартира много време, тъй като експертите от МО и ГЩ не могат да
зададат правилните параметри. По-просто казано, че не знаят точно какво искат. На
българския пазар за телекомуникации се предлагат множество услуги, които биха
вършили работа на военните за много по-малко пари от 220 милиона евро - мобилни
връзки и безжичен интернет. Експерти, какво да ги правиш.... Армията има един
злополучен опит от миналото, когато се налага няколко пъти да се преработва
прословутата система ПИКИС. В края на 1998 г. тогавашният военен министър Бойко
Ноев подписва с американската фирма “Маркони Комюникейшън Дивижън“ договор за
изграждане на комуникационна системата ПИКИС. Стойността на цялостния проект е
близо 1 280 000 долара, а изграждането трябва да завърши до 30 септември 2000 година.
Към 2009, още не е довършена. Войската и до ден днешен дава финансови средства за
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нейното доработване, адаптиране и осъвременяване, за да върши работа. Многократно са
били надхвърляни заложените за нея финансови средства.
Прокуратурата пък неоткрива виновни за лошата сделка. Странно отново... .ако се тегли
чертата и се определят финансовите загуби за държавата и армията, сигурно ще има
самоубийства!
Най-безумен си остава проектът за изграждане на нови корвети

Ако техният брой е четири, то за построяването им ще отидат около 1 млрд. евро.
Премиерът Станишев обещава на президента на Франция Никола Саркози при
посещението му в България, че поръчката ще бъде възложена на френската компания
“Армарис“. Според актуализирания План 2015 военният ни флот разполага с 6 бойни
кораба - фрегатите “Смели“, “Дръзки“ и “Горди“, както и корветите “Мълния“, “Бодри“ и
“Решителни“. ВМС има и четири ракетни катера, но те са по-леки от 500 тона и не влизат
в клас кораби. Всички те притежават достатъчен боен капацитет за участие в операции на
НАТО в акваторията на Черно и Средиземно море. Имаме и 16 кораба за бойна поддръжка
- повечето от тях миночистачи, и 6 спомагателни кораба. Тяхното предназначение е за
опериране в Черно море. Стои въпросът за какво са ни нови съдове, като и сегашните не
ги
използваме. И по-добре, тъй като единствената двумесечна мисия на фрегатата ни “Дръзки“
до бреговете на Ливан излиза около 2.8 млн. лв. Хубавото е, че тази мисия е компенсирана от
ООН.
В различните страни има различни изисквания колко дни в годината един военен
кораб трябва да плава. Повечето са над половин година. България не може да си позволи
такова нещо, но не е ясно защо трябва да се обвързва финансово и технически със
супермодерни корвети, които трябва да са непрекъснато в мисии. А на България най-просто
й трябват по-висок клас катери, които да дават дежурства в Черно море.
Единствено сметката в цялата история е ясна. Всяка една компания дава около 10%
комисиони на различните посредници в сделките. При стартиране на процедурите също има
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“възнаграждения“. Ясно е, че този кабинет не може да се радва на новите придобвки, но не
пречи да постави мини за следващите правителства, както и става..
В същото време, докато правителството сключва безумни договори за безумни цени от
Генералния щаб настояват да се купят за армията ни нови 30 бронирани колесни машини М
1117 “Гардиън“. (тук ни се иска пак да отворим скобата и да кажем че за тези пари могат да
бъдат закупени около 170 реиновирани танка Т-72). За тази сделка трябва да бъдат намерени
60 млн. лева. Единствената пречка това да не става, е че американската фирма “Текстрон
Марин & Ланд Систъмс“ не е изпълнила стар контракт. Над една година се точи доставката и
оборудването на 7 бронирани машини от същия клас. 6 БТР-и “Гардиън“ седят в двора на
база “Инвикта“ в афганистанската столица Кабул, а една машина е паркирана в поделението
в Стара Загора. В края на 2008 военният министър Николай Цонев обявява, че за
едногодишното забавяне американската фирма е платила неустойка от 112 630 евро. Една
година обаче фирма “Текстрон Марин & Ланд Систъмс“ не може да достави и монтажа на
система за оптикоелектронно противодействие, както и на преносим компютър за две от
бойните машини. Договора с американската фирма е подписан за много кратко време и на
тъмно в края на 2007 г. Тогавашният военен министър Веселин Близнаков твърди, че тази
фирма е избрана, тъй като е обещала да достави най-бързо машините в Афганистан, за да
патрулират българските военни. Месеци по-късно следващият министър - Николай Цонев,
обяснява, че конкурсът е нагласяван многократно от специалната комисия, за да спечели
точно тази фирма. Председателят на комисията ген. Иван Добрев, който е и шеф на
Сухопътни войски, пък обяснява, че заданието е променяно в 16 пункта - под натиск на зам.
военните министри. Какво се оказва в крайна сметка - някой по линията пак е прибрал
пари, а за военните отново нищо.

М 1117 “Гардиън“ - 2 милиона лева за безполезна купчина
желязо

В края на мандата на правителството на тройната коалиция стават ясни и десетките
далавери въртяни в МО и по-специално в агеницята им за имоти. Далавери покривани от
брата вътрешния министър Румен Петков - ген. Володя Цветанов. Американската
посланичка по това време Нанси Макълдауни предупреждава с грама от 7 юли 2009 г
дипломацията в САЩ, че държавният глава на България Георги Първанов назначава за
висши военни хора със спорна репутация и зависимости, които имат за цел да контролират
хода на реформите в армията ни. Специално внимание е обърнато на ген. Володя Цветанов
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и назначението му за шеф на Главния инспекторат на Министерството на отбраната. В
прав текст щатската дипломатка обявява родственика на Румен Петков за рушветчия. Като
шеф на Главния инспекторат на МО ген. Володя Цветанов опъва чадър върху скандалния
полковник Стоян Стоянов-Стуци. Въпреки констатирани нарушения и кражби за над 20
млн. лв. от военния - притежател на ламборджини, Стоянов не става клиент на Военна
прокуратура. Прословутият строеж на „военното НДК“ ръководен от него, също не е
разследван, а Стуци тихомълком подава молба за напускане. За да се замаже скандала ген.
Цветанов е изпратен на служба като военен аташе в Киев, но не изкарва дълго и е отзован
заради агентурното си минало. Оказало се, че братът на Румен Петков е вербуван от Трето
управление на ДС през 1984 г. и е действал с агентурото име Меркурий.
Какъв обаче е случаят на полковник Стоян Стоянов - Стуци - той бива обвиняван в
нанасяне на щети вариращи от 10 до 20 милиона лева. Той пък от своя страна обвинява
министър Цонев в същото. Може би и двамата се оказват прави....Интересно е да се
прочете обаче как той вижда бъдещето на недостроеното “военно НДК“ в интервю от
2009 - „ От миналата година, откакто съм отстранен от длъжност, гаражът можеше
да се пусне в експлоатация. Той събира 1000 автомобила, на три нива под земята е. По 2
лв. на час, ето ти 2 хил. лева. Това е касичка за пари, само го отвори и започваш да
печелиш. По 100 200 хил. лв. могат да се изкарват на месец само от този паркинг. На
покрива има летен ресторант, направо убиец. Можеше да се открие 100 пъти до сега и
да му
се иска минимум 100 хил. лв. на месец наем. Има и други помещения като конферентни
зали, които могат да се използват и да носят печалби. А тези средства да се
реинвестират в цялостното завършване на комплекса. Но не знам защо замразиха
всичко. Сигурно новото ръководство ще предприеме по-добра стратегия за този обект.
“Явно някой има интерес армията да не се самоиздържа и да пропада все повече и
повече....
Забелележителна всеотдайност към съсипването на българската армия няма край.
За това говори не без гордост към 1 август 2009 и началникът на Щаба по подготовката на
СВ генерал-лейтенант Иван Добрев и по-точно - „5 изпълнение на “План за
организационното изграждане и модернизация на ВС“ са трансформирани
формирования от Сухопътните войски, както следва:
- разформировани са изцяло -11 формирования;
- закрити са като самостоятелни 3 формирования. “
Пак според него в началото на 2009 г. поделенията на сухопътни войските са
окомплектовани на 78 % с войници. Проведени се три конкурса за прием на войници през
месец февруари, май и октомври. Общо са постъпили 2198 души, с което процентът на
окомплектоване на Сухопътните войски с войници е достигнал 93, 8 %. Последната цифра
не съответства на официалните данни. Странно....
Каква е съвсем беглата равносметка за мандата на тройната коалиция:
Само в периода 2007-2009 войската са напуснали близо 10 000 души. Българската
армия е извадила от въоръжението си над 9300 броя бойна, автомобилна и спомагателна
техника. Между тях - 39 самолета и хеликоптера и 14 кораба. Над 90 хил. броя са другите
видове въоръжение, което е описано като ненужно на армията ни. В тази бройка - и
отпадналите от необходимост автомати и пистолети. Отпадналата техника се качва от
военните на стоковата борса за продажба. Желаещите имат възможност да наддават с цел
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да си купят джипове, високопроходими камиони, както и някои кораби и катери, които
могат да се използват за цивилни цели. През времето на промени в армията са били
освободени и над 100 войскови района, в това число казарми, складове и различни
полигони. Общо армията има 320 такива района.
Най-голям проблем в армията обаче си остава набирането на обикновени войници. И в
момента (2011) войската не е окомплектована изцяло. В периода 2007-2009 са били
освободени 9450 кадрови военнослужещи, от които по собствено желание от армията са
си тръгнали 5972. Като цяло армията през 2009 е около 29 000 души. Войсковият състав е
запълнен 86%. През 2008 и 2009 ръководството на МО харчи стотици милиони левове по
различни социални програми с цел да се задържат бойците. Вдигнати са заплатите и се
раздават допълнителни суми като 13-а заплата, но това не мотивира мъжете да постъпват
в армията. За сметка на тях обаче все повече жени проявяват желание да постъпят на
работа под пагон. В момента (2011) в армията са заети над 14% жени. Те са доволни от
заплатата, най- вече от това, че при забременяване им се полага всичко, което е по кодекс
на труда. Военните експерти на ГЕРБ смятат, че бъдещето на армията е да бъде намалена
числеността на цивилните и на чиновниците в МО и агенция “Социални дейности“
за сметка на повишаване на качеството на боеспособността на армията. Дали такива са
истинските им тайни желания ще видим по нататък. От години армията не изпълнява
редица свои обещания при приемането на България в НАТО - едно от тях е да се
поддържат 8% от числеността на войската в задгранични мисии, а повечето от
поделенията дори не са сертифицирани за работа в алианса.
Като за финал ни се иска да поговорим с ген.Златан Стойков -началник на
Генщаба от 2006 до 2009 - останал в историята като последния началник на
Генералния щаб на Българската армия и първия началник на отбраната (според новия
закон). Той е поредния човек редящ заучени фрази и бисери за това колко много работа
била свършена при неговото управление и как всичко се модернизирало, а странно
защо - досега никой не бил забелязал. Ето и част от интервю дадено за в.Българска
Армия на 9.7.2009:
- В какво се изразяваха организационните промени?
- Организационните промени обхванаха 330 поделения и военновременни
формирования, от които над 100 бяха разформировани. Реорганизирани бяха
Генералният щаб, главните щабове на видовете въоръжени сили и командванията на
стратегическата КИС u наМТО. Разформировани бяха петте командвания от състава
на Сухопътните войски (Командване „Изток“, Командване „Запад“, Командване на
силите за специални операции) и Военновъздушните сили (Командване на тактическата
авиация и Командване на противовъздушната отбрана).
- Как се променяше численият състав на армията?
- В резултат на тези промени, мирновременният числен щатен състав беше
редуциран с 25%, което включва 10 хиляди длъжности за военнослужещи и над 1600 за
граждански лица. Реално бяха освободени 9450 кадрови военнослужещи, от които по
собствено желание 5972. Списъчният състав на Въоръжените сили е 32156 души.
Всичко това наложи освобождаване от излишни войскови имущества,
обекти и райони.
- Този процес заангажира значителен административен, човешки и времеви
ресурс. Най-натоварени бяха поделенията пряко подчинени на Генералния щаб и тези от
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състава на Сухопътни войски. Бяха сдадени напълно над 100 войскови района и близо 25
обособени части от войскови райони (БА се разполага в 320).
Човек има чувството че този човек едва ли не се хвали с това колко народ е уволнил,
колко поделения е закрил и колко скъпоструващо оръжие и техника е унищожил....Но да
продължим напред към следващите антибългари!

ген.Златан Стойков - пазител на
американския суверенитет

7. Правителството на ГЕРБ или „Боже, прибери
си вересиите!“
Правителството на поредните антибългари и предатели начело с Бойко Борисов
продължават традицията на съсипването на Българската армия. Непрекъснато се затварят
поделения, продава се резервно въоръжение, реже се военна техника. При това
правителство се оказа, че дори вече нямаме действащи бойни самолети. Досега (2011) са се
сменили двама военни министри в това правителство Николай Младенов - възпитаник на
израелските тайни служби и настоящ министър на външните работи и Аню Ангелов - бивш
генерал, номенклатурен кадър и слуга на БКП, набързо прекръстен на Аню Ньойски
поради реформите му, граничещи с катастрофални бедствия. Интересното в случая е и че
двамата си нямат и на представа от това с което се занимават. А на всичкото отгоре
Ангелов е и генерал. Дотолкова доколкото в средата на 90-те години заедно с
ген.Тотомиров започват да преструктурират и да мачкат всичко в армията.
Като министър на отбраната Николай Младенов започва да плюе по своите
предшественици наляво и надясно, събира около един тон компрометиращи документи и
ги предава в прокуратурата. Действията му подкрепя и неговият приемник и сегашен
министър на отбраната. И какво става ? Бившият военен министър Николай Цонев е на път
да бъда оправдан по всичките три обвинения свързани с армията. От никъде никой не е чул
да е повдигнато обвинение или да са осъдени другите бивши военни министри - Свинаров
или Близнаков. Ако бюджетът е бил източван, а той наистина беше, то в това са участвали
и десетки експерти, чиновници и висши чинове, които и досега продължават да служат в
дирекциите, щабовете и Българската армия. Има ли осъдени, има ли доказани
вини. Тук вече може да засвири другата плоча - съдиите са виновни... Но така ли е ?
И лъкатушещите опити на ГЕРБ за реформа се оказват пагубни за армията ни. Като
за начало - ГЕРБ идват с обещанията, че ще се съкращават цивилни и администравини
длъжности, реалността обаче е друга... Според Бялата книга на отбраната. Но за нея малко
по късно. За 2010 г. министерството на отбраната предвижда осъществяването на четири
основни политики, става ясно от доклада на министъра на финансите Симеон Дянков 73

записаните в законопроекта разходи за Министерството на отбраната са 890 млн. лв. От
тях текущите са 883 млн. лв., а капиталовите - 7, 55 млн. лв. В сравнение с ревизирания
поради кризата бюджет за 2010, разходите са по-малко с 10, 32 процента от тези през 2009.
Разходите на МО за 2010 г. ще бъдат 1, 44 процента от планирания БВП. През 2008 този
дял е бил 2, 33 процента, а през 2007 - 2, 50 процента. За последните 10 години най-висок е
бил през 2000 г. - 2, 96 на сто. От публикуваните материали става ясно, че по почти всички
програми има намаляване на разходите. Като разходите за 2010 за сухопътни войски са
намалени с 14 %.
При министър Свииаров бюджетът бе над 2, 5 на сто от вътрешния продукт. Сега е
наполовина ! Търсенето на морални оправдания за малкия военен бюджет с кризата няма
да издържат във времето. От размера на бюджета ще зависят способностите на армията.
На въпроса кога армията е била с по-големи способности, преди пет-шест години или
сега, отговорът не би затруднил нито генерала, нито последния редник

Н.Младенов не е ходил войник в БА, а в израелската
такава. След като „оправи“ българската войска - отиде
да оправя Външно Министерство

Още в самото начало на мандата си Николай Младенов изпитва неистово желание
да се отърве от всички възможни имоти на МО, най-вероятно знаейки какво ще се случи
при неговия приемник Аню. За него военните имоти са като камък на шията, както самия
той се изразява. И е напълно разбираемо - с армия от 30 000 души да се подържат имоти за
двойно - тройно повече. Според младия министър, когато ставало дума за терени,
понякога те запушвали развитието на цели градове, поради някаква мистична, никому
неизвестна причина. За отдаването на терените на общините или на областните управи
пък е важно те да имат ясни идеи, които да помагат на развитието на градовете и да има
осигурено финансиране, т.е. да са в полза на обществото. Не искаме да се окаже, че
даваме терени за нови молове или офиси. - в края на тази глава ще се окаже че става точно
обратното. От думите му става ясно, че за правителството план 2015 за модернизация
на армията имало по-скоро пожелателен характер. В първата си публична лекция като
министър той заявява, че трябва има решение за основен боен самолет, защото иначе от
2012 г. ще останем без възможност да гарантираме въздушния си суверенитет. Тоест без
един самолет дори.
Явно министъра е разбрал нещо много важно или поне се представя, че го е
разбрал като казва - Не може да се купува нещо просто така, защото някой е решил, че
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то е нужно, това е пагубна политика. В резултат на подобна политика сега имаме скъпи
и хубави вертолети, но без въоръжение, самолети с изтичащ ресурс и същевременно
големи дългове. Най-големите проблеми в Министерството на отбраната са
финансовото наследство и начинът, по който са харчени парите в него при предишното
управление. Той уверява, че въпреки
съкращенията в бюджета - българската армия няма да бъде ощетена.
Приоритет на Младенов щяло да бъде и разкриването на злоупотреби в министерството.
Дали това стана реалност сами преценете. Според Младенов като един виден възпитаник
на израелските служби, за сигурността на България имало заплахи и в момента и те идват
не от къде да е - а от Афганистан и Пакистан...които са на хиляди километри оттук. Може
би визира българските бойци които са там само заради мизерията в България. Които не е
ясно дори с какво точно се занимават накрай света.. .каква им е работата там, а не тук - в
България. А на всичкото отгоре правителството имало план за увеличение на контингента
с до 90 човека. Разбираме от неговите думи още, че по американски модел, антибългарите
от това правителство решават да въведат длъжността “постоянен секретар на
отбраната“, а по този начин да създадат още един център на властта в МО. Бюрокрация
до безкрай!
Нека погледнем какво става в отчетите на правителството за 100 дни
свършена работа:
Сключените договори и неосигурените финансови средства по проекти са както следва:
- Доставка на транспортни самолети \“Спартан\“ - неосигурени 28 млн. лв.
- Доставка на вертолети и резервни части за \“Кугар\“ и \“Пантер\“ - неосигурени 53млн.
лв.
- Проектиране и изграждане на Интегрирана система за командване и управление
(ИСКУ) на ВМС - неосигурени 12 млн. лв.
- Автомобилна техника по договор с „Даймлер“ - неосигурени 21 млн лв.
- Договор № УД - 03 - 33/21.08.2008 г. за продажба на два броя фрегати клас Е-71
„Вилинген“ и минен ловец клас „Флауер“ между Република България и Кралство Белгия неосигурени 19 млн. лв.
- Сключени договори в изпълнение на чл. 99 от ПМС 27/09.02.2009 г. за /UMTS/ и
/DVB-Т/ - неосигурени 82млн. лв.; платени от бюджета на МО 10 млн. лв.
Трябва да имаме в предвид, че армията отново се оказва заложник на
политиците, тези неизплатени пари са наследство от предното правителство.
Освен неизплащането по горните договори проблемите при изпълнението на
бюджет 2009 г. водят до висок риск от продължаване от предходни години неизпълнение
на ангажиментите към НАТО и Европейския съюз, в това число неизпълнение на
договорените цели, невъзможност за изплащане на членския внос към НАТО и ЕС и
невъзможност за изплащане на вноските по инициативи, програми и проекти, по които
България е подписала съответните договорености. Допълнително през 2010 г. е
необходимо да бъдат платени 190 млн. лв. по договори за доставка на въоръжение и
техника от чуждестранни контрагенти.
За тези 100 дни чудене откъде да се намерят пари за изплащане на капаните
поставени от предното правителство, новите управленци действат решително в
75

съсипването на това което е останало в армията - в района на полигон „Сливница“ са
унищожени общо 37 278 бр. боеприпаси, а за последващо унищожение остават
около 10 000 боеприпаса с калибър под 23 mm, взриватели и взривни остатъци.
Унищожени са всички открити боеприпаси с калибър над 23 mm.
В началото на януари 2010 гаврата с военното образование в България стига дъното
- националният военен университет “Васил Левски“ във Велико Търново остава без
пукнат лев и пуска курсантите в отпуск. От 11.01.2010 ВУЗ-ът излиза в безпрецедентна
дървена ваканция, защото не може да си плаща парното и водата - задълженията са за
около 1, 5 милиона лева. Университетът седи затворен за повече от месец, за да се спестят
пари и да не се трупат нови дългове към различни доставчици. В същото време никому
ненужната военна телевизия продължава да си работи....Курсантите, преподавателите и
администрацията излизат в отпуск. Разпуснати са и факултетите в Долна Митрополия и
Шумен. Във военния университет остават само 17 виетнамци, които се обучават в
департамент “Чуждоезиково обучение“.
В края на януари 2010 на власт в МО идва Аню Ангелов - 70 годишен
дегенерат генерал, който зад благата си външност и капещия мед от устата ми държи
наточена секира.
Какво уж „заварва“ Аню - изплуват още задължения за неосигурени финансово
сделки и далавери на предишните няколко правителства. Става ясно, че четиристотин
обекта на Министерството на отбраната са продадени на безценица през последните
години. Самолети и яхти, собственост на обявеното в ликвидация дружество “Воинтех“,
са били продавани на килограм старо желязо. Оказва се, че има случай и на продаден
самолет за цената от 2000 лева. Далаверите, извършвани от предишното правителство,
обаче съвсем не са спирали до тук. Оказа се и че са продавани имоти на цена от 50
стотинки до 3 лева на квадратен метър. Тогава съпредседателят на ПГ на ГЕРБ Красимир
Велчев съобщи, че летище край Габрово с писта от 1.5 километра е било продадено за 425
000 лева през 2007 г. Сделката е станала с пряко договаряне. Теренът, върху който е бил
разположен аеропортът, е бил собственост на “Воинтех“. Дружеството е разполагало с над
30 морски бази, над 200 яхти, 17 летища, над 120 самолети и друга собственост.
Радиоцентър за обучение на радиотелеграфисти в габровското село Борики пък е
продаден през 2007 г. за 202 000 лв. Базата е разположена на 2500 кв. м, а разгънатата
площ на сградата е 1375 кв.м. Тя е разполагала с хотелска част с 60 легла, гаражни клетки
и други. През същата година е спазарена и пететажна сграда в центъра на Габрово за 160
000 лв.
В същото време стана ясно, че МО дължи 696, 8 млн. лева по договори без
осигурено финансиране. Най-големите пера от дължимите средства са по контрактите за
модернизацията на Въоръжените сили, за купуване на жилища и строителство. Непокрити
сметки има и за закупуването на препарати за чистене на басейни, яхтени круизи,
туристически услуги и други.......................................................
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Аню се радва, че цялата власт в МО, за която е копнял
години наред най-накрая, е в негови ръце и ще може да се
разправи с омразната му българска армия

8.Разруха и пак разруха!!!
В един момент на Аню Ангелов - човека, който започва разграждането на войските
ни отвътре още през 90-те години заедно с ген.Тотомиров, вече му се е отдава шанс да
вземе голямата сопа и решава да избива комплексите си, като едновременно с това
унищожава и армията ни. Представя своята Бяла книга - странно наименование за нещо
което представлява смъртния стон на българската армия. С Бялата книга са поставени три
основни задачи и мисии на въоръжените сили в България - осигуряване на отбраната на
страната при необходимост, осигуряване на международен мир и сигурност, и
подпомагане на държавните институции в различни екстремни ситуации.
Зад тези увъртяни слова се крие нещо друго, а именно: към 2015 година нашата
армия да има 21 000 души, от които сухопътни войски 14 000 души, 80 танка, 280
БТР-а, 20 бойни самолета, 90 над 100-мм. артилерийски системи без
минохвъргачните. Не както правителството на Иван Костов мислеше към 2015 да имаме
75 000 души армия, не дори както и предателите от НДСВ мислеха армията да бъде с
численост 50 000, не дори и 35 000 души според комунистите от тройната коалция, а 21
000. По-зле отколкото ни е порязал дори Ньойския диктат. Сега сметката може да е
правена от десетки специалисти, но след пет години ще се види, че е правена без кръчмар.
Пък и със сигурност на коня на войските ще са други хора, които ще берат плодовете на
Бялата книга. Абсолютно безумие, слагачество и обслужване на чужди интереси. За да се
постинат тези цифри, отново започва масово съкрашаване, закриване на поделения,
поредна безстопанственост към сградния фонд. Най-вероятно идеята на великите умове и
марионетки е да се закрие и военнопромишления комплекс тотално ( по международните
закони държава с по-малко от 20 000 армия няма право на ВПК) и да разчистим пътя за
големите играчи и продавачи на техника.
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Със закон за резерва се въвеждат около 3500 военнослужещи от резерва, за
мобилизация на населението, никой дори и не споменава. Във ВВС ще има 16 бойни
самолета ( не е ясно как ще стане), 7 транспортни самолета, 12 учебни самолета, 6 бойни
вертолета, 16 транспортни вертолета, 4 учебни вертолета, 5 зенитно-ракетни дивизиона и
20 радиолокационни системи; ВМС ще изпълняват задачи с 6 бойни кораба, 6 кораба за
бойна поддръжка, 5 спомагателни кораба, 18 плаващи средства и съоръжения и 3
вертолета.
За първото полугодие на 2014 г. е предвидено разформиране на складове и бази
за съхранение на въоръжение, техника и материални средства, като част от тях се
разформират след освобождаването на материалните средства. В хода на
преструктурирането към края на 2014 г. войсковите райони ще бъдат намалени
значително. Това ще доведе до редуциране и на елементите на сградния фонд с
800-900 броя и съществени икономии на финансови средства за поддръжка и ремонти.
Така е записано в плана.
Сухопътните войски са разположени в момента в 17 гарнизона, в които са
обособени общо 30 войскови района. Към края на 2014 г. гарнизоните ще бъдат намалени
на 14, а войсковите райони - на 28( от 280 през 2000 г.). Инфраструктурните съоръжения
(основно сгради и складове) с отпаднала необходимост за Сухопътните войски са
разположени в гарнизоните за закриване (Мусачево, Враца и Горна Оряховица).
Наличната инфраструктура на Военновъздушните сили е разположена в 67
войскови района към 2010. В края на 2014 г. същите ще стопанисват 22 основни войскови
района, По такъв начин с отпаднала необходимост за Военновъздушните сили към края на
2012 г. ще бъдат около 380 различни сгради и обслужващи инфраструктурни съоръжения.
Инфраструктурните съоръжения на Военноморските сили са дислоцирани в 40
войскови района: 20 от тях са от казармен тип, 6 - от складов тип, 2 - пристанища, а 12 - от
друг тип. Общият брой на сградите (от различен тип и с различно предназначение) е 839.
Подчинените формирования на Щаба по осигуряването и поддръжката след
неговото разформиране преминават на подчинение на Съвместното командване на силите
или към структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната. Общият брой
сгради и складове (2 950 бр. с РЗП 1 161 854 кв. м) се запазва. Те са дислоцирани в 134
войскови райони.
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За какво безумно изоставяне на сграден фонд става въпрос!!!????За
каква безумна капитулация!!!!!

Една от много гледки на разрушени и разграбвани се от цигански орди, поделения Грудово

По това време Живко Тодоров, набор 1981, началник на отбранителната комисия в
парламента смята, че и 16-хилядна армия ни е много. Това да изрече прилежна
възпитаничка от девически колеж е разбираемо, но да го казва председател на комисията
по външна политика и отбрана в Народното събрание на Република България... Няма
данни 29-годишният младеж да е бил в казармата или да е изкарал поне военен лицей.
Държава, която няма отбрана, няма и външна политика. Силна армия и
организирана национална отбранителна система позволяват държавата да има
самостоятелна външна политика и онези, които ги нямат външната им политика е
слугинаж на Великите сили. Лакейството и служинажът са лесна работа по-трудно е да
имаш национално самочувствие. А него не можеш да го постигнеш с поредно
съкращаване на армията и с лизане на величествени задници.
Да започваме обаче със съкращенията според „Бялата книга“ - близо 7 000 души са
съкратени от редиците на българската армия след края на 2010 - както във висшите
ешелони и командването, така и по различните гарнизони - 45% съкратения има в
шуменския механизиран батальон и то основно войнишки длъжности по думите на самия
Аню Ангелов. Интересно разминаване с предизборната пропаганда, която лично Аню е
правил за запазване на всички военни и за намаляване на цивилното присъствие. За
начало на 16 юли 2010 главореза Ангелов и премиерът антибългарин Борисов решават да
закрият омразния им гаубичен артилерийски дивизион в Шумен. Министерството на
отбраната предоставя още имоти на областна управа, - района на Пети Тежки полк, Щаба
на Дивизията + старата руска дивизионна болница и лагер “Ивански. Неусетно, казармите
в околностите на Шумен пускат завинаги бариерите на КПП- тата, а личният състав е
настанен в центъра на града, във военното училище. През
поделението на пети полк са минали начално военно обучение хиляди тийнейджъри,
е дарен на националната скаутска организация. Скаутите вече преобразяват 14
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порутени сгради на площ от 22 дка. Там в момента лагеруват момчета и момичета от
цял свят.
От кметството смятат, че на половината от терена на Пети полк (общо 89 дка с 24
войнишки спални и складове) могат да се издигнат жилищни сгради. Предвижда се
построяване на около 2000 апартамента. През другата част от терена ще минава директен
път. Ако общината продаде част от бившите военни имоти, тя е готова да даде в полза на
реформите в Българската армия до 20% от приходите. На кметството е предоствена и
вековната дивизионна болница и тя трябва да се превърне в туристическа атракция.
Отново безумни мечти, съновидения породени от болните мозъци на антибългари! Та
държавата едвам закрепя всеки ден финансите си - бълнуването не спира!!!!! Сградите на
бившето строително поделение отдавна е трябвало да бъдат превърнати в елитен
старчески дом. 400 000 лв. са вложени по проект “Красива България“. Над 100 баби и
дядовци, които от 2007 г. чакат уютни апартаменти, сега се блъскат по няколко души в
общи спални в стара сграда в покрайнините на Шумен.

сграда на Пети полк

Никой не знае обаче какво да прави с военното училище - общината и по- скоро
частни интереси в нея си харесват парцела и решават да го изискат от МО с аргументите,
че армията няма пари да го поддържа и то се руши. Зад телени заграждения почти
неизползваеми остават футболно игрище и спортни площадки, а удобства са създавани за
повече от 3500 курсанти и школници. С реформите през
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годините лека-полека училището е трансформирано до Факултет по артилерия на
Националния военен университет. И това му качество е под въпрос.
По плановете за реформиране на Българската армия обаче предстои да бъдат
съкратени близо 50 процента от личния състав. В двора ще опустеят и малкото останали
обитавани сгради, а опразнените по-рано вече се рушат. В тази ситуация за първи път
публично ръка към военните имоти протягат цивилните и стоящите зад тях бизнес
интереси. Военното училище отдавна го няма, но ако някой се обяви за пълното затваряне
на казармите, ще си навлече гнева на бившите военни, които са и съвестни избиратели..
Радослав Кърджиев, независим съветник, откакто е напуснал групата на НДСВ в местния
общински съвет е вносител на предложение за проучване на неизползваните имоти от
специална комисия, след което ненужните сгради да бъдат предоставени на цивилните.
Според Аню Ангелов армията няма намерение да се разделя с имотите във военното
училище. Този отговор не обезкуражава съветника и служител на частни интерерси
Кърджиев. Засега с решение на общинския съвет е сформирана комисия от петима
съветници, които до края на юни 2011 трябва да опишат сградите в двора на военните, да
ги разгледат и да формулират исканията на Шумен към военното министерство. Една от
перспективте е днес училището да бъде изтикано в края на града, а утре - изобщо да го
няма. Едно от намеренията е да се деактуват терените и да се превърнат в паркинги и зони
за отдих. В самия общински съвет идеята не се подкрепя еднозначно. Кметът Красимир
Костов отказа да бъде включен в комисията и забрани участието в нея на свои служители.
Други са скептични - дори Пенчо Кубадински искал да изкара оттам курсантите, но с дори
той не се преборил. Претенциите на бизнесмените в Шумен към терена не засягат само
сградите, а са свързани по-мащабно с градоустройствения план на града. Тъй като
военният терен заемал десетки хектари в идеалния център на града по дължината на
ларгото, заграденото пространство затапвало комуникациите на Шумен в посока север юг. Как точно влияе училището за отрицателния облик на града - никой не може да каже!
Проект за плана на града предвижда военното училище да бъде „разцепено“, така че през
него да продължи улица и така да бъде осигурена връзка с южната част на Шумен.
Държавата, респективно Министерството на отбраната, не успява през последните
20 години да модернизира и развие военното образование паралелно с реформите в
Българската армия. Може да се каже обаче, че заедно с унищожаването на армията - бива
унищожено и военното образование. Едновременно с липсата на визия в това отношение
или по-точно с непрекъснатата смяна на вижданията, е допусната партийно-политическа
намеса, съчетана с лобизъм. Така решенията, започват да се вземат на парче. Този
изключително важен за националната ни сигурност въпрос, не можа да се реши и до ден
днешен поради липсата на капацитет, а тези, които знаят как да стане това са съзнателно
държани настрана. Разпадат се не само сградите, нещо характерно за имотите в цялата
Българска армия. Разпада се трупаното с десетки години. Елитният интелектуален и
научен потеницал на военните училища е отстранен с административни и финансови
средства.
Непосилна, е задачата да се спаси военното образование в България. Ще остане само
историята, че училища като Шуменското военно училище в годините от 1948 г. насам е
дало на България президент и вицепрезидент, министри на отбраната, генерали, известни
творци и най-важното - стотици хиляди командири за Българската армия. Гавра, гавра и
пак гавра!

От същата тази програма за унищожаване, на тезгяха за продан се вадят и още, и още
военни имоти и поделения : преди Коледа 2010 МО обявява за продан 5.9 дка земя. със 19
сгради в Русе, 63 дка на бившата казарма в Ловеч със 47 полуразрушени постройки, два
имота в София - в кв. “Младост“. - терен от 2225 кв. м с 2 сгради и незастроен имот от 9750
кв.м. - това са имотите на военното музикално училище и военното окръжие. Във Велико
Търново се продава имот, който е с площ 19 855 кв. м и б сгради. Списъкът е нескончаем.

Поделението в Ловеч

Към края на 2010 се разбира също и че командирите на военните поделения ще имат
вече много по-важни задачи - да изчисляват с даден бюджет колко души могат да издържат
и от какви специалисти имат нужда. Най-важното е, че ще могат да строят и ремонтират,
както и да продават движимо имущество, но без бойна техника. От 2011 Съвместното
командване на силите, Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Военноморските
сили стават юридически лица - второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към
министъра на отбраната. Ръководството на МО отдавна иска да прехвърли отговорността
войсковите подразделения сами да се оправят с парите, за да се разтовари централната
администрация. По този начин военният министър Аню Ангелов смята, че няма да
поема и негативите от бъдещите съкращения, тъй като самите командири трябва да
влязат в определен бюджет. Чисто и просто слабоумния старец си измива ръцете като
Пилат - не ме обвинявайте мен, вашите командири ви съкратиха!
Оказва се, че всяко поделение само си прави бюджета - прекалено голяма децентрализация още повече за най-важното за сигурността министерство, а и военните експерти са прави
като смятат, че тези промени няма да намерят разбиране сред командирите, тъй като те са
завършили военно училище и имат бойни специалности, а не мениджърски. Вече видяхме
как се справят болници, училища и др. бюджетни организации с делегираните си бюджети.
Армията постепенно на хартия ще се напълни по щатове, въпреки незаетите 4 000 места и в
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момента - мъртви души, жена в майчинство - майстор по ремонта на танкова СУО и т.н. а за
качеството на подготовката няма да говорим. Та къде на серизно, къде на майтап - ще
цитираме въпрос от интервю с един генерал чието име няма да споменаваме от съжаление
към него:
Господин генерал-майор, как се справи със задачите си през 2010 г. бригада
„Логистика“ е условията на финансовата криза?
- Бригада „Логистика“ е едно от най-важните формирования в Щаба по осигуряването и
поддръжката. То е най-голямото по състав, с поделения, разположени по цялата
територия на страната. Основните задачи през годината бяха по подобряването на
условията за съхранение на материалните средства, така, както го изискват
регламентиращите документи, за което се направи изключително много в тази оскъдица
на финанси. Това се дължи на изключителната организация от командира на бригадата
полковник Костадин Сталев, командването на бригадата и големия ангажимент, който
поемаха командирите и началниците на поделения. Бригадата изпълнява и много други
функции по съхранението на излишни материални средства, приети от войските. Приеха
се всички материални средства на цяло поделение - това в Козаново. Друг много важен
момент беше разформирането, съгласно програмния меморандум, по наше решение на
две от поделенията на бригада „Логистика “ - Доброславци и Ветово. Така намаляваме
разходите на финансови средства. Има и заповед на министъра на отбраната за
завършване на процеса на разформирането на двете поделения до края на февруари.
Също така успяхме да подобрим отчетността в пълно съответствие
срегламентиращите документи, И удоволствие е за мен, като началник на Щаба по
осигуряването и поддръжката, че и през тази година работихме много коректно, много
точно. И резултатът е всичко това, което се направи за войските като осигуряване...“
06.01.2011 | Цончо Драгански Вестник “Българска армия“
На фона на тези антидържавни действия преминава в края на февруари 2011
тихомълком и поредния скандал след като се разбира, че Държавният департамент на САЩ
(не НАТО, а САЩ - това е пряко вмешателство на чужда държава в политиката ни)
настоява България спешно да унищожи 500 преносими зенитно-ракетни комплекса
“Стрела 2М“. Всичко това е извън всякакви договорености между България и НАТО.
Ръководството на Алианса дори не е
уведомено за тази дейност. През пролетта на 2010 военният министър Аню Ангелов е
сключил сделката, а срещу това е получил обещанието на американците да го возят
безплатно до контингентите ни в Афганистан. Ангелов е получил обещание и за помощ от
страна на Щатите за прочистването на взривеното преди години поделение в Челопечене.
Според посолството в САЩ за тази цел ще бъдат необходими между 400 000 и 1 млн.
долара.Според тази договорка България трябва да унищожи 500 броя “Стрела 2М“, чиято
обща цена възлиза на 25 млн. долара. Простите сметки показват, че при този договор
има само един печеливш и той не е България.

Аню Ангелов е доволен, че за пореден път е
успял да предаде Родината си

Военният министър се опитва да замаже скандала, като обяснява, че ние нямаме
право да продадем това оръжие, тъй като то е много опасно и може да попадне в ръце на
трета страна, която пък да го използва срещу наши бойци в мисии. Той обаче не дава и
смислено обяснение защо точно сега се стига до снемане от въоръжение на този тип
оръжие. Този тип оръжие е изключително важно за покриване на сигурността на бойците.
От рамото на боеца една “Стрела“ може да свали хеликоптер или самолет, който лети на 4
км височина. Факт е, че американската армия има страх от това оръжие след като на
няколко пъти американски хеликоптери са сваляни с него. Самите американци
също имат такова оръжие - наречено Стингър, но янките не биха си позволили лукса да
унищожават оръжие, което е платено от данъкоплатците на САЩ. Още по-малко биха
направили това тайно. Българското Министерство на отбраната продължава да крие
какво се случва с армията от своите данъкоплатци. Не е ясно още колко и какви
договори, спогодби и споразумения е сключил военният министър с американските
си партньори. Според изтеклите разкрития на “Уикилийкс“ се вижда намерението на
Съединените щати да оказват влияние върху развитието на Българската армия.
Посолството на САЩ в София препоръчва България да елиминира онези компоненти на
отбранителната си система, които са неефективни или несъвместими с изискванията за
участие в многонационалните мисии. Докато българските политици козируват на
САЩ, останалите страни от НАТО все повече ни избягват. Единственото общуване на
нашите генерали с колегите им от Франция, Германия или Великобритания може да бъде
осъществено в столовата на Военния комитет на НАТО в Монс.
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За да кажат управниците „Тези ракети трябва да ги унищожим!“, им трябва някаква
солидна причина за това, а не само приказки и залахи от терористи. Много удобно
изеднъж се появява инцидента от края на юли 2011 с една баба в чиято къща не знайно как
се е оказала установка „Стрела 2М“. Как стават тези неща не е ясно. Но е удобно.Човек
чак може да се замисли дали пък някой не го е направил нарочно, за да кажат след това унищожавайте ракетите!

Стрела 2М - „свръхоръжието“ от което се боят нашите „съюзници“ САЩ

Тихо и без много медиен се покрива едно престъпление станало в средата на 2011 в
Сливен - и по точно секретния команден пункт на трета българска армия под Хамам Баир.
Някога офицери са давали денонощно наряд в помещенията, които са под земята.
Впоследствие пунктът става собственост на Организацията за съдействие на отбраната, а
днес е на община Сливен. Оказва се, че мястото се охранява със COT. В края на юли
неизвестни апаши успяват да проникнат в тайния пункт през комин.
Апашите отмъкват кабели или поне това е официалната версия. Истински късмет е, че не
са влезли в другия бункер, където някога е бил командният пункт, споделят запознати.
Оказва се, че СОТ-ът се е задействал и на място пристигат служители на общинската
охранителна фирма и полиция. Апашите обаче успяват да се измъкнат. Заради кражбата е
усилена охраната на някогашния команден пункт. От общинската фирма за охрана
категорично отказват да съобщят какво е останало от “мозъка“ на вече бившата Трета
българска армия. От полицията в Сливен категорично отказват информация във връзка с
уж обикновената кражба на кабели. Това още веднъж потвърждава тезата, че в района има
обект, свързан с националната сигурност. Ако това е така - а то е така на 99% сигурност каква е
тази държава в която необезпокоявано крадци се промъкват в един от обектите
свързани с националната ни сигурност?????
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За да бъде в крак с поредната реформа над 40% от персонала на Военна болница в
Сливен е съкратен - от 1.07.2011 без работа остават 60 лекари, медицински сестри и
санитари, посяга се на 5 отделения, плюс голяма част от кабинетите в поликлиниката.
Изцяло се закрива отделението по УНГ. Закрива се и инфекциозното отделение на
военната болница, апетити към което има областната болница в Сливен
Остър сатър е размахан и за воините от асеновградския артилерийски полк. Падат
главите на около 500 офицери, сержанти и войници -артилеристи. С около 400 намалява и
броя на танкистите от центъра за подготовка в Сливен... А специалистите ще пресмятат
как с двойно по-малък състав ще се постигат по- големи способности. Отново
припомняме предизброното обещание на Аню за съкрашаване на администрацията.. .явно
страната ще бъде пазена с химикалки и моливи.
„ Имаме доста голям дял в нашия бюджет за собствени приходи, единствената
възможност да се получават приходи е реализация на движимо имущество и имоти,
които повече не са необходими “ - намига предателски Аню към репортерите. Общо 700
военни от Плевенски гарнизон ще бъдат освободени до края на 2012 година, от състава на
Пета бригада в Плевен ще бъдат освободени 45% от хората и там остават около 350-400
души. 18 военни и 10 цивилни служители в поделението в Павликени ще бъдат
освободени, а то ще престане да функционира. Поделението за ядрена, химическа и
бактериологическа защита в Горна Оряховица ще бъде закрито, закриват се още
миротворческия гарнизон във Враца (500 души) и Мусачево. От Видин до София няма
да има поделение!!!
Тук трябва да се спомене, че Враца е първият миротворчески гарнизон на България.
През 1992-1993 г. в него се подготвя батальона за Камбоджа. Във Враца протича и
подготовката на контингентите от шофьори, които после служат в Босна и превозват
натовски товари до Адриатическото крайбрежие. Пак във Враца е единственият музей на
автомобилната и автотракторната техника на Българската армия. Воини от батальона във
Враца получават високи оценки за своето участи в мисиите ни в Ирак и Афганистан.
Уволнението на много хора няма как да не повлияе на икономиката в града. Районът е
беден и едва ли някой богаташ ще може да ползва казармите за голям бизнес или
търговия. Поделението ще се разпарчетоса и за известно време някои ще се облажат. След
което ще последва светлият пример на казармите в Дупница, Банско, Ивайловград и
други, и други. Аню Ангелов казва, че е говорил с кмета на общината, имотът, в който е
сега механизираният батальон да бъде предаден безвъзмездно на общината. Така да се
осигури възможност за “редица инвестиционни проекти по европейски
програми“.Двадесет години обаче, ние българите се нагледахме на инвестиционни
проекти. Въпреки това, че е обявено за закриване Министерство на отбраната е поръчало
тонове храни, които периодично да бъдат доставяни до края на 2013 г. в поделението във
Враца.
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Отчаяните остатъци от българската армия очакват своята съдба във Враца

Министъра определя закриването на врачанското поделение като много естествено когато от 120 000 армията става 26 000. Изрежда няколко такива града: Царево, Елхово,
Кърджали, Банско, Разлог, Самоков и допълва самодоволно, че в Родопите имаме само един
гарнизон, а в Странджа нито един. “Това е ефекта от визията да бъдат съсредоточени на
едно място, да бъдат много мобилни, много маневрени “ категоричен е министърът на
отбраната. Самият той обаче едва ли си вярва, тъй като думите му са в тотална опозиция на
логиката. За да бъдат мобилни и маневрени, войските ни трябва да са правилно разпределени
в много на брой поделения из страната. По този начин няма да бъде засегната толкова голяма
част от техника и жива сила при евентуално нападение, отколкото ако са в големи тромави
поделения в които са съсредоточени много части. Той подкрепя тезата си и с друг пример, че
“колкото повече са гарнизоните, толкова по-големи са разходите на МО по поддръжката
на инфраструктурата и всичко “. Тук можем веднага да го оборим със следната реплика ако толкова държи да съкращава разходите и гарнизоните - най-добре е да започне от себе си
и цялата армия административен персонал, вилнееща в сградите на М01 и М02, докато
истинските защитници на Родината остават без работа и прехрана за семействата си.!
Интересното в случая с поредното съкращаване е, че целия административен
персонал начело с генералите е впрегнат в надуването на розови балони за успокояване на
воините от поделенията, че щабът ще направи всичко възможно,
колкото се може повече офицери, сержанти и войници да си намерят работа. Подобни
приказки и дребно скроени лъжи дори не би трябвало да се взимат под внимание.
Не са пощадени и запасните летища които биват обявени за пасища. Става въпрос за
терени, намиращи се в землищата на селата Бреница, област Плевен, и Борован, област
Враца, В процеса на осъществяване на реформата, необходимостта от ползването им е
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отпаднала и по смисъла на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи двата
терена са земеделски земи, тъй като отговарят на определението за пасище и мера.
Министърът заявява, че МО не може само да продаде имотите си и иска да се създаде
агенция, която да се занимава с неизползваемите армейски сгради и имоти. Познайте кой ще
работи там и кой ще прибира комисионни. Идеята е новата структура да състави списък на
тези имоти и да намери начин да реши проблемите с тях. За първите пет месеца на 2010 са
проведени 48 търга, но кандидат-купувачи са проявили интерес едва към 9 от тях. Ангелов
признава че Министерството на отбраната се е провалило в изпълнението на
стратегията си да се освободи от всички свои имоти с отпаднала необходимост. Към
2011 техният брой е около 800, като в рамките на цели 2 г. заради кризата на имотния пазар
ведомството успява да се освободи от 30 неизползваеми сгради. От началото на годината до
края на май 2011са били продадени 11 имота за малко над 2.4 млн. лв. За цялата 2010 пък
собственика си са сменили 30 здания на стойност близо 4 млн. лева.
Аню няма спирка и във Варна през април месец съобщава с гордост, че България ще
бракува някои от катерите и миночистачите си. До края на 2014 година вместо шест корабни
девизиона, ще има три корабни девизиона. Съкращенията са като личен състав около 600
души. По между другото съобщава че Проектът за изграждане на жилищен комплекс за
военнослужещи от Варна отпада окончателно. Имотът, върху който трябва да се вдигнат
новите апартаменти е включен в списъка на тези с отпаднала необходимост, което означава,
че военното министерство възнамерява да се раздели с него - терен на бившето поделение на
Строителни войски в район “Владислав Варненчик“ с площ около 54 декара, в който има и
12 сгради със специално предназначение. За построяването на жилища за военни там се
говори още по време на мандата на тройната коалиция от ексминистъра на отбраната от
НДСВ Веселин Близнаков. След него бившият министър Николай Цонев продължава
работата в тази насока, като се стига до изготвянето на идеен проект за новия комплекс.
Според него във “Владиславово“ трябва да се построят няколко еднотипни сгради с общо
1780 апартамента и сграда за обществени нужди.
Преди изборите министърът на отбраната о.р. ген.-лейтенант Аню Ангелов обяснява
уникалното си виждане, че строенето на апартаменти за военните не е изгодно, но обещава
да прави масивни къщи в районите на поделенията. “Ние искаме в нашите войскови райони,
където има вода, електричество, някаква изградена инфраструктура, чрез строителство
на многофамилни двуетажни (или максимум 2+1 мансарден етаж) сгради да осигурим
условия военнослужещите да живеят там - било то на ергенски или на семейни начала“,
обещава преди изборите Ангелов. Тази идея обаче също се оказва трудна за изпълнение от
70 годишния напикаваш, се министър, а междувременно МО обявява, че ще преотстъпи
терен от 3.3 декара във варненския квартал “Галата“, където има поделение, на общината,
тъй като е необходим за гробищен парк. Гавра!!
В Ямбол в края на юли 2011, Аню Ангелов обявява безвъзмездното прехвърляне на
имот на Министерството на отбраната на общината за изграждане на Музей на бойната
слава.
Защо Министерството на отбраната не смогва със собствените приходи, а
раздава милиони без да поиска нищо насреща. Например, апартаменти за
безквартирните военнослужещи. А запасни и резервисти негодуват че се раздава това, което
са строили със собствените си ръце. Действащите военнослужещи питат защо заплатите им
стоят във фризера с оправданието, че няма пари в бюджета.
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Министърът на отбраната Аню Ангелов си има свое обяснение като според него на първо
място стоят продажбите. И оттук осигуряването на собствени приходи. Правителството
обаче ударно дарява безвъзмездно казарми на областни управители, общини и ведомства,
като спортното. Така не милиони, а милиарди сменят собствениците си. След няколко
години вече няма да се знае кой владее тези имоти. В същото време МО ще продължава да
разчита на държавния бюджет. През 2010 година, в “интерес на гражданите и на цялото
общество“, МО преотстъпва безвъзмездно общо 31 имота с отпаднала необходимост, от
които 17 на различни общини, а 14 - на други държавни ведомства. Политиката “в интерес
на гражданите и на цялото общество“ продължава и през тази година. Според глупавата
логика на Аню ако отидат в ръцете на някой частник, не се знае за какво ще се използват, а в
тези случаи ще решават общинските съвети, - а как решават те, всички знаем много добре само от три имота в Шумен загубите са близо 15 милиона лева по думите на областният
управител Димитър Александров, . “Радвам се, че тези имоти отиват в шуменци, това е
точната помощ в точното време. “
- тези думи на областния управител са в пълно съзвучие с новата имотна политика на
министър Ангелов. Но дотук.
От правителството, към областния управител, на общината и оттам на някого
- за да се решат местните финансови проблеми. А МО има да чака да изпълни приходната
част на бюджета си. В средата на годината то отчита реализирани собствени приходи в
размер на близо 17, 7 милиона лева, което представлява едва 27.29% от годишния план.
Обясненията и сега са като миналогодишните: “Отчитаме, че продажбите на имоти на
МО с отпаднала необходимост са по- ниски от очакваното, но е безспорен факт
продължилата през цялата година (а продължаваща и до сега) неблагоприятна
конюнктурата на пазара на недвижими имоти. Стремежът е да се освободим от тях,
защото те продължават да генерират разходи под формата на данъци, поддръжка,
охрана и други. Същевременно, някои от имотите могат да бъдат по-добре реализирани в
интерес на гражданите с прехвърлянето им на местните власти за различни нужди и
проекти. “ Нещо куца в тази политика “в интерес на гражданите“. Тя, май, е в интерес на
съответната политическа сила за спечелване на изборите. За сметка на това джобът на
военните все повече се изпразва.
МО се разделя в средата на 2011 скоростно с още един от имотите си - летището в
Балчик, което е преобразувано в гражданско и ще приема туристи на пролет 2012. До
бързото решение се е достигнало след като за пореден път премиерът на Република
България е пожелал летището в Балчик да стане колкото се може по-бързо гражданско.
Бивши военнослужещи от авиобазата се учудват на бързината, с която Бойко Борисов
действал - само месец преди прехвърлянето на собствеността всичко е било само идея,
след това всичко се решило светкавично на заседание.
Военните са очаквали приемо-предаването на летището да трае поне 1-2 месеца, за да имат
време да подготвят изрядно всички документи и се оказват изненадани от няколкодневния
срок, който им е зададен. Премиерът Борисов обещава на правителственото заседание 30
млн.лв., а след пролетта на 2012 г., когато всичко бъде изградено за гражданско летище, то
да бъде дадено на концесия, а парите да се върнат бързо в държавата. Най-голям интерес
към бъдещето на авиобазата проявяват от “Албена“, които досега са били наематели на
летище Балчик. “Албена“ имат дъщерна фирма “Интерскай“ - собственик на бившите вече
летища Лесново и Приморско. Повечето от местните хора се чудят дали това е “чудесният
подарък“ за 70 годишния юбилей на летището, който ще бъде честван тържествено през
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октомври тази година. В същото време агенция “Дойче веле“ изразява учудване, че в
момент на голяма криза лично премиерът Бойко Борисов е решил да инвестира в
едно летище цели 30 млн.лв., вместо те да бъдат дадени за други по-разумни неща.
Неведоми са пътищата на мафиотите...
Безстопанствеността продължава и в това правителство със пълна сила, а
примери - колкото искате:
Кражби се извършват в почти всички изоставени поделения, като най ярък е случая с
бившите военни поделения на Червен баир край Ямбол, където цигански бригади изнасят
тухли, кабели, метали, изсечени са всички дървета в казармения район. В края на
септември 2010, с решение на Министерски съвет, военните имоти на Червен баир, както и
военни сгради в центъра на града, където навремето е командването на Ямболската
дивизия - общо 720 декара са прехвърлени на община Ямбол. Според кмета процедурата
по прехвърлянето не е приключила. В условията на това висящо положение
опустошаването на терена продължава.

Част от разрушеното поделение в Червен Баир

Бившата столова на Девети пехотен пловдивски полк е превърната в наркосборище.
Помещението, което е близо 200 кв. метра, е останало без врати и е разградено. В него се
събират наркомани и цигани. Жителите на квартала събират подписка, която да връчат на
районния кмет, тъй като се опасяват от зарази. Повече от 10 години помещението е дадено
на концесия, но реално не се стопанисва. Потърсена за коментар, районният кмет Ина
Филипова казва, че знае за проблема, а защо нищо не прави - не е ясно!
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Десетки пустеещи поделения неохранявани от никого са станали жертва на
цигански набези, на вандализъм и кражби на метал. Абсолютна незаинтересованост от
страна на поредното правителство.Човек се замисля че всичко това е някаква наредене
игра с крайна цел - унищожаване тотално на армията и сломяване на народния и бойния
дух. Малко преди местните и президентските избори през 2011 от МО решават да
политиканстват и да купят общественото мнение по места като безвъзмездно даряват
огромен и атрактивен сграден фонд на общините. Всъщност не трябва да се заблуждаваме
- всеки път когато от МО се дарява някой имот, безвъзмездно на община или както те
обичат да казват - „за нуждите на населението“ - зад тези мелодраматични думички
прозират елементарните политически интереси свъразни с
избори, договорки, настройване на обществено мнение и прочие еквилибристики
характерни за политически маргинали!Сам Аню в пристъп на омраза и гняв към
военните съобщава: Министерството на отбраната (МО) ще продаде или ще
преотстъпи на общини и други организации абсолютно всички имоти, които не се
използват за целите си. Тази поредна закана звучи трагикомично. Военното ведомство
от години хем не може да охранява и стопанисва стотици големи имоти в цялата страна,
хем трудно ги преотстъпва на общините. От друга страна - и кметовете не знаят какво да
правят с подарените им терени. Градоначалниците трябва да мислят какво ще изникне
върху подарените им терени. Молове, спортни комплекси, клиники и учебни центрове са
само част от идеите, които скоро ще изникнат върху бившите казарми.
Военните имоти в Хасковска област са около 756 000 дка - два пъти по- малко от
цялата обработваема земеделска земя в този плодороден край на България. На територията
на община Хасково има 14 военни имота. Сред тях са и бившите военни летища край
Малево и Узунджово. Битката на общината с Министерството на отбраната (МО) за
прехвърляне на изоставените казарми продължава над Ю г . Сградите в тях са опасни и се
рушат, охраната е недостатъчна. Преди кризата фирми смятат да строят в централните
казарми жилищен комплекс с MOJI. Има идея летището в Узунджово да стане терминал за
товарни полети и малки самолети да превозват пресни плодове и зеленчуци из цяла
Европа. Общината иска да получи имотите безвъзмездно, мотивирайки се с натрупани от
близо 20 г. дългове от местни данъци. През март т.г. областният управител на Хасково
Румен Данев предлага на общината 5 дка военни имоти. Парцелът е на бившето танково
поделение. Не е ясно какво ще се случва с него. Официалната версия е да бъде издигнат
нов спортен комплекс. МО е подготвило за продажба други три терена зад Дома на
армията в центъра на Хасково. В единия попада и паметник на воините от Десети
шипченски полк, които са влезли първи в Одрин по времето на Балканската война. До
какво доживяхме - да продават военни паметници!!!!! Пустеят обаче и някогашните
казарми в околните Харманли и Симеоновград.
В Русе общината е замразила проектите. Върху част от огромния плац на
някогашната санитарна школа се издига новата сграда на НАП. Зад нея “Лидл“ строи
хипермаркет. Останалите 14, 4 дка с 4630 кв. м застроена площ отиват към общината. Тя
обаче не успява да ги усвои и МО й оставя само половината терен, като обяви търг за
другата част. Докато чака инвестиции, половината от застроената територия на бившата
автомобилна школа в кв. “Ялта“ също се разпада. Някогашните й казарми, прехвърлени на
вече несъществуващата Организация за съдействие на отбраната, бяха разпродадени за
производствени цехове на фирми. Същата съдба последва и казармата край местността
Сръбчето.
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В Кюстендил огромният комплекс от 58 сгради с двор от 136 дка - бивши казарми на
изхода на града към ГКПП-Гюешево, се руши и пустее вече 20 години, откакто е закрито
сапьорното поделение. Областният управител Любомир Анчев е лансирал идеята там да се
изгради почивна база за възстановяване на войници от контингенти на НАТО след тежки
мисии. Неотдавна от клон на “Снабдяване и търговия-МО“ ЕООД в Дупница заявяват, че в
бившето поделение са обособени 5 отделни имота, които ще се обявят на търг. Това се
прави, тъй като едва ли ще се яви фирма, готова да плати анблок за огромна площ и
комплекс от полурухнали
сгради. Активисти на ГЕРБ в Кюстендил коментират, че софийски предприемачи
проявяват интерес към казармите. Там щели да правят балнеоложки комплекс. В
миналото едно от най-сериозните предложения за военния имот е да се направи ВУЗ с 4
икономически специалности. Но през 2005 г. Кюстендил за дълго се раздели с мечтата за
собствен университет.

Кюстендилския „университет“

Нереализирана си остава и идеята отпреди 3 години за руско-български ВУЗ в
свободните корпуси в бившата Школа за запасни офицери “Христо Ботев“ в Плевен. И
досега обаче помещенията стоят празни. Школата за запасни офицери със 107-годишна
история е закрита през май 2008 г. На нейно място е дислоцирана Пета шипченска
механизирана бригада, но тя не използва голяма част от комплекса. Празните корпуси са в
границите на поделението и това засега ги спасява от набези на крадци и вандали.
Бившето военно поделение във Видин обаче все още се пази за студентско градче.
Имотът е на атрактивно място - до крепостта Баба Вида. Преди години теренът от над 40
дка на някогашните казарми е предоставен на общината, която въпреки тежките
финансови проблеми не продава апетитния имот. Такъв опит има обаче при предишната
92

местна управа, но след инфарктни дебати тогавашният общински съвет отказва
продажбата. Днес старите казарми са част от проекта за изграждането на Евро-швейцарски
университет във Видин. Акредитацията за ВУЗ обаче е отказвана на два пъти. Но
надеждата не е изгубена, след като през м.г.
Върховният административен съд върна за ново разглеждане решението на
атестационната комисия. В момента една от сградите в старото поделение е
преустроена в общинска амбулатория за кастрация на бездомни кучета.
Преди пет години община Монтана успява да отреже част от закритото военно
поделение в града. Местната управа на няколко пъти иска правителството да й прехвърли
собствеността на над 50-те дка армейска територия с масивни триетажни сгради.
Стратегическото място на парцела край централната улица е привлякло интереса на доста
далаверадежии. Използвайки острата нужда от база за новото жандармерийско поделение
през 2006, общината успява да размени бившия затвор в града срещу 11, 3 дка от
заключените казарми. Впоследствие земята е купена на търг от испанската компания
“Комерция“ за 1, 5 млн. лева, която препродава парцела. След година върху него се
издигна първият в северозапада хипермаркет на “Лидл“.н Останалата част от казармите
продължава да пустее.

Пустееща казарма в Монтана

Разрухата е превзела и някогашното военно поделение в Лом., където бившите
казарми на легендарния Втори ломски конен полк се простират върху повече от 100 дка
площ край жп линията Лом - София. След закриването на поделението техниката е
изнесена, а опазването на сградите поема охранителна фирма. Възрастните гардове обаче
не могат да спрат денонощните щурмове на орди от крадци в града с повече цигани,
отколкото българи. Преди месеци военни ветерани искат поне паметникът на 67 загинали
във войните кавалеристи в пустеещата казарма да бъде спасен.
Запустяло е и някогашното летище край монтанското село Габровница. От
Гражданска защита са разработили проект за превръщането му в Център за хуманитарни
операции при кризи.
Казармите в Козлодуй и Оряхово още се водят на МО, но не се охраняват и почти
всичко е разграбено. В Мездра казармите на закритото поделение на
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строителните войски се стопанисват от Национална компания БДЖ. Там се пази част от
стратегическия резерв на железниците.
Казармите в Сандански и Кресна представляват гробници от бетон и боклуци.
Военните обаче отказват да ги предадат на общините. По-добра е съдбата на казармата в
Симитли - тя става бизнес парк, какъвто ще се строи и в Гоце Делчев.
45-а корпусна артилерийска бригада в Търговище е закрита през 2005 г.,
поделението заемаше 120 дка с големи паркове и доста сгради. Опитите на общината
да получи имота удрят на камък.
Четири от десетте жилищни блока в бившия военен комплекс в елховското село
Бояново (Ямболска област), където имаше ракетно поделение, са сринати до основи.
Други три са почти без стени, останали са на носещи колони. Относително запазени са
четири, които се стопанисват от общината. В тях са настанени крайно нуждаещи се
семейства. Над 20 апартамента стоят празни. Преди 20 години жилищният комплекс е
единственият в региона с пречиствателна станция. Разрушаването на сградите в Бояново
започва, след като през 1993 г. ракетното поделение е закрито. От общината в Елхово
многократно искат от военното министерство да получат блоковете. В кметството в
Бояново има дори списъци с желаещи да се настанят в апартаментите - да ги купят или
вземат под наем. Докато се стигне до решението да бъдат предадени на общината преди
4-5 години, седем от блоковете вече са разрушени.
До основи са сринати и четири-пет от жилищните блокове в градчето край авиобаза
Безмер. От всички десетина в момента само един е населен.

Поделение в Бояново
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Разрушени военни блокове в Бояново

Над 800 дка военни имоти във Великотърновска област от години пустеят.
Най-много са неизползваемите терени в община Горна Оряховица. Близо 400 декара са
занемарените казарми на две поделения в близост до летището. 60 дка е площта на
бившето сержантско училище, което се води собственост на транспортното министерство.
В края на 2008 г. има идея закритите казарми в Горна Оряховица да бъдат използвани за
нов затвор. “Имотите са атрактивни, защото са в промишлената зона. А са обект
единствено за вандали“, коментира кметът на Горна Оряховица инж. Йордан Михтиев. От
2000 г. общината се опитва да получи терените. Наскоро португалци и англичани искали
да изградят там завод за преработка на биомаса. Ако не се реши въпросът с прехвърлянето,
ще пропаднат инвестиции за над 50 млн. евро. - или поне така скимтят прибралите тлъсти
комисионни - лобисти!
Заради несъгласие на МО да предостави безвъзмездно бившето военно поделение в
Свищов уж пропада белгийска инвестиция от 30 млн. лева. Теренът е около 330 декара и
преди 2 г. чужденците искали да построят завод за сглобяване на термопанели за
еднофамилни жилища. Мястото е оценено и като удобно за изграждане на инфраструктура
на бъдещия ферибот Свищов - Зимнич.
Сливен пък готви концепция за ползването на военните имоти, които държавата
предостави на кметството три дни преди втория тур на изборите през 2011. Общината
получава летище “Бършен“, военния стадион и други имоти, чиято обща стойност възлиза
на 40 милиона лева. По пазарни цени обаче стойността е двойно повече. По време на
първия си мандат Йордан Лечков издейства 116 декара бивши казарми в центъра на
Сливен. Според калкулации на независими експерти стойността на всички военни имоти,
придобити от община Сливен, възлиза на над 100 млн. лв. Този имот обаче създава големи
проблеми на Йордан Лечков. В съда е внесен обвинителен акт срещу него за
безстопанственост, защото
в продължение на близо две години е разрешил частни фирми да ползват казармите за
складова база, без да плащат наем. Щетите били 670 000 лева. “Нестига че само ние успяхме

да се преборим и получихме безвъзмездно имота, а сега ще ме съдят. Теренът бе поверен на
общинската охрана, допуснали са фирми, които на практика го опазиха“, контрира
глуповатообвиненията кметът. Теренът е изключително апетитен заради мястото, на което
се намира: граничи с голям булевард, откъдето минава общественият транспорт за
жилищните комплекси в Сливен, а отсреща е градският парк. От сключването на договора са
минали няколко години, но имотът все още не е разработен. Има различни идеи за
използването му. Една от тях е върху част от терена да се построят жилища за съкратените от
армията служещи. Към днешна дата намеренията на общината са на мястото на казармите да
израсне център за обществено обслужване. Според вече изработения план 16 дка от терена
са за нуждите на кметството. Там ще бъде построена сграда за общинската администрация.
Останалите 100 дка са раздробени на 8 парцела. Върху един от тях ще е новата сграда на
пожарната. Останалите ще бъдат разиграни на търг.
База за обучение на охранители или клиника за лечение на остеопороза са
плановете за бъдещето на 16 декара терен в центъра на Петрич. Въпреки че общината
пожелава да получи терена, за да го превърне в парк, военното министерство успява да го
продаде за 900 000 лв. на частна фирма. А уж всички надаваха вой до небесата, че ще
направят всичко възможно да не се строят безмислени сгради( тип MOJI-ове) и да
внимават земята да не отиде в сенчести интереси....Обещания на предатели!!!!
Дойдат ли избори, местните управници започват да искат стари казарми, за да трупат
точки пред електората. В същото време на пръсти се броят бивши армейски имоти, в които
общинските управи са успели да реализират бизнес или социален проект.Не са малко
случаите, щом общината вземе мечтания имот, да го продаде незабавно, за да закърпи
бюджета. Масова практика е да се искат от военните терени без предварителна идея какво
ще се прави с тях. Принципът е: да ни дадат, пък после ще му мислим. Сега МО харчи за
охрана на свои имоти “с отпаднала необходимост“ близо 20 млн. лв. годишно. Но въпреки
това те се рушат. Голяма част вече са разграбени.Военното ведомство си е поставило краен
срок за решаване на проблема 2014 г. Не е ясно обаче какво ще остане от бившите казарми и
съоръжения, прекарани през 20-годишна ескалация на безстопанствеността. А и не е сигурно
дали ще се възвърне попареният от кризата инвеститорски интерес към тях.
Към средата на 2011, МО започва нова антибългарска кампания - запасите в държавата
за мирно и военно време са за близо 150 хилядна войска. Поради тази причина,
антибългарите от това правителство започват тотална разпродажба на излишни оръжия и
непотребни вещи. На тезгяха са извадени танкове, ракети, одеяла, манерки, чинии, канчета,
потници и дори долни гащи. Министерството на отбраната възнамерява да изкара от
търговията до края на годината поне 20 млн. лева. Разпродажбата на армейските излишъци
върви само през Софийската стокова борса, а оръжията се реализират на пазара чрез
специални търгове.
„ От 15 юни започват търговете като се предлагат например 27 товарни
автомобила, сервитьорски колички, черпаци, термофонни казанчета, чинии, кантари,
триони замесо, картофобелачки, буркани и т.н. “, съобщава Дичко Апостолов, управител
на “Снабдяване и търговия-МО“ . На особен интерес се радвали фурнировани войнишки
манерки, защото били уникални. На интерес също се радвали и армейските полеви кухни с 3 казана, всеки с вместимост по 50 л - общо 150 л. Може да се храни цяла рота от стотина
бойци на полето.А и да се ползват за варене на огнена вода.
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Полева кухня за продажба

На борсата се търгуват излишъците на армията от цялата страна. Преди да бъдат
обявени за продан, комисия в МО им слага цени по категории в зависимост от състоянието
- стоманените каски се оценяват от 25 стотинки до 1, 50 лв. Най- скъпото канче за чай е 70
ст., докато най-евтиното - 10 ст. Походната полева кухня от 150 л първа категория е 1300
лв., а най-лошата пета - 200 лв. Офицерските одеяла от 100% вълна са от 75 ст. до 5 лв.
Армейското бельо, което се предлага на борсата, макар че е престояло в складовете, е
чисто ново. Продава се от 5 до 50 стотинки.
На Софийската борса обаче не може да се купи само манерка - тя върви винаги в
комплект с друга вещ - търговски трик въведен от фирмите обслужващи легалното
разграбраване на армията с цел по-бързата и ефективна продажба на стоките . Манерките
вървят с ризи, куртки, канчета, платнища и други вещи, към които няма голям
интерес.Според думите на един от началниците на тези фирми,
за да се освободи армията от излишните вещи за 3 г. трябва да се изтъргуват
имущества от 90 войскови района.
Най - търсена била автомобилната техника - от джипове до големи камиони.
Особено се търсели товарните автомобили с лебедка за самоизтегляне - за дърводобив, за
селското стопанство, защото са изключително издръжливи и с висока проходимост.
Джиповете, тръгвали за наддаване с цена около 1000 лв. За камионите ЗИЛ-131 офертите
започват от 2200-2500 лв., като цената стига до 4000 лв. Началната цена за “Урал“ е 3000
лв.
По интересно е обаче да се разбере какви оръжия са продали до момента търговците
на националната сигурност - два транспортни самолета АН-26, шест танкови влекача,
около 80 специални автомобила, 25 ракети от свалените от въоръжение зенитни
комплекси “Двина“ и “Волхов“. Тази техника както казахме не се предлага на борсата, а се
разиграва на оръжейни търгове. Какво оръжие ще бъде продадено от антибългарското

правителство до края на 2011 - шест бойни хеликоптера МИ-24, близо 100 танка Т-72(
не Т-34, не Т-55!!!!), реактивни системи за залпов огън - около 80 бр., бойни
бронирани машини - около 120 бр., няколко хиляди картечници, автомати, снаряди.
Подобна публична капитулация и предателство от страна на държавата няма
никъде по света. Едва ли поредния некадърен миннистър си е задавал въпроса - ако не
дай си боже стане нещо лошо в България, с армия от 21 000 души и без никакво резервно
въоръжение за запасняци, доброволци или резерв - какво ще правим???? Ако се появят
доброволчески отряди (имайки предвид заложение резерв от 3500 човека)- с какво ще
бъдат въоръжени - с кухненски ножове и вилици ли? Защото съюзите са до време, но
държавата трябва да просъществува при всички обстоятелства!!!
Каква е логиката на предателя Аню Ангелов - заради намаляването на числения
състав на армията не е необходимо да съхраняваме излишна техника.Гениално!! Щом сме
решили да намалим армията, ДАЙТЕ И ВОЕННОВРЕМЕННИТЕ ЗАПАСИ ДА
БАСТИСАМЕ ПОКРАЙ НЕЯ, че утре ако случайно дойдат управляващи с мозък в
главата, пак нищо да не може да си направи, защото няма да има нищо останало по
складовете, даже самите складове няма да ги има - Аню продава и имотите с ударни
темпове.

Танкове Т-72 в движение - предназначени за продажба...или за скрап

Освен горепосочената техника и военен инвентар - огромни количества храни,
лекарства, метали и гориво, които сега са блокирани като неприкосновен запас, ще се
завъртят на пазара. Това ще стане в началото на следващата 2012 година. Месец декември
е срокът до който военните трябва да кажат от какво точно количество суровини и
продукти имат нужда. От Министерството на отбраната се обясняват като ученички какво
добро дело правят по този начин, цитат: „ Отражението върху гоените няма да е пряко,
но ресурсът, който се налива в икономиката ни, е огромен. Държим блокирани огромни
количества метали, а точно сега гоените им се вдигат и бизнесът е принуден да ги купува
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прескъпо. Същото е и с горивата и строителните материали. “ (всъщност цените на
металите падат по целия свят момента). Гигантският армейски битак ще стане възможен,
след като бъде приет нов държавен военновременен план, който ще е готов до края на
декември, но съдържанието му ще е секретно. По думите на Аню принципът, който ще
залегне в документа, е „ по-малка армия, по-малко военновременни запаси. Едно време
разчетите са се правили за 500 000 души, но сега са 4-5 пъти по-малко, (тук той визира
мобилизационните планове явно) Предвижда се да станат още по-малко“. Дали се е
замислил този човек, че при евентуална война - населението ще трябва да яде нещо и да се
пази с нещо от врага... .Разбираме също, че господина не използва вече термина „война“, а
„криза“.
Нездрав смях будят обаче думите на зам.-министъра Валентин Радев според когото
бизнесът и фирмите не искат да съхраняват полупродукти, не искат да съхраняват изходни
суровини като брокати, стомана, цветни метали, от които някога по време на криза
евентуално ще изработват военни изделия и други неща, необходими на военните. По
думите му, ситуацията по време на „криза“ се развива динамично, което налага да се
съхраняват полуготови изделия. „ Оръжейници ни предложиха например да пазят
автомат „Калашников “ почти сглобен, но без ремък и приклад. Казаха: „Ако стане
нужда, сглобяваме го веднага и го имате “. По този начин щели да се спестят и огромни
средства, които в момента МО заделя за поддържане на огромния военен резерв. До тук
добре - наистина има известен резон в думите на зам.-министъра. Пита се обаче в
задачката - какви автомати „Калашников“ ще държите на склад в полу-готово състояние
след като до 2 години всичките запаси от леко стрелково оръжие, самите вие казахте, че ще
продадете и нарежете, (за справка - една страница по-нагоре).Всъщност цялата тази
патардия около продажба на уж ненужно имущество има за цел да подготви
„общественото мнение“ за може би най-големия пирон забиван в ковчега на суверенитета
ни - унищожаването на държавния резерв и военновременните запаси!

В.Радев се опитва да обясни как ще сглобяваме
автомати, които преди това сме
нарязали

Министерството на отбраната обаче продължава да тъпче наред - не са пощадени и
военноинвалидите и ветераните - продажбата на два етажа от санаториума в Кюстендил,
собственост на съюза на военноинвалидите. Без всякакви основания и без разговор с

ръководството на организацията министър Аню Ангелов продал третия и четвъртия етаж
за 150 000 лв. на неизвестен купувач. „ Защо сега военният министър се отнася към нас
като мародери“ питат старите воини - „ Толкова ли е трудно държавата да се грижи за
хората, отдали кръвта и живота си за патриотични цели, за държавната цялост и
независимост“. Членовете на съюза общо са 7322-ма, от които половината са
военноинвалиди, другите военнопострадали, а за тях никаква държавна институция не
полага грижи. В Полша военноинвалидите получават пенсии в порядъка на 1800 евро,
което за българите звучи като приказка. Състоянието на военноинвалидите и
военнопострадалите у нас е “бедстващо“ заради ниските им пенсии и незадоволителния
им здравен и трудов статус. Хората, които са
пострадали за държавата, докато са изпълнявали служебния си дълг, сега вземат пенсии
между 115 лв. и 151 лв. Военноинвалидите коментират, че безработицата при тях надвишава
90%, тъй като никой не назначава инвалиди. Наборната армия трябва да бъде
възстановена под някаква форма, за да се опази държавността, смятат още
военноинвалидите. Мотивите им са, че създаването на професионална армия е скъп процес.
Те смятат, че наборната армия е добър вариант във всяко отношение - едновременно евтин и
дава на населението необходимата подготовка за бедствия и аварии.
Става ясно какви са стандартите и реалното състояние в българската военна авиация:
от изисквани 180 летателни часа на пилот на година, екипажите, имат по около 40, а
останалият летателен състав е на практика близо до, Л преквалифициране в пехота' \ Така
ВВС са изправени пред реалната перспектива да не бъдат способни да се справят дори с
мирновременната задача да охраняват Родината. Замислената от предишните правителства
модернизация на Българската армия е в процес на сериозно преосмисляне. Вместо пет (по
първоначална идея - осем) армията има три “Спартан“-а. Поради липса на финансови
средства до края на 2009 година акредитивът по договора с фирма “Аления“ не е открит и
планираният за август 2009-а трети самолет е доставен едва в края на 2011, както и не са
извършени поредните доставки на консумативи, резервни части и специално наземно
оборудване, на обща стойност около 14 млн. евро. Не е ясно дали въобще без това
обурудване могат да се използват тези самолети. Тъй като правителството е решило да
прекрати напълно договора заради финансови проблеми, под натиска на НАТО и Франция,
Българската армия получава три вертолета “Пантер“, . Единствено 12-те вертолета Кугър са
на място, но проблема при тях е безумно високата цена за подръжка и непрекъснатите
аварии, въпреки убеждаването при тяхното закупуване, че са прекрасни машини. Снемат се
от въоръжение шест Ми-17 и шест Ми-24. В същото време морските пилоти от авиобаза
„Чайка“ край Варна са закотвени на земята. След като не летят, те постепенно губят навици и
умения. Полетите престават, когато свършва моторесурсът на последните два руски
вертолета ПЛ-14. Ако сделката за трите „пантери“ не е осъществена, освен без подводници,
България остава и без морска авиация, което понижава боеспособността на флота и
подготовката на екипажите на корабите от патрулните дивизиони. Всъщност принципът за
превъоръжаване на всяка армия е елементарен. - първо се дават пари за бойни, а след това за
обслужващи способности. Това важи и за ВВС (б.р. - Чехия, Унгария и Полша започват с нов
изтребител. Поляците купуват 48 броя Ф-16 за 4 млрд долара.).
Преди 7-8 г.обаче нашето МО впрегва каруцата пред коня и договоря 12 вертолета
“Кугар“ и 6 бр. “Пантер“ за 380 млн. евро със срок на изплащане 6 г., а МО в момента се мъчи
да се измъкне от мъртвата хватка на контракта. Но това е малката беда. По-голямата е, че са
дадени и ще се дават още милиони за техника, която бездейства. 12-те вертолета, лКугар, л не
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са оборудвани по стандартите за защита от огъня на противника. Това ги прави неефективни
по отношение на задачите, за които са предназначени, и налага необходимостта
допълнителното закупуване на оборудване. Те не могат да бъдат изпратени на мисия - нямат
въоръжение, бронировка, т.нар. ловушки за разсейване на ракетни атаки, система за
предупреждение срещу обстрел, система за засекретена комуникация между екипажите. За
да се оборудват само за два вертолета трябват 20 млн. евро. Затова български “Кугар“ в
операция на НАТО скоро няма да има. Преди време от командването на пакта пращат писма
до Генщаба да се дадат хеликоптери за Афганистан, но отговорите са, че нямаме.
Поддръжката на тези машини е много скъпа, както споменахме на няколко пъти. От 12 броя
“Кугар“ към средата на 2011 летят 4. А към септември 2011 остава един . Вертолет “Кугар“,
след като “навърти“ 500 ч във въздуха, или минат 2 г., дори без да е летял, му се прави
профилактика. Цената е 500 000 лв. Прогнозите са, че средно за година поддръжката на
всички „кугъри“ гълта 20 млн. лв. За 10 г.сумата ще скочи до безумните 200 млн. лв. А и
компанията “Юрокоптер“ още не е изпълнила ангажиментите по директния офсет да изгради
хангар за вертолетите и учебен корпус. Непростима грешка е, че БА остави на произвола
на съдбата руските вертолети. Ненапразно Пентагонът ги изкупува на старо, модернизира
и праща срещу талибаните. Посветени в оръжейния бизнес твърдят, че само България от
бившите соцстрани в НАТО е купила вертолети “Кугар“. В същото време експерти
обясняват, че е грешка да се отказваме от руските хеликоптери МИ-17. От тях са
отремонтирани и летят три. Ресурсът им е 3000 ч. Вместо да се купуват нови хеликоптери, е
трябвало да се модернизират МИ-17. Тези машини са евтини, здрави, мощни, прости за
обслужване. Дори имат “ловушки“ и контейнери за изстрелване на ракети “въздух- въздух“
за самозащита. МИ-17 не е капризен вертолет. Той не знае какво е “покрив над главата“.
Домува на открито - при дъжд, сняг, студ и пек. Докато “Кугар“ след полет задължително се
прибира в хангар. Преди време САЩ поръчват на Русия нови 54 броя от последната
модификация МИ-171. Такива вертолети вземат и други страни членки на пакта - Чехия,
Хърватия и Словения. МИ-171 е перфектен хеликоптер. Цената му е около $10-12 млн. оборудван, брониран, с модерна навигация. Готов за мисии. Купуваш и не мислиш за нищо.
Една ескадрила от 10 машини излиза около $110 млн.
Докато вертолетната ни авиация е на кръстопът за никъде, бойната още се държи. Но
докога? В авиобаза Граф Игнатиево премиерът Бойко Борисов хвали летците ни, че са едни
от най-добрите. Няма наш летец с МиГ-29, победен в учебен въздушен бой от Ф-16. Но
премиерът едва ли знае с какви усилия и лишения пилотите поддържат тренинг. На някои се
събират по 80 часа работна седмица.
Сега летят около 6-7 изтребителя МиГ-21. За тях обаче има само един акумулатор и
техниците го прехвърлят от машина на машина. Тази година (2011) МиГ-21 излиза от
въоръжение след което ВВС остават с 16 броя МиГ-29, от които летят половината.
Преди няколко години всички наши МиГ-ове са ремонтирани за $48 млн. и могат да
служат още 20 г. Ако има средства за поддръжката им обаче. А МО няма договор с фирма,
която да върши това. МиГ-29 е мощен и маневрен изтребител. Той е идеален прехващач за
охрана на небето ни. За да дежури в “Еър полисинг“, не му трябва система “свой-чужд“,
макар че може да му се монтира. За един МиГ- 29 трябват около 800 хил. лв., за да лети с
натовско опознаване. МиГ-29 е евтин и за експлоатация. ВВС има обучени пилоти и
техници. Годишно, за да летят миговете ни, трябват около 10 млн. лв. за поддръжка .
Необяснимо е обаче защо в
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материалния план за 2011 г.за тях е предвиден около милион. През последните две години
те служат почти без пари, защото за тях са правени минимум разходи за поддръжка, но
това не може да продължава безкрай, защото броят на изправните МиГ-29 постоянно
намалява. В същото време МО отделя щедри пари за поддръжка на трите нови
транспортни самолета “Спартан“ - по 3 млн. лв. за всеки. Два от тях са в гаранция, един е
повреден. А колко летят спартаните? И къде е логиката за 16 бойни изтребителя да
трябват 10 млн. лв. и парите да ги няма, а за новите спартани, които се вдигат рядко - 9
млн. лв. са гарантирани. Има ли шанс да се роди елементарна мисъл в главата на
страдащия от старческо слабоумие антибългарин - министър на отбраната?!

Български МиГ - 29 - един от последните стражи на България

Каква е ползата от „Спартан“-ите? За три машини е платено 55 млн. евро. А
“отстъпката“ се изразява в това, че сумата за останалите две ще издължаваме в резервни
части. Кабинетът гласува 46 млн. евро, които ще се харчат от “Аления“ за поддръжка на
самолетите за 10 г. Но защо десет - не е ясно. Излиза, че ще данъкоплатеца ще даде 101
млн. евро вместо 91 млн. И ще имаме три самолета на цената на пет, но с 10 млн. евро
по-скъпи. Разбираемо е, че трябва да се издължим за 91 млн. евро по договора за покупка
на 5 самолета “Спартан“. МО успява да ги редуцира на 3.
Излиза наяве поредното решаване на нещата на “тъмно“. МО открива обществената
поръчка за 92 млн.лв. за поддръжка на самолетите “Спартан“, но оферта е отправена
единствено към фирма “Авиостарт“ ООД. Това е посредникът и консултант по сделката
между Министерство на отбраната и италианската фирма “Аления аеронавтика“. Преди
четири години тази фирма убедждава ръководството на армията, че са нужни пет
транспортни самолета, които да извозват контингентите ни в мисии. Оказва се, че
машините не могат да качат повече от 35 души и до Афганистан трябва да се правят по
няколко курса. След това същата фирма предлага услугите си и наема руски самолети да

возят бойците ни до Ирак срещу 300 000 евро на курс. Малко над 8 млн. лв. на година ще
дава МО на “Авиостарт“ ООД да осигурява резервни части, текущи ремонти и технически
прегледи на машините. Очаква се да бъде обявена и специална поръчка за обслужване на
новите транспортни хеликоптери. Тази дейност ще излиза на данъкоплатците по около 20
млн. лв. годишно. Машините ще се експлоатират поне 30 години, което гарантира добри
печалби на фирмата, която ще обслужва 15-те машини.“
Италианската “Аления“ твърди, че само тя има лиценз за ремонт и поддръжка на
3-те “Спартан“-а. В конкурса са искали да участват и други фирми, които имат лиценз да
извършват същата дейност. На тях обаче са им предложени такива срокове, че е абсолютно
невъзможно за краткото време те да успеят да се подготвят и да бъдат конкурентни в
обществената поръчка. Потърпевши от нагласената работа са представители на
авиоремонтния завод в Гърция, както и на завод в САЩ, които имат лиценз и проявяват
интерес към конкурса, но кратките срокове спират тяхната инициатива.
За съжаление - поредният скандал за тази година в родното МО.
Като стана дума за авиация март 2011 разбираме, че ако за пореден път конкурсът за
нови изстребители се отложи заради липса на финансови средства, „родолюбивите“
военни обмислят резервен вариант - да бъде подписан договор между София и Букурещ,
според който северната ни съседка ще подпомага България в охрана на въздушното
пространство, а в замяна на това България ще се грижи за сигурността на морската граница
на двете държави. Оказва се че Букурещ е много по-напред от София в проекта за купуване
на нови изтребители. На 23.03.2010 съвета по националната отбрана на Румъния обявява,
че страната ще закупи 24 изтребители “втора ръка“ F-16 block 25 от САЩ за $1, 3 млрд.,
като в цената се включват и модернизация, ремонт, логистична поддръжка за 3 до 5 г.,
наземен симулатор, обучение на летателния и техническия персонал, оръжия и други
разходи, а първите румънски Ф-16 трябва да се доставят през 2013 г.И какво - румънски
самолети на България....
Но не спираме дотук - един месец по-късно - през април 2011 от в. Сега разбираме че
Министерството на отбраната подготвя договор, с който изтребителите на Турция ще
влизат без предупреждение във въздушното пространство на страната ни. Документът е
гласуван от Министерския съвет. България вече е постигнала такава договорка с Гърция да
пази небето ни от терористични атаки по програмата Air Policing. Според нея гръцките
изтребители ще нарушават въздушното ни пространство, без да искат разрешение, за да
ловят нарушители. Чудно откъде ли - щом отвсякъде ни пазят...може би от Македония...
Всъщност ако гледаме реално на нещата - да предоставим защитата ни на Гърция, това си е
отказ от независимост!!!! Военни експерти със предателско намигане коментират, че това
е първата крачка към обединяване на военната мощ на
държавите от региона. Когато такива споразумения бъдат подписани и с Турция и Румъния,
на практика България няма да има нужда да поддържа скъпа техника, тъй като вражески
самолети ще се прихващат от съюзническите ВВС. В момента армията ни поддържа Air
Policing с две двойки МиГ-29 от авиобаза “Граф Игнатиево“. Ненормалният военен
министър Аню Ангелов с пяна на устата, в изблик на национално предателство обяснява, че
„ където техниката и оръжието са скъпи, трябва да се търси обединение на няколко
<ярлши“.Гениално! Ами тогава, защо по дяволите ни е въобще армия!!!!!!
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8.1. Какво става в МО
Какво става обаче в самото министерство при кадруването на Аню - няма друго
ведомство от кабинета “Борисов“, уволнило толкова много народ без ясно обяснение защо
се прави това. В общия кюп изгарят и добри професионалисти само защото са работили при
тройната коалиция. В МО са назначени много военни пенсионери, на възлови длъжности в
администрацията са устроени негови приятели от запаса. МО ревниво крие колко е броят на
работещите пенсионери в отбраната. В Бялата книга и в Плана за развитието числеността на
въоръжените сили, армията и резервистите се разминават. Той и политическият му екип
правят голяма грешка като забраняват на военните да си купуват жилища от армията. Това
удря силно върху имиджа им във войските, защото всички униформени знаят, че Ангелов и
заместникът му Валентин Радев като военни са си купили апартаменти от МО. За
първи път се експериментира такъв важен проблем като снабдяването с униформи да се
реши на пазарен принцип - всяка шивашка фирма, купила лиценз от МО предлага
камуфлажи на военните. Те ще избират според качеството и цената. Тук сами можем да се
досетим, че се уреждат приятелски фирми, дават се комисионни под масата и прочие
порочни практики, а цените са умопомрачителни! За ниското качество на стоката няма и да
говорим!
Ще дадем само един пример за да се види как действа и ще действа „пазарния
принцип“ в България и МО и кой на какви интереси служи - под натиск на Аню Ангелов,
ръководството на военния холдинг “Терем“ е сменено тихомълком в началото на април
2011, а на заседание на съвета на директорите на 5 април е бил избран нов председател. На
мястото на Иван Пейков е назначен Стефан Димитров по предложение на военния
министър. Оказва се, че причината за смяната са разкритията, които Иван Пейков направил
спрямо Аню Ангелов. Иван Пейков задава въпроса защо министъра на отбраната
предпочита да налива държавни пари в частния завод на “Терем“ вместо да ги дава на
държавния. След тези разкрития Аню Ангелов иска оставката на Пейков. А ето и отговора на
Аню -, .Дружеството “ТЕРЕМ“ ЕАД повече от 2 години няма НИТО ЕДНА държавна
поръчка нито от МО, нито от МВР и е във финансов колапс “. Каква е целта - много просто
- умишлено докарване на дружеството до фалит чрез забрана на поръчки и последващо
изкупуване от частни интереси - познайте кой ще прибере комисионните! Същият е случаят
и с търговското дружество, което държи “Военно издателство“ което работело на около 700
хиляди лева годишна загуба.
Оказва се, че служители на МО са допуснали да натрупат дългове от 50 млн. лв.
по проект, който лично министъра на отбраната е спрял. Става дума за изграждане на
радиолокационна система за опознаване “свой-чужд“ по стандартите на НАТО, която да
осигури единна информация за държавната принадлежност на въздухоплавателните
средства. Срокът е до 12 декември 2010, но от ведомството така и не съобщават дали
наистина някой е санкциониран. Оказва че в доклада за дейността на МО за 2010 и
реалността има огромни разлики - при заявени 2, 5 млн. лева за възстановяване на 6-те
самолета „Пилатус“, МО отпуска едва 300 000 лева. Едва 1000 лева обаче е отделило МО,
а останалите 299 000 лева са от ВВС. Това е само един пример. Реалността е, че освен
всичко друго, под ръководството на Аню Ангелов се обезличава и професионалното
ръководство на армията. За каква липса на контрол говорим??!!!!
Както вече казахме на няколко пъти - куца реализирането на плана за приходите.
Това е една от най-сериозните слабости в работата на МО. През 2010 той е изпълнен едва
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на 1/3. За тази година (2011) са предвидени 62 млн лв. и ще е успех, ако ведомството
заработи 25 млн. лв. Все още няма договор за поддръжка на изтребителите МиГ-29, а те
гарантират въздушния ни суверенитет. Има опасност МО да не успее да се пребори за
достатъчно средства, за да осъществи плана за превъоръжаване. Причината е, че 13-те
проекта са разчетени за военен бюджет ориентировъчно около 1, 5% от БВП.
Намеренията на МО да купи 8 нови изтребителя е препъникамък, който ще затрудни не
само ведомството, но и кабинета и парламента в крайна сметка - яма как да се обясни на
хората, че трябва да се дадат над 1 млрд. лв. в криза.
Тези открити далавери и нарушения обаче не пречат на 70 годишния пореден
унищожител на армията ни продължава да словоблудства с никому неясни слова
натъпкани в предателската му уста: Ние не трябва само да мислим за интелигентната
отбрана, лансирана от генералния секретар на НАТО Расмусен, н о и д а я реализираме.
Въпросът е как да изграждаме отбрана и повече сигурност с по-малко ресурси. Как да
постигнем по-добри резултати, с по-малко средства. (15ел.ред. - няма как да стане да се
пази с малко ресурси сигурноста на една страна). Той посочва, че :трябва да се
освободим от стереотипните нагласи, да не гледаме на нашите съюзници по границите
като мними противници под прикритие. Трябва да вървим по пътища, които не сме
предполагали, че ги има, но могат да бъдат реализирани.
По-нататък в словото си военният министър заявява, че : националната отбрана е
неделима от колективната отбрана в рамките на алианса, а в рамките на НАТО може
да градим своя интелигентна отбрана . Но, за д а я имаме, трябва да разчитаме на
обединените усилия и ресурси на съюзниците. Всичко това звучи някак си
социалстически, някак взето от устата на Тодор Живков от реч произнесена пред СИВ.
Интересното в думите на Аню е че явно все още има тук там военни които мислят за
сигурността на държавата, иначе нямаше защо Аню да говори за : да не гледаме на
нашите съюзници по границите като мними противници под прикритие. Има защо
обаче да го правим, има защо да гледаме така на тях.

Дръзки

Дупедавството на поредното правителство се вижда за пореден път чрез Решението
за изпращането на фрегатата „Дръзки“ на мислия до Либия .Оказава се че това решение е
взето, въпреки че от НАТО не е пристигнало специално питане или изискване, без
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Министерство на отбраната да запознае Министерски съвет с незадоволителното
състояние на кораба и без да е бил уведомен президентът Георги Първанов. Парите, които
хвръкват за разходката на фрегатата варират между 1 и 7 милиона лева. Цялото
приключение и вършене на никаква работа трае около 1 месец след което кораба безславно
се върна в български води. Както вече упоменахме по напред нашите изстребители нямат
система за разпознаване „свой-чужд“ и това се оказва причината те да не заминат на
операция в Либия. Това се оказва добре тъй като не е ясно колко пари ще струват на
данъкоплатеца разходките на нашите пилоти напред-назад из черния континент.
В същото време нашите славни кадрови „профисионалисти“ от контингента в
Афганистан успяха да ударят една в друга две специализирани машини “Sand Cat“
(пустинна котка). Припомняме, че само една от тези машини струва 1, 2 милиона лева на
данъкоплатеца. Оказва се, че плана на САЩ на тема бронирани автомобили е да ни дадат
MRAP, а след това ние да започнем да подменяме руските БТР-ри с тях. Цената на една
машина е около 1 млн. лева, а самата поддръжката е изключително скъпа. Невероятни
дефекти в Афганистан дават и джиповете “Мерцедес“ G class. Едно от най-слабите им
места е, че двигателите не са пригодени за горивото, което използва американската армия
и което сипват българските бойци. Нашите мерцедеси имат тип двигател, който изисква
по- качествен дизел. Допълнителното ниво на бронираност на джиповете повишава
тонажа и амортизира машините много бързо, а в Афганистан няма сервизи и поддръжката
им е много скъпа.
Малко преди празника на армията 6 май 2011, Ангелов съобщава в прав текст, че
решението за закупуване на нов изтребител ще е политическо и че проектът за
изтребители може и да не е обект на конкурс. Щом решението ще е
политическо, къде остава военната експертиза. Ще се окажат прави някои критици на
правителството, че мнението на висшите военни началници остава само за сведение (няма
как да не спазят законите), но решението няма да е на генералите и на министъра, а на
премиера, политиците и парламента. Тяхното решение пък може да е продиктувано от
съюзнически интереси, сред които надделява волята на силния.
Гаврата с Българската армия обаче продължава с пълна сила когато се оказва, че на
парада за Гергьовден ще бъде без танкове, изтребители и бронетранспортьори, но с лотария.
Това е подготвило военното министерство за празника на армията. Билетчетата се продават
в поделенията и военното министерство, а печалбите са автомобил “Шкода“, плазмени
телевизори, лаптопи и камери. Парада през 2011 се очертава като един от най-евтините,
заради тежкото финансово състояние на армията. От военното министерство са заделили
само 184 хиляди лева, за да спазят традицията и на 6 май да има демонстрации. В парада
участват близо 500 души и три хеликоптера - Ми-17 и два “Кугър“. Парадът на Гергьовден е
по-скоро шествие на униформени мъже и жени - символ на разпарчетосаната, унижена и
стъпкана българска армия. Бяхме свикнали на този парад да помпаме смачканото си
национално самочувствие с трясък на танкове и с рев на МиГ . На парада изкарахме сигурно
половината от цялата годна да се движи бойна техника, с която разполагаме в момента. Но
кризата е криза и първа нейна жертва винаги са представителните разходи. А един
“истински“ парад си е сериозен харч -особено за гориво. При сегашния финансов хал на
държавата и съответно на въоръжените ни сили подобно пилеене на средства е илюстрация
на поговорката “на гол тумбак - чифте пищови“.
Последните разкрития за Българската армия на сайта Уикилийкс, по грами на
американски посланици, показва каква ще бъде кадровата политика по високите етажи на
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армейската пирамида. Сега, след поредния Уикилийкс, става ясно, че и Николай
Младенов и Аню Ангелов са получавали точни и ясни заповеди при визитите си в
Съединените щати, каква да бъде главата на щаба по отбраната. Става безпощадно
ясно, че руската зависимост трябва да се премахне не само в техническото осигуряване и
модернизацията на армията, но и в избора на военни шефове и началници на войската. Удря
часът на завършилите генерали в Съединените щати. Има такива и в трите вида въоръжени
сили. Свърши с теманетата на дядо Иван. Козируваме на чичо Сам. До какво доживя,
Българийо - за пореден път българските политици услужливо да свалят гащи пред
чуждите интереси!!!!
Към края на май 2011 се изяснява каква е общата численост на персонала в
административните звена на Министерството на отбраната - 796 щатни бройки. В
политическия кабинет длъжностите са 10. От Министерството на отбраната се съкращават
186 щатни длъжности, а от структурите, пряко подчинени на министъра на отбраната - 525.
Отделно около 150 души са съкратени във висшите командни звена на въоръжените сили.
Съкращения, съкращения...След тези съкращения през есента на 2011 са отворени нови
щатни бройки за „наши момчета“. Всичко това е под секрет!
Като стана дума за шуробаджанащина - назначаването на “наши хора“ е заляло армията .
Темата за връзкарството се връзва и с една друга тема- за качествата на военните. Според
повечето военни донаборните войници са били по изпълнителни от кадровите военни по
ниските нива - хората, които се бият реално за страната ни.
“Може и да не можеха да пишат и говорят правилно, но поне слушаха и изпълняваха повече
от операторите на банкомати“. При професионалните войници, шуробаджанащината
добива чудовищни размери и реално няма как да бъде наказан провинен войник например.
Единствено може да се надяваш на съвестта им. Кадровите военни в момента се интересуват
само от аванс и заплата и кога ще почиват. Проблемът се корени в това, че на командния
състав му са му отнети средствата за въздействие върху подчинените, затова дисциплината и
боеготовноста на наборната армия е в космоса в сравнение със сегашната.
Друг основен проблем са несвойствените задължения, които им се налага да
изпълняват. Случва се по цял ден да чистят, копаят и градинарстват. Няма пари за стрелби,
за учения, за храна - няма пари за нищо, няма как да кажат на войската „Стойте си вкъщи!“ и
като няма какво да се прави, за да се уплътни времето се измислят подобни щуротии.
Проблемът не е в копаенето на градинки - винаги се е правило, но когато армията е била със
100 хиляди наборни войници си има хора за наряд, за копаене, има и кой да лежи в ареста, а
никой не отчете, че новите войници, ще са на работно време, в силно ограничен състав и
въобще ще са хора, които си знаят и отстояват правата.
В същото време има проблем и с жените военнослужещи - 90% от жените започват
работа в армията, с ясната цел да забременеят и да изкарат 3-4 години с добра заплата. В
един момент се оказва че армията се е превърнала в Майчин дом!....
Достигаме и до поредната политическа гавра с това, че армейски части в Пловдивско
имат заповед в средата на юли да опъват палатки край Асеновград, където се събирали
депутати и активисти на ГЕРБ “да ядат чевермета“, а войници от поделенията в Крумово и
Граф Игнатиево се използват, за да подготвят терена и удобствата за голямото парти на
открито. Тук става дума за нагла злоупотреба с властта от страна на управляващите.. След
като използваха децата за политическа реклама от ГЕРБ, в Пловдив са потвърдили, че са
поискали от военните палатки за 1400 души. Подслонената под армейски палатки за 1400
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души среща с граждани с благотворителна инициатива е поредната проява на
нетрадиционен подход в предизборната кампания на местно ниво. Известен подобен опит бе
проведеното в Пещера през април междуучилищно състезание под патронажа на депутата от
ГЕРБ Красимира Симеонова. Регламентът на играта изисквал от учениците да отговарят на
исторически и логически въпроси, като, събирайки всички верни отговори, те трябвало да
изпишат “Ние сме ГЕРБ, с теб сме по-силни“. Накрая пък кметът на града раздал награди на
победителите и разрязал торта с надпис “ГЕРБ“.
Интересно!!!Наистина!Но това не трябва да ви учудва ако сте прочели всичко до
тук - то е част от пейзажа в тази тъжна картина наречена „умираща и разграбена армия“.
Сега ще дадем малко статистика за част от въоръжените сили които успяхме да
намерим към април 2011:
Наличност на ВВС (летяща техника):
- 3 броя Ми-17, - авиобаза „Крумово“
- 4 броя „Кугър“, - авиобаза „Крумово“
- 1 хеликоптер “Бел“ - авиобаза „Крумово“
- 2 броя „Спартан“- Враждебна:
- 1 брой Ан-2 - Враждебна:
- 2 броя РС-9М (от общо 6) - Долна Митрополия:
- 2 плюс 1 „Су-25“ - Безмер
- 8 броя МиГ-29 - Граф Игнатиево
- 4 броя МиГ-21 - Граф Игнатиево
- от 15 април 2010 г. няма полети на Чайка (поделение на ВМС)

ВМС:
- 2 фрегати в изправност - „Дръзки“ и „Верни“. Едната няма почти никакво годно
въоръжение.
- Фрегата „Горди“ от пристигането си на 7 септември 2008 г. не е излизала и скоро няма да
излезе на море.
- 1 фрегата „Смели“, която от почти година не е в движение
- 2 миночистача в изправност в база Варна
- 1 минен ловец в изправност в база Варна
- 1 корвета в изправност в база Варна
- 1 десантен кораб в база Бургас, от 2 години не е излизал на море
- 2 ракетни катера, които ще бъдат отписани в края на 2011 г.
Министър Ангелов дава близо 300 млн.лв. за нов “Спартан“ и за нови “Кугър“-и. А вместо
да се дадат тези пари, можеха да се дадат примерно за:
- ремонт на 2 Су-25 ( 6 млн.лв.)
- ремонт на 2 Ми-14 ( 3 млн.лв.)
- батерия за подводницата ( 5 млн.лв.)
- ремонт на 2 Ми-24 ( 20 млн.лв.)
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И какво излиза? 34 млн.лв. и в Безмер, Чайка и Крумово щеше да се лети! А подводния ни
флот да бъде жив! А ние имахме не 34, а 300 млн. лв. И за какво?
В началото на 2012 г. няма да имаме МиГ-21, Су-25, Ан-30, JI-39, JI-410... Ще ползваме
4-6 МиГ-29, 3 „Пилатус“-а, 2 „Спартан“-а, 4 „Кугър“-а, 3 Ми-17, 1 Ан-2.
Вече сме към края на това доста тежко пътешествие през годините, идва месец
октомври 2011 и Аню Ангелов съобщава че парите за бюджет 2012 са с 200 млн. лева
по-малко - и по-голямата част от армията ще бъде съкратена не до 2014, както беше по
план, а до средата на 2012. Като оправдание за съкращението се използва довода, че по
този начин по-лесно ще може да се маневрира... .Кой ще маневрира, как ще маневрира, в
каква посока...не става ясно. Става ясно само едно - че докато бойния състав остава на 90%
и е непрекъъснато незапълнен от МО продължават да съкращават бойци! Помежду
другото се вмята и приказката, че през 2012 ще се изготвя проект за закупуване на новите
самолети! А кога ще стане самото закупуване - никой не знае, тъй като все още сме на етап
набиране на информация, който погледнато малко по-глобално за страната продължава
вече осма година.
В същото време обаче, при все че парите за следващата година ще бъдат още
по-малко - Аню Ангелов открива ново супермодерно студио за перачницата на пари
наречена Военен Телевизионен Канал. “ Щ е се постараем в бюджета за следващата
година да осигурим средства за всичко, което е необходимо на ВТК и на Информационния
център. “ - заявява най-гордо стария дегенерат и унищожител. Докато защитниците на
България си тръгват сами или биват гонени и уволнявани, поради това, че „няма пари“ псевдожурналистите от псевдоканала с нулева гледаемост излапват милиони левове под
формата на скъпоструващи ремонти. Интересното е че служителите във ВТК получават
същите благинки както и останалите кадрови военни-лентяи. Е, ако не армия поне ще си
имаме никому ненужни информационен център и телевизионен канал!

Моралният убиец на военно-инвалидите хвали новото
студио на ВТК. Парите сигурно са взети от продажбата на
дома за военноинвалиди в Кюстендил!
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В началото на ноември безславно загива българския поводен флот - последната
българска подводница “Слава“ ще става музей, след като е официално изведена от състава
на Военноморските сили. Командирът на ВМС контраадмирал
Пламен Манушев съзаклятнически споделя, че “Слава“ става собственост на община
Варна и ще бъде превърната в музей, за да виждат бъдещите поколения къде са служили
българските подводничари. Той допълва, че подводница “Надежда“, която бе изведена
по-рано от състава на ВМС, все още не е, но ще бъде наразяна на скрап.Тъжно наистина,
как си отива поредния гарант за някакъв суверенитет на нашата държава. През всичките
тези години на разруха, подводния флот на България беше възможно най-ощетяван от
всички видове войски, разбира се това ставаше целенасочено. За 22 години никой не
попита българските подводничари от какво имат нужда и как виждат бъдещето си.
Накрая вместно да заделят 5 милиона лева за нова батерия за подводницата( или 10
милиона за двете), антибългарите решиха че вече е изпята тяхната лебедова песен и
стават единствено за нарязване. Все пак, Аню предпочита вместо да имаме силна войска,
да имаме хубави студия за ВТК....
На 17 ноември става ясно, че България прекратява отношенията си с Русия по
обслужване на ДОВСЕ. След като Русия прекратява договора още през 2007, българските
политици едва през 2011 събират смелост, за да го прекратят и те.Тук се сешаме за
приказката - видяла жабата, че подковават коня.... Всъщност това прекратяване на
договора е от формален характер, тъй като руснаците отдавна не правят оръжейни
проверки в България, но това прекратяване може да доведе единствено до влошаване на
дипломатическите отношения. В случая обаче не става въпрос за самото прекратяване на
договора, а за слагачество пред американския господар! Всичко това се случва, докато по
нашето Черноморие, ЦРУ тихомълком опъва своите антени и съоръжения за наблюдение
над Русия. Както знаем - в МО се слуша Вашингтон! Дали в един момент няма да станем
заложник на поредните имперски интереси на поредния по-голям брат....
Пак през ноември се взривяват няколко склада с боеприпаси до гр.Севлиево отново подобна история на случая с Челопечене. Някой е крал въоръжение, но е трябвало
да бъде потулено всичко! Един пламък е напълно достатъчен! Иди търси кой какво е
крал!
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Утилизация по бързия начин - Севлиево

След изборите Аню решава да се погаври малко с останалите му малобройни
подчинени - Предизборно този маргинал им обещава, че няма да пипа заплати, обещетения
и прочие. Дори нещо повече - обещава им бонуси! Малко след изборите обаче той заявява
ехидно и подигравателно, че всъщност заплатите ще бъдат намалени, няма да има 20
заплати при пенсиониране, ставките за прослужено време ще се намалят ( ако си говорим
честно - те наистина са много високи) и други подобни изненади, тъй като няма
пари....отново! Парите за бонуси щели да отидат за погасяване на заемите за
хеликоптерите „Пантер“. На тази новина - излъганите военни надават вой до небесата донякъде с право - разбират, че са ги използвали преизборно, но ако трябва да бъдем
честни - това е и резлутата от кадровата армия. Разлигавени, недисциплинирани, свикнали
на всякакви облаги от страна на държавата, кадровите военни си показват рогата! Дали при
една наборна армия щеше да се случи нещо такова - едва ли! Там хората не служеха за
пари, а изпълнението на войнския им дълг беше най-висшия и единствен закон! Тук ще
цитирам журналиста Диян Моркин - Сега трябва да се молим да не се налага армията да
защитава държавните ни граници, защото по- немотивирана и отчаяна войска не е
имало. Няма човек, който да е получил обещание за пари, да не ги е получил и да грее от
щастие.
Как обаче свършва тази поредна жалка сага - става ясно от изказване на началника
на Сухопътни войски ген.-майор Стефан Василев, че командирите успяват да потушат
напрежението в поделенията : “Няма никакво напрежение по поделенията. Хората няма
да пушат. Ние сме бойци и офицери и ще понесем всичко, което трябва “. Същевременно
негови подчинени обясняват, че на седмица се подават най-малко по 30 рапорта за
напускане от армията. Разбрал че е настъпил кучето по опашката, 70-годишния хрантутник
бърза да се извини и моли
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военните и цивилните служители да проявят разбиране за ситуацията. Всъщност - това
шмекеруване от типа „ ако мине номера“ се използва в цялото антибългарско управление на
Бойко Борисов и цялата паплач, която е около него! Можем да кажем, че не е ясно и тази
лъжа още колко време ще просъществува!!!! Ангелов обявява, че пред него стояла дилемата
дали да отреже обезщетенията при пенсиониране с 50%, или да изплати допълнителни
бонуси. Досега на обществото е известно, че финансовият министър Симеон Дянков и
работодателските организации настояват броят на заплатите при обезщетение да бъдат
намалени от 20 на 15 . Ангелов отново казва, че съжалява за обещанията, които е дал, но
предпочел да заложи авторитета си пред това да изгуби парите за обезщетения на бъдещите
пенсионери от системата на отбраната. Това той обяснява пред
полупразна зала в театър “Българска армия“...многозначно нали! ............ това е то - да
даваш обещания - и някой да им вярва....
Тук обаче трябва да отворим една много голяма скоба на тема заплати за
военнослужещи. По-специално на висшите такива. Самите модерни военни, като работещи в
държавния сектор, непрекъснато се обясняват как парите които получават все не стигат, как
техния труд ( първа категория) е незаменим, защото те пазят Родината, как е съвсем
нормално да взимат бонуси или 20 заплати при пенсиониране. Тук трябва да попитаме вече
оялите се и повръщащи от преяждане висши военни - труда на учителите и лекарите
(особено на лекарите) - по- заменим ли е? Нали в момента има кой да ни пази, имаме си
съюзници - реално не съществува непосредствена опасност за държавата. В същото време
военните по цял ден се чудят какво да правят, пари за учения почти няма, по цял ден си
бъркат в носовете. И накрая заявяват с цялата си наглост, че техния труд бил най-значим в
държавата....Дори се намекваше на няколко пъти през последните 2-3 години за протести на
военни служители от типа на „пушене под прозорците на МО“. Някакви опити за шантаж
бяха налагани с цел запазване на привилегиите! Оказва се, че днешната ни армия не е армия
за защита на Родината, а за получаване на пари. Дайте да им отрежем тия 20 заплати при
пенсиониране - да ги направим 3- 4...хайде да са 10, да не се водят първа категория труд, да се
увеличат годините за пенсия от 25 на малко повече, да се намалят малко заплатите ( в
момента един офицер взима чисто между 1200 и 2000 лева чисто, за да се крие по кафетата),
да се премахне допълнителното здравно и пенсионно осигуряване, да се намалят ставките за
прослужено време малко, да имат и военните почти същите права и задължения като
останалата част от населението. И тогава ще видим кой служи на България и кой на парите!
Всичко това е факт благодарение на „професионализацията“ на армията ни - военните се
превърнаха в едни оядени вечно мрънкащи за повече пари чичковци с кореми, които
искренно аз се надявам да не се налага да защитават България някога!
Отново през ноември се нанася може би един от финалните удари по българския
суверенитет с решение на антибългарското правителство на Бойко Борисов за закриване на
военновремения резерв. Според министъра на финансите Дянков - това е една
нефункционираща структура с неясна ефективност. Може би някой трябва да обясни на този
човек, че тази структура може да се докаже като
ефективна единствено по време на война.За съжаление някой ден българския народ
горчиво ще съжалява за това че е избрал подобни безродници да го управляват. Сега освен
че вече нямаме оръжие с което да се отбранява българина - той няма и запаси от горива и
храни за случаи на криза!!!!!
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Стана дума за оръжия - в края на месец ноември 2011 за да запълва дупките в
бюджета ( онези липсващи 200 милилона, които спред Аню щели да направят армията ни
боеспособна), МО пуска на пазара още и още въоръжение - изваждат се за продан 90 броя
БТР-60ПБ със средна цена 4600 лв., 96 машини МТЛБ на цени от 4800 до 7700 лв., 150
бройки гаубици на стойност 1700 лв. всяка., самоходни 122-милиметрови оръдия по 28 000
лв. (оръжейните търговци смятат, че при добър късмет могат да им намерят пазар в
Африка). Всякакъв вид картечници, автомати, снаряди, патрони...Обявяват се за
продажбата шест транспортни хеликоптера МИ-17 - между 840 хил. лв. и 1, 240 млн. лв. За
щурмови хеликоптери МИ-24 са обявени цени от 235 000 лв. до 275 000 лв...Без коментар
........................................................................................................................................................

Като за финал на тази може би най-мрачна част от нашето описание на
унищожаването на армията трябва да кажем едно - най-големият скандал в МО при Аню
Ангелов е самият Аню Ангелов. Поредното доказателство за некомпетентност и
лицемерие, каквото се наблюдава при всички бивши о.з. генерали. Избиване на комплекси
и неадекватно поведение. Крайно време е да се разбере, че армията не е нито магистрала,
нито спортна зала, нито метро нито каквото и да е друго материално имущество или както
и там искате да го разбирате. АРМИЯТА е (или беше) ИНСТИТУЦИЯ, която се гради
години напред, независимо от това коя партия е начело на държавата. Армия в България,
въпреки постоянната лиспа на пари, имаше преди 1 5 - 2 0 години. В последните 12 години,
въпреки 3-те плана за реорганизация и модернизация на БА, нищо добро не се е
случило. БА бавно и методично се превръща в едно жалко подобие на армия, бореща се
само за комисионни, командировъчни, тъмни сделки за модернизация и пълна излагация
(визирайки последния пеши марш на жълтите павета).
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9. Финал. А сега накъде?
Тези, които изкоеаха от мечовете си плугове, орат за онези, които запазиха
мечовете.
Дойдохме и до финала. Далеч сме от мисълта, че в 90 страници да можем да
опишем всичко което стана през изминалите 20 години в нашата армия. Армия, която от
страшилище в югоизточна Европа, от гарант за националната сигурност се превърна в
цирк, в карикатура, в сцена за въртене на далавери, задкулисни игрички, антибългарски
действия. Всъщност тя последва и държавата в своята разруха - така като всичко се
разруши. Не успяхме да запазим суверенитета си - няма какво да се лъжем. И знаем, че
някой чужд генерал, някъде там - самодоволно се подсмихва и ни се подиграва за това,
че успяхме сами да затрием всичко, което ни защитаваше. Информацията я събирахме от
телевизията, от разговори и срещи с бивши военни, от вестници - в-к Сега, в-к Дневник,
в-н Стандарт, в-к Труд, от форуми, от блогове и страници.
Като за финал ни се иска да коментираме някои неща - какво можеше да бъде
направено, какво може да се направи сега или за в бъдеще. Иска ни се и да
коментираме какви бяха целите и причините за унищожаването на армията ни.
Наистина - какви бяха те?

Всъщност целта беше само една - унищожаване на най-силната армия в югоизточна
Европа. Кой пожела да я унищожи - какви бяха причините - косвените унищожители бяха
САЩ и НАТО ( респективно Запада), а директните - всички антибългарски правителства
от Костов до сега. Чрез извиване на ръце, даване на комисионни, лъжи, обещания,
машинации и манипулации нашите нови братя от Алианса успяха да вербуват
управляващите предатели да продадат евтино националната ни сигурност. Политиците ни
пък - от слабост, мекушавост и липса на далновидност, правеха всичко което им се казва.
Дори някой да кихнеше - те изпълняваха - или са българомразци или са взимали много
пари за своите действия. За продажбата на България. В това число вкарваме и
малодушните генерали, които седяха и гледаха тъпо отстрани какво се случва около тях, а
някои дори и участваха.
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В момента БА, нейното политическо и военно ръководство, както и всички прилежащи
служби, служат на чуждия натовски интерес и по специално на заповедите спускани от
Вашингтон, които дори не са съгласувани с останалите днешни съюзници. Тези заповеди,
които всички предатели-политици изпълняват, за да не разсърдят новия ни по-голям брат
варират от унищожаване на военна техника, съкращаване на армията и се стигне до даване
на информация за подземни укрития, тунели, секретни поделения и оръжейни складове.
Открито се признава, че държави като Гърция и Турция вече не са обект на военното ни
разузнаване тъй като сме съюзни държави. Това обаче не пречи на нашите съюзници да
разузнават България. Редовното оправдание на нашите политици е, че новата
геополитическа обстановка не изисква да имаме голяма армия и тайни от съюзниците ни.
НАТО всъщност вече е един напълно излишен съюз, изпълнил своята роля на
противовес от страна на западния свят към агресивния съветски блок. Няма източен блок,
а САЩ окупираха властта в НАТО и използват съюза за свои собствени нужди, разправа с
непослушни държави и най-вече стягане на обръч около Русия. Всичко това обаче не се
нрави много на техните европейски съюзници, както се и видя междувпрочем от
организираната от САЩ и Франция акция срещу Либия. По голямата част от съюзниците
решиха да не взимат ничия страна, докато ние с нашата феодална политика веднага
излезнахме крачка напред. Тази акция обаче показа и другото лице на НАТО -оказа се, че
в стремежа си да държат и контролират всички големи запаси на оръжие, САЩ са
оставили Европа без такова. На третата седмица от едни наистина рехави атаки срещу
Либия, се оказа че никой от войнстващите правораздаващи няма повече ракети!!!! Ето до
това води членството в НАТО. Тук ще споменем и милионите долари членски внос.
Всъщност най-доброто решение за България е да напусне този съюз - още от самото
влизане на нашата държава - ние не можем да покрием повечето от критериите. Освен
обаче, че е най-доброто решение - то е и най-лошото. Членството в тази организация поне
ни пази от самата нея - защото не се знае иначе в кой момент, някой натовец може да реши
да атакува и България. Тук идва и момента в който да трябва да се разясни на всички хора,
че дори и членки на НАТО не могат да бъдат спасени и техния суверенитет да бъде
гарантиран. Нашите политици и генерали, като подплашени пуйчета от ставащото в
Косово бяха на друго мнение и рипнаха да унищожават оръжие с цел - приема ни в НАТО
и съответните дадени ни под сурдинка гаранции, че случая Косово няма да се разиграе и
тук.
Споменахме, че членството в НАТО не означава абсолютно нищо и ще дадем пак
примера с турската инвазия в Кипър - по това време Турция и Гърция са членове на
НАТО. И то тогава ( през 70-те години на 20 век) когато НАТО е било най-сплотено срещу
грозящатата ги съветска опасност. И какво става - след инвазията в Кипър - никой и дума
не обелва в НАТО, всички се правят на луди...
Какво може да ни гарантира, че в България няма да избухне гражданска война, как
НАТО ще го гарантира. Как НАТО ще гарантира, че Турция, която от няколко години
загърби европейското и прегърна исляма, ориента и нео-османската завоевателна
политика отново, няма да се намеси при един такъв конфликт. Много просто - никак. А и
на никой не му пука за нас - да бъдем честни. Това е и единия извод след като
унищожихме армията си - никой не ни бръсне за слива. На нашите нови съюзници не им
пука особено за България. Не сме и фактор. Всеки може да прави с нас каквото пожелае,
тъй като след поредното рязане на оръжия - няма да имаме дори оръжие дори и за
добороволци, резерв и пр. Нашите управници не осъзнаха обаче едно единствено нещо 115

съюзниците са до време, а държавата трябва да просъществува на всяка
цена....Междувременно нашите съседи продължават да се въоръжават до зъби....а знаем
от собствен опит в не една война, че нашите съюзници, още повече съседски държави,
обикновено ни предават! Защо политиците разчитат, че това няма пак да се случи? Тези
думи не са случайни - в момента от всяка точка на света се чува дрънкане на оръжие и той
не е станал по-сигурно място за живеене дори и след мироопазването на НАТО.
Междувпрочем единсвения факт от нашето членство в НАТО е следния - ние вече
нямаме армия. Дори и днес военни и политици продължават с мантрите, че нямаме нужда
от кой знае каква армия щом сме в ЕС и НАТО - напълно безотговрни твърдения.
Унищожихме си собствената армия, вярвайки на натовски обещания за спасение от
незнайно какви точно опасности. Оказва се че вероятността от опасности след като сме
член на НАТО е няколко пъти по-висока отколкото ако не бяхме. Самото членство в
НАТО свърши много добра услуга на българските политици и мафиоти, които вече с лека
ръка можеха да унищожат единиственото нещо от което ги беше страх - армията!
Отворили дума за НАТО ще споменем и че като цяло престоят ни в НАТО не е много
евтин - членски вноски за всичките им подорганизации - към момента се въртят около
15-20 милиона евро на година, за контингентите ни в чужбина се отделят около 60-70
милиона евро на година. Стабилна сумичка, която можеше да бъде спестена и вкарана в
нещо по разумно от завирането на войници на край света. Не е много икономически
целесъобразно. Оставяме настрана, че не отговаряме и на половината от изискванята на
НАТО - било то за самолети, за бронетехника, или пък за процент на военослужещи зад
граница.. .Всъщност НАТО се превърна в доста отворен клуб на държави намиращи се
около Русия. Целта е ясна - затягане на обръч около Русия. До колко обаче е стабилен този
обръч....
Друга една цел за унищожаването на армията е тотално закриване на българския
военно-промишлен комплекс, защото по международните закони държава с по-малко от
20 000 армия няма право на ВПК. По този начин ще разчистим път за големите
производители на които малко или много им мътехме водата.
Още една причина за унищожаването на армията беше моща, която армията
притежаваше и страха на българските политици от нея, както споменахме малко по-горе
- за да се задържат на власт те трябва да я умаломощят - да я затрият. За да не се появят
отнякъде генерали, които да изметат цялата политическа сган. На два пъти - през 1989 и
през 1997 това беше на крачка да се случи - и политиците предатели решиха че ако има
трети път - може да се окажат по затворите или бесилките. А НАТО и ДОВСЕ бяха
доста удобен повод за унищожаването.
Не стига обаче, че съсипахме всичко качествено, което имаме - но надушили мекото на
баницата българските политици и военни продължавата да ограбват както армията, така и
данъкоплатеца чрез закупуване на никому ненужна и нефункционална, но ултра-скъпа
техника. Под предлога, че това е военна тайна, политици и военни се договарят за
купуване на безумна техника, струваща милиони евро и с много скъпа по дръжка. Кой
прибира комисионните? - няма и как да разберем - нали е военна тайна! Проблема е, че и
армията не получава нищо в замяна.
9.1. ДОВСЕ
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Следващия въпрос който трябва да се разгледа от нашите военни е смисъла на
Договора за разпространение на Обикновените Военни Сили в Европа ( ДОВСЕ). Този
договор се подписва в началото на 90-те години на 20-ти век поради неяснотата породена
от разпада на Съветския блок и по-специално поради незнанието за това в коя посока ще
тръгнат бившите страни членки на източния блок. Представлява застраховка от страна на
запада сврещу огромните количества въоръжение струпани в бившия соц лагер и тяхното
унищожаване. Този договор, подписан от предателя Желю Желев се оказа всъшност
палача на българската войска и от него започна унищожаването на армията ни. При
подписването на ДОВСЕ става един куриоз - руснаците премятат Запада и вместо да
унищожат сума танкове и техника чисто и просто ги прехвърлят зад Урал тъй като
договора е в сила за Европа. Хитро! Но не противозаконно! Въпреки внезапните и
постоянни проверки от западните сили при унищожаването на бойна техника, се оказва че
Азербейджан, Армения и Украйна също така не изпълняват всичко по ДОВСЕ и успяват
да укрият част от въоръжението обявено за унищожаване. Въпреки международното
несъгласие, санкции срещу тези държави няма и те запазват своето оръжие. Тук може да
се запитаме защо тогава ние не укрихме нашето роъжие или поне част от него, а
унищожихме всичко?! По това време имаме все още достатъчно на брой секретни големи
бункери и складове, където можеше да се задели и консервира поне част от техниката ни,
далеч от очите на проверяващите. По този начин ако не друго поне щяхме да знаем, че има
някой който се интересува от националната ни сигурност. Но това не стана - всичко беше
нарязано - и това говори само за едно - национално предателство.
Към момента се оказва, че ДОВСЕ подобно на НАТО е вече с отпаднала необходимост
- държавите за които бе предназначен влезнаха в своите релси, не съществуват
конкуретни на Запада блокове, но ДОВСЕ продължава да е в сила.
Всъщност Русия го прекрати едностранно заради инсталирането на американски бази в
България и Румъния и това и позволява да държи в европеската си част колкото си оръжия
пожелае, както и да не допуска проверки. Идват въпроса - след като всяка държава вече е
определила своя път за развитие и след като единия от двата големи участника в този
договор го е напуснал по свое усмотрение - има ли смисъл нашата държава да продължава
да го спазва. Всички държави (почти всички влезнаха в НАТО) вече почти са унищожили
своята техника. Този договор е обременяващ - е, за нашата страна вече едва ли има
някакво значение, но да говорим принципно. Отговорът е само един и той е отрицателен.
Този договор е изчерпан. Интересното в случая е, че ние преизпълняваме плана за ДОВСЕ
многокрано - квотите за България са големи - можем да запазим внушителна част от
оръжието ни. Някои хора в България обаче продължават да режат и да режат, унищожават
всичко с обяснението - „По ДОВСЕ искат така!“ Пак ще повторим - дори и да продължим
да следваме ДОВСЕ - ние можем да имаме достатъчно голяма армия за подържаме нашия
суверенитет - квотите, които можем да запазим са 1475 танка, 2000 бронирани бойни
транспортни средства, 1750 артилерийски оръдия, 235 бойни самолета, и 67 бойни
хеликоптери
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Защо!?
Значи пак става въпрос за национално предателство, защото явно друга причина
няма - интересен е момента в който висш офицер казва най-официално и отговорно, че
нашите съюзници не са обект вече на разузнаване - странно имайки предвид, че те ни
разузнават. Сваляне на гащи с две думи. В един момент ще се окаже, че всички знаят къде
са нашите секретни поделения и бункери и ползата от тях ще е нулева. Жалко за
похабения бетон и труда на войниците! Но това е само част от цялостното сваляне на гащи
пред „съюзниците“ ни - навсякъде, където
отидат в България - тяхната дума е закон, за тях се изпълнява и невъзможното - „.Искате да
нарежем последните си ракети? -добре, започваме да ги режем още на сутринта след
банкета!“ . Няма проблеми! А нали всичко това е и морално остаряла техника. Бихме
желали да попитаме за пореден път всички „експерти“ от министерството работили през
годините на унищожаване на армията, всички министри през последните 13-14 години - дали
знаят, че морално остарелите автомати „Калашников“ и морално остарелите гаубици
„Гвоздика“ също могат да стрелят и поразяват. Ясно е, че всичко се прави по нареждане на
Запада и САЩ, но господа, не използвайте дразнеща слуха терминология!
Цялата военна реформа носеща гръмкото и лицемерно название “План за
организационното изграждане и модернизация на ВС “, погледната острани изглежда
нахвърляна, неясна, изменяща се всекидневно. Един ден се реши едно, след 2 седмици
друго...За жалост както става 20 години в други области на живота в България. Виждаме
едно цапотене на всяко правителство дошло на власт - единствената приемственост между
тях е в продължаването на по-голямата част от подписаните международни договори,
поради очевидни причини и заплахи от международен съд. На опитното поле, наречено БА
обаче никой няма свян и срам - няма никаква приемственост - каквото е орязано или
посочено като цел от предишния министър се зачертава и се поставят нови рязания и
рестрикции. Никаква последовадетелност и приемственост.Освен в кражбите и корупцията
сред военните и политиците!
Така става, когато се даде на политически интереси да ръководят армията! Нямало такива
ли - защо Аню Ангелов тогава не подписва договор за ремонтиране на МИГ-ове, които могат
да служат още 20 години. Какво чака? Чака поръчка за нов самолет, чиято цена ще мине за
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военна тайна и някой ще вземе комисионни, а за МиГ-овете трябва да се отчита. А и да не
забравяме че тях ги ремонтират руснаци- а по заповед на САЩ - ние не трябва да си имаме
нищо общо с Русия - нищо, че тяхната техника си остава най-добрата и най-евтината в целия
свят и дори самите американци купуват от тях...Още един въпрос - защо не се закрият
военния тв канал и вестник Българска армия. Пърият не се гледа от никого, а вторият не се
чете от никого. Така и така всичко се съкращава - какъв е смисъла от тези медии, след като не
изпълняват никакви обществени функции, освен да харчат пари, а и са на загуба най-елементарния пример - кой нормален човек би рекламирал в тях, за да са на печалба?
9.2. Какво е бъдещето и има ли възможност за окончателна реформа?
Разгледахме всичко в черни краски, точно такова каквото е - без преувеличение.
Настоящето обаче показва, че ако не се появят здравомислещи, родолюбиви българи, които
да хванат кормилото, армията ще потъва все повече докато накрая не приеме просто
представителни функции пред президенството. Което от гледна точка на националната
сигурност е много зле. Всъщност едва ли има друга държава в света, която толкова
демонстративно и с гордост да унищожава собствения си суверенитет.
Военните реформи (три на брой) вместо да изведат в 21 век една модерна армия, те я
унищожиха по най-безскрупулния начин. Три бяха конкретните причини поради които
всичко излезна извън контрол: подкупността на генералите, унищожаването на
въоръжението и превръщането на армията от наборна в професионална - нещо, което
Германия едва сега започна да прави, а ние бяхме готови за това още през 2008. Само че
Германия може да си го позволи, а ние - не - както финансово, така и демографски
погледнато. Говорихме на няколко пъти за високия боен дух на наборните войници, за
повишената боеспособност, за дисциплината, говорихме и за другата крайност кадровите войници - без дисциплина, без боеготовност, без дух, седящи чакащи
заплатите, хора живеещи за двойния стаж даван на военните. Не дай си боже, тези хора да
трябва да отбраняват страната. Трябва да стане ясно на всички, че замяната на наборната с
кадрова военослужба не беше изискване на НАТО - целта на подмяната беше друга правителството на Симеон Сакскобурготски много добре знаеше, че кадровата служба ще
унищожи напълно армията ни - това беше и тяхната цел. От както е приета кадровата
служба - пълния боен състав не е достиган и той все повече и повече намалява, това е и
една от причините официално армията ни да се свива - Никой не желае да работи войник.
9.3. Един бърз поглед към нова реформа
Целта на една реформа трябва да бъде увеличаване на бойния състав и въоръжение
на БА до ниво при което може да защитава националната сигурност. След 20 години на
неуспешни реформи, неколкократно намаляване на състава и унищожаване на
въоръжението в услуга на чужди интереси, в момента армията не може да изпълнява
елементарни задачи вградени в нейното съществуване, като защита на националните
интереси и националните граници, суверенитет и цялост на страната, а да не говорим за
изпълнение на поетите ангажименти към новите ни съюзници от НАТО.

119

Какво обаче може да се направи - най - вероятно ще дойде момент в който никой няма
да желае да служи като кадрови войник - армията ще продължава да се свива, тогава ще
трябва да се закрие армията и да се сведе до мимимум в което едва ли някой ще се учуди да останат тук-там подразделения от 2-3 самолета, 2-3 кораба и 50-тина танка. Другият,
по-добрият вариант, дори единствен разумен вариант - ще трябва срам не срам и волю не
волю- отново да се върне наборната служба - защото иначе няма да имаме армия - както
казахме - никой няма да иска да работи войник, а за да се привлекат нови военни ще
трябват повече пари, които няма откъде да се вземат. Тук ще отворим скоба за да посочим
че към 2010 войсковият състав е запълнен 86%, а през 2008 и 2009 ръководството на МО
харчи стотици милиони левове по различни социални програми с цел да се задържат
бойците - кому е било нужно това харчене - не е ясно.
Колкото по-рано стане връщането към наборната служба - толкова по-добре,
защото на българските военни към момента явно им е обягнало, че целия свят е
нестабилен и дрънка оръжие поел по пътя към един момент от който няма връщане.
Всъщност за една малка държава с малко население, каквато е България
професионалната армия е неподходящ избор по своя характер - тази държава никога няма да
има голяма боеспособна армия ако залага на кадровия вариант, тъй като при малко
население - желаещите да бъдат професионални войници ще бъдат малко на брой. При
държави с голямо население (САЩ) - професионалната армия е възможна - при население
300 млн.души все ще намерят 500-600 хил. души които да имат професия - войник обикновено това са хора от ниските слоеве на обществото. При големите държави дори е
предимство да имат професионална, а не наборна войска, тъй като при условие за равенство
при набирането на наборни войници, държавата няма да има възможност да издържа
финансово толкова голяма наборна армия. Единствения избор на България щем -нещем, за
да имаме що годе, ако не многочислена то поне на средно ниво армия, е наборната служба.
Идва един момент в който всички политици запяват в хор с мелодията на „Аве Мария
„- „По-добре малка и добре обучена армия, отколкото голяма и зле окомплектована!“.
Изтъкват се разни причини от рода на “Не можем да изхранваме петата по големина армия
в НАТО“ или „Ние сме на челните места по военни на глава от населението!“ . Добре- нека
да имаме малка армия! Така да бъде! Но се оказва, че е само малка - без да е въръжена и
добре обучена! Че и намалява още! Пак ще зададем обаче въпроса, който поставихме малко
по-напред - има ли пример в световната история в който малка армия, без значение колко
добре е обучена, да е победила в някоя война или да е запазила целостта на територията си?
Отговора мислим, че е един. Още един риторичен въпрос - кога армията бе по-боеспособна преди 10 години, когато беше 80-90 хил. души и въпреки решението за нарязване на
ракетите ни, беше пълна с „морално остаряла техника“ или сега - през 2011, когато е 15-20
хил. души и швейцарската гвардия на Ватикана е по-добре въоръжена?
Тук идва ред и на безумното заключение от НАТО - „Вие все едно издържате две армии една за операции в чужбина и една за да си пазите територията!“. Може би в НАТО не
желаят ние да си пазим територията, а да използват нашите войници за пушечно месо накрая
на света? „Да изнасяме революции“ един вид! Много мили нови бойни другари си
намерихме - няма що!
Всъщност приказките, че не е необходимо и е безсмислено да имаме многобройна армия,
за да бъде тя силна са изговорени от хора целящи закриването на армията ни напълно.
Никога не е безсмислено да има кой да защитава родината. 50 или 60-хил. души не е чак
толкова голяма армия. Дори на фона на нашите съседи - моментни съюзници, е малка. Не е
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ясно дали самите те си вярват - няма нужда от доказване, че винаги по-многобройната армия
е по-силна, дори и в този век на нови технологии ( пр. САЩ - най-развитата технологично
армия в света е също огромна). Никога в историята на човешката цивилизация няма случай в
който по-малобройна, но по-добре въоръжена армия да е спечелила срещу врага. Всички
войни са се печелили от по-многобройната армия. А и на отоговора, че процентно нашата
армия била напред в класациите за военен на глава от населението, може да се отговори, че
при евентуален сблъсък, никой няма да го интересува колко
процента от населението е под пагон, а това колко голяма е БА срещу чуждата! Това със
броя военни на глава от населението е много удобен предтекст за намаляване на армията
ни.
Да погледнем икомоически на една промяна на военната система - подмяната на
наборната със кадрова служба - нещо за което се изискват много стабилни заделени финанси
за професионалните военни - Германия - водещата европейска икономика - едва тази (2011)
година се реши да започне поетапно преминаване към професионална армия. Оказва се, че
тези българи, в чиито глави е била идеята за кадрова армия не са мислили много-много. Те
всъщност са знаели какъв ще бъде резултата след 10-15 години - този резултат който
наблюдаваме днес. Друг по- голям проблем обаче е, че въпреки, че вече се плаща, за да си
военен и се наливат милиони левове в социални придобивки - никой не иска да става такъв това е и част от причините (освен икономическите - за армията обаче трябва да се намират
винаги пари, а не военните да разчитат че сме в НАТО и ЕС) поради които за поредна година
се съкращават военните. Ако се тегли чертата до момента за професионализация на армията
ни и нови проекти - сумата изхарчени пари ще бъде умопомрачаваща!
При една професионална армия с вече съществуващите реформи към момента се дават
милиони левове за какви ли не глупости - скъпоструваща, но никому ненужна и тотално
безполезна техника. От другата страна - една наборна армия - допреди започването на
псведореформите е в десетки пъти по-евтина на държавата и данъкоплатеца. И ако през
2010, 1 млрд. лева не са стигали за поддържането на една 30 хилядна кадрова войска, то с
тези пари най-вероятно може да се подържа една 70 000 наборна войска. Разбира се - всичко
е въпрос на разчети, оптимизиране на разходи и изключване от закупуване на безбожно
скъпа безполезна техника, изискваща след това скъпи подръжка и ремонт.
От друга страна трябва да се спомене и влиянието на военните гарнизони по населени
места. За слабата икономика на Б-я, закриване на поделения влияе изключително зле на
местния бизнес и подържането на дори елементарен начин на живот. Закриването на едно
поделие от 1000 души води до срив в местната икономика, семейства губят препитанието си
и бедността се покачва. От тази гледна точка съшествуването на поделения в бедни райони е
от голямо значение. Поделенията дават хляб не само на служещите в тях военни, но и на още
много хора заети под формата на обслужващ персонал, фирми за доставки и пр.
Разбира се една по-голяма армия не би била погледната с добро око от нашите съседи и
„съюзници“ независимо от това, че и Турция и Гърция са въоръжени до зъби. Във всеки
случай и много купени български „политици“ не биха одобрили такова нещо, макар че
войската и заетите във ВПК могат да бъдат движеща сила на икономиката дори - например
САЩ, където голяма част от икономиката се крепи на ВПК.
Абсолютен мит е, че България не може да изхрани по-голяма войска и че няма пари
за военните. Всичко е въпрос на разчети, контрол и баланс - по този начин дори и
войнишкия бит ще се подобри, ще има пари и за ново въоръжение и социални придобивки.
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Разбира се това е свързано и с прекратяване на неизгодни договори за безумната и излишна
скъпа техника, за прекратяване на комисионерстването в редиците на МО, възлагане на
поръчки на българския ВПК и др. Като цяло- залагане на военните, а не на
административните дейности!
Ще засегнем още един елемент от унищожаването на армията - наличието на
гарнизони по градовете даваше на населението сигурност - в смесените райони на
България, наличието на гарнизони гарантираше стабилност и ред. Особено в района на
Кърджали и по турската граница. В момента там няма нито едно поделение, което е
красноречив пример за отстъпването на Българската държава от този район.
Да видим с оглед на демографската криза, какво може да очакваме като числа от
една донаборна армия. - през изминалата 2010 година са завършили 62 000 души от които
половината са мъже. При разпределяне на два набора в годината и отчитане на 10% НГВС
се получава по допълнителни 13-14 хил. наборни военнослужещи за срок от 6 месеца,
които да се допълнят към 30 хил кадрови войници. Разбира се и това не е решение имайки
предвид демографската криза - в годините все по-малко наборници ще бъдат налице. Тук
вече държавата трябва да изиграе своята роля за преодоляване на срива в раждаемостта.
Казахме 30 хил. кадрови войници, а не 21 хил, както е записано в Бялата книга - това е
така, тъй като при една реформа в редиците на армията могат да се върнат обратно поне 10
000 души, а вероятно и повече. Вероятно част от наборния състав ще продължи своето
обучение във военните училища (предимно закритите сержантски - това е гръбнака на
една армия). Може да се каже че по този сценарии, армията ни ще бъде в размер между
43-48 хил.души. Трябва да отчетем и факта че вероятно от всеки набор ще има по около
500 човека които да желаят да продължат своята кариера в армията - по този начин за 10
години армията може да се развие с допълнителни 5 000 души до около 53-55 хил. души.
Освен това в армията могат да се върнат и допълнително между 10-20 хил. души - бивши
военни. Оттук вече следва и увеличаване на мобилзационния състав и пр.
Голяма част от въоръжените сили са унищожени по време на реформите, тъй като
не са отговаряли на изискванияте на НАТО, става въпрос за строителни войски, гранични
войски, Ж.П. войски и пр. След като не могат да бъдат част от официалните въоръжени
сили на страната, такива подразделения могат да се преименуват на паравоенни
формирования и същевременно да запазят своите функции - това е нещо което не е
направено от предишните правителства и говори само за това че за тях националния
интерес е на опашката. Това може да се направи и сега по този начин - формиране на
паравоенни организации, които не влизат в състава на въоръжените сили, но изпълняват
функциите на армията и се обучават по същия начин . По този начин ще бъде избегнато и
обещанието към НАТО - 8% от бойния състав да се намира зад граница ( което от себе си
води до безумни разходи).
Друг проблем, свързан обаче не с числеността е морала на войника - кадровия
войн е нищо повече от чиновник на работа. Работи от 9 до 17 с 1 час обедна почивка
и се прибира вкъщи. За него това е просто работа - не дълг, а работа. Морала
съответно е много нисък - тъй като реално няма и наказания, бойния дух липсва
напълно - всички чакат заплата на банкомата. Ако някой
започне да ти прави проблем винаги можеш да напуснеш, липса на елементарна
дисциплина и войнски дълг. Напълно на противоположността седи наборната служба с
високия боен дух, дисциплина и дълг към родината. Оказва се че тези хора са там в
момента, не за да пазят родината, а за пари. В такъв случай какво може да очакваме от тях
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при една евентуална „криза“ - много просто - бягство. В последните години продажните
марионетни политици се скъсаха да ни убеждават че службата в армията е просто
професия. Е не е! Службата в армията е дълг. Както дължим данъци и сме задължени да
спазваме закона така и дължим защита на държавата!
Тук трябва да се обърне внимание, че в армията последните двадесет години няма
идеологическа подготовка в патриотизъм и родолюбие, която е основния мотивиращ
фактор на бойния дух!
Ще отчетем и разбира се качеството на самата подготовка, което е на плачевно
ниво. Подготовката на войските ни в НАТО е на дъното в сравнение с нормативите
изисквани от Варшавският договор. Оказва се че стандартите в НАТО са в пъти по-ниски,
но в момента дори и тяхното постигане представлява трудност. Докъде е стигнало
положението на БА!!!
Разбира се трябва да се отчетат и извращенията и системния тормоз възникнал в
наборната служба още по времето на БНА и продължаващ до края на редовната казарма
през 2008. При изграждането на една нова армия - трябва да вземе в предвид и това - пълна
забрана на всякакъв тип извращения, тормоз и изпълнение на несвойснствени задължения.
Още един проблем на модерната ни кадрова армия е присъствието на жените в нея в момента около 14 % от JIC е от женски пол. Тъй като на жените не може да се разчита в
реални бойни действия, трябва да се прекъсне практиката те да бъдат назначавани като
редовни военнослужещи. Съществува и още един фактор за тяхното желание да работят в
армията, а той е бременността - тъй като всички получават при забременяване облагите
давани от държавата - това е и идеята при постъпване в армията на голяма част от жените.
В един момент се оказва, че това е детска градина, а не армия. Жените трябва да служат в
арията, както до преди няколко години - на постове предимно в администрацията.
Като се тегли чертата се оказва, че една наборна армия е 10 пъти по добър вариант
от една професионална в българския случай, а се оказва в един момент, че е и финансово е
по-изгодна, тъй като парите които отиват за заплати на кадровици, след като се
приспаднат парите давани на наборниците за месечни нужди, могат да се оползотворят за
други цели. Не трябва обаче да се залъгваме, че една армия може да бъде изградена на
ново бързо, това е процес който ще трае до пълното и окомплектоване между 5 и 10
години в най-добрия случай. Оказва се обаче, че наборната служба е дори и начин за
справяне с безработицата сред бедното население.
Трябва да се отчетат няколко фактора при увеличаване на личния състав на
армията ни:
- демографската криза в България;
- икономическото положение в страната и възможности за изграждане на
по-голяма и силна войска;
- геополитическата обстановка в региона и света от гледна точка не на
съюзнически и чужди интереси, а от чисто национални такива;
Тук ни се иска да цитираме като завършек на всичко това, издържалият изпитанията на
времето Николо Макиавели - великият флорентински държавник, който говори за
следното:
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....Вече казах колко е важно за всеки владетел да положи държавата си на добри основи,
защото в противен случай тя е обречена на гибел....
....Главните основи, на които се крепят всички стари, нови и смесени държави, са
добри закони и добри войски...
....Наемните и спомагателните войски са безполезни и опасни. Който крепи държавата
върху наемните войски, никога няма да бъде сигурен, понеже те са несплотени,
амбициозни, недисциплинирани и вероломни. Те проявяват безстрашие сред приятелите
си, а се боят от неприятелите си и нямат страх от Бога, нито честно отношение към
хората. Владетелят може да бъде сигурен докато не е нападнат. Нападнат ли го,
поражението е неизбежно. В мирно време държавата се ограбва от тези войски, а по
време на война — от неприятеля. Не би могло да бъде по друг начин, защото тези войски
се предоставят на услугите ти за малко възнаграждение, което не е достатъчно да ги
накара да жертват живото си за теб. Те искат да служат, когато не воюваш, но
когато се обяви война, те се разбягват или си отиват. Това не е трудно да се докаже,
защото днешната разруха на Италия се дължи единствено на това, че много години се
е осланяла на наемни войски. Отначало те проявиха известни заслуги и на мнозина се
сториха смели, но щом нахлуха чуждите войници, стана ясно колко струват. Това е
причината, поради която кралят на Франция Карл лесно завладя Италия с парче
тебешир ..................
.... От опит се знае, че много държави, републики или княжества, са постигнали
големи успехи, когато са се облягали на собствените си сили, докато наемните войски
само са им вредили....................
....Могат да се задържат — пише той — само тези държани, които... са в състояние да
съберат достатъчно войска и да се отбраняват срещу всеки, който ги напада....
...всички въоръжени пророци побеждават, а невъоръжените биват побеждавани,
дори ако са по-мъдри ...................................
Ще оставим тези думи без коментар....

10. Предатели ли са военните?
статия, публикувана в няколко интернет сайта

Доста груб въпрос наистина. Но колкото е и груб, толкова е и на място. Всъщност
какво се цели с такъв въпрос - може би провокация! Може би някакъв последен напън да се
жегне самочувствието на настоящите и бивши служители на военното министерство, да ги
обидим...или пък да се посмеем злорадо на гроба на българската армия и да поскачаме
върху него. Всеки сам да избере какво представлява неговия въпрос. Нека всеки сам да
избере и причините за този въпрос. Тук обаче ще се затрудни човек! Причината да го
зададем днес обаче е провокирана от съобщението в медиите от 04.11.2011 (петък) в което
нашия любим антибългарски министър на икономиката Симеон Дянков с гордост и
твърдост в пискливия гласец съобщава, че е внесено за гласуване негово предложение
според което агенция “Държавен резерв и военновременни запаси“ ще бъде закрита . Той
добавя, че това е структура с доказана неефективност и закриването й ще спести 80-90
млн. лв. годишно на държавата, а в момента в резерва работели около 600 души. Ако се
замислим над думите на този безродник с доказана неефективност - той ще се окаже прав наистина е доказана неефективността на тази агенция - това е поради простата причина че
тя се доказва, тогава когато има война. Със сигурност ченетата на много народ са увиснали
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във въздуха, когато са разбрали за тази „новина“. Никоя нормална държава, никой
здравомислещ човек няма да тръгне да унищожава това което си е отделил за черни
дни...само ние. Толкова ли сме напред с материала, че можем да си позволим при една
война да няма с какво да се изхранва населението? Кой нормален здравомислещ човек би
сътворил подобна глупост. Тези хора, наричащи себе си политици обаче не виждат по
-далеч от носа си. Да ви светнем - света не е станал по-безопасно място за живеене. Всички
държави по света се въоръжават до зъби (пример е фалиралата Гърция, чиято последна
военна поръчка е за 1 млрд. долара за американски танкове) - само ние режем ли, режем.
Освен че вече нямаме елементарно стрелково оръжие, което да се даде на хората за
самоотбрана при една евентуална „криза“, няма да имаме и храна за тази „криза“.
Антибългарина Дянков няма какво да го мислим - той е с двупосочен билет за Америка, но
ние какво ще правим?!
Та това събитие събуди въпроса - „Предатели ли са военните?“. Отговора мисля е
еднозначен и е с положителен уклон. Но защо да са предатели? Какво са предали, кой са
предали? Всъщност те предадоха народа си на когото трябваше да служат, предадоха
Родината си, предадоха даже и собствените си семейства. Предадоха всичко за което са се
клели, че няма да предадат. И за какво го предадоха - за шепа жълтици - за 30 сребърника
като едни истински Юди! Чудно ми е как могат още да гледат в очите хората, които
предадоха. Нямат ли срам! Устите им бяха запушени с пачки в замяна на това сами да си
вържат ръцете, сами да си нахлузят примката на врата и да скочат в трапа. Други пък от тях
- т.нар. висши военни дори се въргаляха в чували с пари изсипвани от комунистите, облекли
вече новите одежди на демократи.

Бъдещата българска армия

Армията, която по дефиниция е основополагаща сила за създаването на държава, се
стопи и изчезна като ланшния сняг. Задавена бе в пачки и храчки, в куфарчета с левчета
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пробутвани под масата на генерали и офицери. В замяна на тях и слугуването на чужди
интереси - всичко трябваше да бъде унищожено - устоите на държавата трябваше да бъдат
сринати. В един момент от най-силната армия в Югоизточна Европа, способна да защити
не само собствената си държава, но и целия Балкански полуостров - останаха руини!
Всъщност това се случи в цялата държава - всичко е съсипано и унищожено. А
именно военните бяха хората които можеха да предотвратят да се случи това. Та нали се
бяха клели да пазят Родината от врагове, а не да се съюзяват с тях!!!! Предадоха ли себе си
- ако имаха малко мозък, малко морал и съвест, чувство за чест и дълг - трябваше да
започнат масови самоубийства или да се опитат да предотвратят ставащото в цялата
страна!
Но те дори и опит не направиха за предотвратяване на това което се случва последните 22
години. Имаха силата, имаха и възможностите, имаха и шансовете си. Но се оказа, че имат
и мекушавство, имат и алчност. Оказа се, че те не са се клели да пазят Родина и народ,
техните клетви са били фалшиви. Клели са се да получават парички и да си траят, клели са
се да клечат ибрикчийски, за да не им паднат главите. Не успяха да разберат, че съдбата на
целия народ, на цялата ни държава зависи от тях. И те го предадоха. Няма по-тежко
морално престъпление от предателството и то не на кого да е - майка и баща ще ти простят,
с приятели ще се изпокараш. Но когато предадеш народа си и Родината си - твоя собствен
дом на теб и твоите деца - какво ще правиш тогава Ставаш абсолютен дегенерат!
Боен дух ли, защита на суверенитета на държавата ли, защита на населението ли????
Не благодаря - предпочитам да работя военен, да получавам какви ли не облаги - щом аз
съм добре - какво ме интересува че държавата вече не съществува, че по улиците се
разхождат гангстери с автомати, че престъпници стават политици, че се изнасилват
момичета, че наркодилърите никой не ги пипа, че се убиват дядовци за 10 лева, че се
разграбват предприятия плод дори и на военния труд. Не си ли се клел да пазиш тоя народ
и тая държава от точно такива врагове - унищожители на Родината и държавността,
убийци на народа ти!!!!!Каква е тази липса на уважение към собствения си труд, към себе
си - никой не може да разбере.
Ако имаха капка свян тези хора щяха да вземат нещата в свои ръце! Те обаче нямат всъщност тук там се намира по някой от тях който казва - „Ама защо всички ни мислят за
такива, та ние просто изпълняваме заповеди - нали това е нашата работа!“ В такъв случай
най-добрия вариант е да им се каже да се избият един друг - понеже явно така или иначе са
безполезна палач, която доколкото разбираме освен да яде, пие и харчи пари за глупсоти друго не може. Да, обаче когато стане въпрос да си запазят кожата, изведнъж започват да
мислят - „как така да се избием? Как да изпълним тази заповед? Вие луди ли сте? Ами кой
ще пази родината и народа?“ Ако наистина искахте да пазите родината и народа - щяхте да
го направите. И със сигурност днешната реалност щеше да е друга. Но вие не го
направихте. Вие предадохте абсолютно всичко на този свят, което можеше да се
предаде...Поне да бяхте вдигнали малко цената за вашето предателство!!!!!
Оказахте се същите маргинали като политиците ни, като наркодилърите ни, като
изнасилвачите ни, като убийците ни! Звучи много обидно нали - да ви поставят на равна
нога с такива хора. Ами обидно е, но това е реалността - вия я направихте такава. А сега
нас ни остава само горчивото удоволствие да ви тъпчем вълната, да вадиме нож на
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умрялото куче. Едва ли някой би го направил някога, но вие го позволихте - с вашето
бездействие, с вашето търгашество, с вашето предателство! Можем да ви хулим още
много, но дали ще има смисъл...та вие за 20 години не успяхте да осмислите, че може да
спасите България, та сега ли. Можем обаче да ви кажем само едно - вие се оказахте
най-големите антибългари и убийци на отечеството и народа с вашето бездействие и
предателство!
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