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1. Предговор към второ допълнено издание

Много време се чудех дали да продължа своя „сборник" за унищожаването на БА. Има ли
смисъл да ровиш в нечии кости. Макар и анонимно. Оказа се, че съм успял по един или друг
начин да повдигна някаква дискусия. Не това беше целта ми! Не ми беше целта да виждам
подсмърчащи военни! Целта ми беше да виждам ядосани военни! Много нападки отнесох
относно този труд. Някои от тях на място - други не съвсем. Всъщност защо „сборник" е в
кавички. Доста хора ме обвиниха, че съм копирал статии от интернет и прочие. Да - така беше,
това дори съм го и упоменал в самия труд. Снимките също са от интернет. Този „сборник" не е
мой, аз просто събрах на едно място пръснатите парченца от онова което беше, не съм го
написал аз - той е ваш - на всички военни - бивши и настоящи или пък хора, които никога не са
служили, но искат да живеят в сигурност. Тази книга е на всички учили и недоучили
журналисти, министри, депутати, генерали, крадци на едро и дребно, далавераджии,
антибългари, на всички патриоти, родолюбци и хора с акъл. На целия народ, който съзнателно
или не,с действието си и бездействието си - спомогна за съсипването на гаранта за нашата
сигурност. Всички ние, цялото общество - виновниците допуснали да се унищожи армията сме
написали тази книга. 

Е, голяма част от анализите са си лично мои - дали се харесват на някого или не - за мен е
без значение. Не искам да налагам мнението си на никого, но си мисля, че доста хора го
подкрепят. Може би разсъжденията да не са правилни, гео-политиката да е доста по-различна от
видяната от мен! Може би и някъде съм грешил относно точните данни. Не мога, а и не трябва
да знам всичко! 

Чух, че „книгата" имала и политичски отенък - той е политически дотолкова доколкото
няма нито едно правителство в новата ни история, което да не е спомогнало за унищожаването
на армията ни! Иска ми се да споделя една мисъл на телевизионния водещ Стефан Солаков -
„Патриотизъм е да обичаш Родината си, а национализъм - да я защитаваш!" Да, аз съм
патриот, такъв какъвто трябва да бъде всеки българин и задължително - всеки военен човек. Да,
аз съм и националист. Наричат ме дори и реваншист! Нека да бъде така ! А вие какви сте?
Задайте си този въпрос на самите вас! Патриотизма, национализма - те нямат цвят, не са червени
или сини! Те са надпартийни! Не могат да се купуват и продават - както се опитват някои
личности в България да правят! Те имат за цел само и единствено това - да гарантират
просперитета и запазване на суверенитета на държавата ни! Странно - не бяха ли това и
задълженията и на военните?! 

Искрено се учудих, че „книгата" въобще има някакъв отзвук - видях я по форуми и
сайтове, видях и хилядите и тегления, коментари и дискусии. Видях и че беше забранявана за
сваляне явно под натиск! Дори ако напишете в Гугъл - унищожаване - познайте какво ще излезе
най-отпред. Няма начин това да не ме радва. Колкото се може повече хора да имат достъп до
това произведение. Да бъдат провокирани! Да, аз съм един провокатор! За жалост други такива
май няма! 

Тази ми почуда от отзвука ме накара да се замисля, че не всичко е написано и изказано.
Че много очевадни неща са пропуснати. За това реших да продължа започнатото, като в началото
идеята беше да направя втори „том" на сборника, но след това го събрах с първото „издание".
Със сигурност съм пропуснал още много неща за които дори и в момента се сещам, но няма как!
Е, на хората чели първото издание съм длъжен да поднеса своите извинения, че ще трябва
отново да четат нелицеприятните и вгорчаващи факти, за да стигнат и до новата информация. Но
какво пък - да затвърдим знанията, защото трето издание няма да има. 

Благодарен съм на всички, които по един или друг начин подкрепиха тази идея - няма
начин да не благодаря на Pan.bg, които доколкото видях след забраната на „сборника" са я 
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поместили отново - все пак клозетните ми епитети едва ли се харесват на много от описаните тук
персонажи! Може би някой ден ще излезна наяве, иззад смешния ми псевдоним, комбинация от
комиксов герой и ракета, когато видя всичките ни велики „управленци" - наказани! Но с оглед
на безпътицата пред България - едва ли! Е, ако случайно дойде този ден - много хора ще бъдат
изненадани! 

Тъй като във първото издание, пропуснах да благодаря на хората от които „крадох"
информация, мисля че е редно да го направя тук. Искам да изкажа благодарности на Ганчо
Каменарски, Диян Мокрин, Спиридон Спиридонов, екипите на Pan.bg, otbrana.com, към всички
знайни и незнайни за мен войни, съгласили се да ми дадат информация, към всички интернет 
потребители, към персонала на няколко библиотеки в София .............. Надявам се никой от вас да не се 
сърди за това че съм използвал тази информация без вашето позволение. Все пак целта не е
комерсиална! 

Доста хора ме упрекваха - защо не написа този „сборник" преди 12-15 години, ами сега -
вадиш нож на умряло куче. Бих ги попитал - защо преди 12-15 години не ги спряхте? Аз имам
прекалено основателна причина, за да не напиша книгата тогава. А вашата причина - каква
беше? 90% от българите чакат някой друг да свърши тяхната работа, а те да седят отстрани и да
намират кусури и опрекват - и тази книга не прави изключение! Защо след като има толкова
много хора, които съм убеден, че разбират повече от самия мен ситуацията, не сглобиха един
такъв „сборник", а чакаха някой друг да го направи, след което да бъде обсъден, похвален или
оплют! Или може би за без пари вече никой нищо не прави....даже и за Родината си?! 

Други пък ме нахокаха за това, че едва ли не - съм представил генералите ни като
някакви добри чичковци. Моля да ме извините - за жалост в онези 90 страници не можах да
поместя всичко, което е било. Именно за това - ще се опитам да го направя тук! 

Трети пък - не без основание, заявиха че подържането на числен състав от времето на
БНА е пълна лудост в нашето съвремие с всички нови технологии и прочие....Всъщност - ще
коментираме всичко... Както казах - тази книга не е моя - тя е ваша - вие сте нейните писатели. 

Целта на този сборник е една - не да ви накарам да циврите безпомощно и да изпадате в
апатия и депресия, което е доста жалка катинка, а да ви ядосам! 
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"Българският войник е създаден 
да бие и побеждава, а не да бъде 

бит и мачкан!" 
полк* Борис Дрангов 

2. 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 надявам чрез нея, хората да си дадат равносметка за това което бе унищожено, не само
материално, но и духовно. Далеч съм от мисълта, че в рамките на 240 страници мога да покажа
цялата разруха, която цари в българската армия в момента, да извадя 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 опитам да
начертая 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. 
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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
х/г 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 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. 

6



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 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. 

3. 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 I960 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 

7



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 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 
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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 .....  

Във външнополитическо отношение идеологията на БНА 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 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. Друг момент съществува обаче и тук - 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 антибългарските интереси! 

4. Началото на края

4:i. 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. Разбира се не в толкова големи размери най-малкото заради демографската катастрофа! Но
за това - накрая на книгата. 

Началото в преустройството на въоръжените сили след 1989 се поставя след отпадането
на чл.1 от Конституцията на HP България за ръководната роля на БКП и свикването на
ВНС(Велико Народно Събрание). Във все още крайно неясна ситуация за бъдещето на страната
първоналчалните промени не засягат техния облик и характер. Принадлежността към
Варшавската коалиция макар че на нея вече не се разчита сериозно налага представители на
страната да продължават да участват в инициативите за намаляване на военното
противопоставяне между НАТО и Варшавския договор. Засилва се натискът на опозицията за
излизане от Обединените въоръжени сили (ОВС) и промени в армията. 

Все повече се очертава тенденция за гарантиране на извънсъюзната военна сигурност.
Във връзка с това на 14.12.1989 г. IX ОНС (Обикновено народно събрание) приема решение за
създаване на постоянна комисия по въпросите на отбраната и вътрешните работи с председател
ген.-полковник Велко Палин и избира главнокомандващ на въоръжените сили - председателят
на държавния съвет - Петър Младенов. С указ от 16.08.1990 се обнародва приетият нов закон за
изменение на закона за всеобщата военна служба в HP България. Военнослужещите се
задължават да положат нова клетва - „за вярност към своя народ и родина". Намалява се
продължителността на срочната военна служба за младежите получили до средно образование -
от 24 на 18 месеца, а за висшистите - на 12 месеца. На дневен ред се поставят количествено-
качествените параметри на въоръжените сили. Всеобщо е желанието за намаляване на военните
разходи като тежко бреме за икономиката. Факт е ,че за армията отива изключително голям
процент от БВП! На семинара на Общо-европейския конгрес във Виена през януари 1990 -
между ръководствата на двата военни блока, началника на ГЩ на БНА - Христо Добрев заявява
българската позиция за намаляване на военните потенциали на държавите в Европа. Той
огласява решението на държавния съвет от 27.1.1989 с което нашите въоръжени сили до края на 
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1990 се намаляват с 10%. На 1 януари 1989 г. Българската Армия (БА) 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. Това на практика означава съкращаване на JIC със
10 000 души, 200 танка, 200 артилерийски установки, 20 самолета и 5 бойни кораба, а на военния
бюджет с 12%, което започва незабавно да се реализира. С това България дава ход на
унищожаването на своя суверенитет! 

Разпадането на социалистическия военен блок в Прага на 1.07.1990 също стимулира
антибългарските елементи, които започват все по-яростно да заявяват желанието си за
унищожение на нашата армия. За това допринася и започналата през 1991 война в персийския
залив. 

4.1. ДОВСЕ или „Да заличим големите армии на малките държави!" 

През 1990 г. се подписва от българските демократични и предател ски 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 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 за техния по-нататъшен път на развитие. Един вид
предпазна мярка от страна на Западния блок, срещу неблагоразумни войнствено настроени
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, 
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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" след като имаме горепосочените квоти, през 2012 останахме със 160 танка - кой ни
накара? Но и за това накрая! 

Всички военноморски сили не влизат в отчетността на договора ( това решение се взима
под натиск от САЩ, които както е известно налагат демокрация по света с помоща най-вече на
ВМС). 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
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. 

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.Интересно е да се отбележи пък с оглед на нашата национална сигурност, че бивша
Югославия, респективно Сърбия, дори не участва в ДОВСЕ и запазва цялото си въоръжение! 

Но да оставим за момент нашите съседни държави - на 10.05.1991 от ОНС се приема
закон за всеобщата военна служба , когато започват на пръв поглед формални промени в БА. В
края на 1991 с указ са изведени в пенсия всички офицери навършили 50 години. Това е
практически обезглавяване на нашата армия. От септември 1991 г. до септември 1994 г. шеф на
Генщаба става армейски генерал Любен Петров. „В началото на мандата ми заварих 123
генерали в армията, а в края оставих 69 военни с генералски пагони ", споделя ген. Петров. Това
може би е най-бурното и противоречиво време в най-новата история на армията ни, белязано с
безброй скандали между военното и цивилно ръководство на войската. По това време министър
на отбраната става Димитър Луджев. 

12



4.2.Трябва ли министъра на отбраната да е цивилен 

От 8.11.1991 (до 20.05.1992) на длъжност министър на отбраната е Д.Луджев - първият
цивилен такъв. Тогава и започва т.нар. реформа в БА, продължаваща и до днес - 21 години
реформи....такова чудо няма никъде по света! Официално реформите до момента са 3 на брой, но
за всички наблюдаващи този процес, реформата е една и с не много приятен завършек. Всъщност
кой е Димитър Луджев - роден е на през 1950 г. в Бургас, където баща му е директор на затвора.
Завършва Висшия икономически институт "Карл Маркс" през 1979 г., специалност
„Политикономия". Работи като научен сътрудник в Института по история на Българската
академия на науките. Изведнъж през 1990 г. става член на СДС, а през 1991 г. е избран за
народен представител в 36-то Народно събрание и за министър на отбраната в правителството на
Филип Димитров. 

Интересно как изведнъж всички комунисти намират правилното място, което трябва да
заемат и се превръщат в първи демократи! По-интересно е обаче друго - човека е научен
сътрудник в института по история - с тази специалност от университета можем само да гадаем
какво е работил в института - може би история на БКП. Всъщност, ако се замислим и днес - 23
години след началото на „мирния" ни преход към демокрация, който според г-жа Хилъри
Клинтън още не бил завършил, все още подобни на Луджев личността заемат ръководни
постове. Комунистите продължават да държат властта - мисля това е ясно на всички ни.
Интересното е друго - как този човек ще се справи с дадената му роля - да ръководи една от
най-силните армии на Балканите. 

За самите военни е много странно в един момент да се окажат с цивилен началник над
главите. Все пак до тогава друго е било. А освен, че е цивилен е и предател на своите ценности - 
до вчера се е клел в „Капитала" на Маркс, а днес пали смирено свещички в църквата ...................Добре ли 
е наистина обаче министъра на отбраната да е цивилен. Та той идва от съвсем различен свят,
макар и да е ходил войник някога - не е свикнал с порядките. Не знае какви са истинските нужди
на военния човек. От друга страна - защо пък да не е цивилен - по този начин ще се привнесе
малко свеж въздух във параноичните мозъци на всички закостеняли генерали. Пък и къде се е
чуло и видяло, действащ генерал от соц-школата да е министър на отбраната на страна скъсала с
матушка Русия. Е, все пак трябва да отчетем, че и това да имаме генерал за министър понякога
не е опция - я вижте Аню Ангелов. Благодарение на неговата постоянна старческа деменция,
постоянно забравя дали е продал всичките ни танкове и продава още и още! 

Тук ми се ще да направя един преглед на няколко човека - министри на отбраната
управлявали след 1990. Самите военни искат за пръв свой министър нашумелия тогава политик
Иван Пушкаров, защото поне името му звучеше гръмко - военно! Ама йок! 

Назначен е „социологът" Димитър Луджев, който разделя министерството на три блока:
военнополитически, военноикономически и военноадминистративен. За жалост Луджев не
проумява, че сложният йерархичен организъм на една армия не може да се реформира с един
замах. След половин година той става непоносим поради ред причини и далаверки, които ще
видим по-нататък и е свален. 

Юриста Александър Сталийски - известния квартален пияница, чиито син в момента се
сочи за пръв приятел на настоящия ни премиер Б. Борисов. Постоянно пиян, но пък кротък -
няма кой знае какви зулуми в нетолкова дългото му управление. Негово е обръщението към
генералите - "Комунисти сте, но си разбирате от работата!" 

Следващият Валентин Александров - юрист и доктор по философия, офицер на ДС,
работил за външното разузнаване. С началника на Генщаба ген. Любен Петров работят екипно.
Не е ясно защо между тях възниква непримирима вражда и министърът предлага генерала за
уволнение и в резултат проф. Беров подава оставка на правителството. 

Инженер Георги Ананиев пък се оказва доста мек човек. Става за всичко, само не и за
министър на отбраната. Не различава танк от БТР. Агресивните му заместници се качват на
главата, а от другата страна стои комплексирания и амбициозен началник на Генщаба ген. Михо 
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Михов. Трябва да се отбележи, че господин Ананиев е станал министър на отбраната по доста
неведоми пътища - най-вероятно поради факта , че е масон. Друга причина едва ли има, тъй като
е бил техническо лице в Пернишкия театър. 

Бойко Ноев - завършил международни отношения в Москва. Дипломат. Щатен сътрудник
на военното разузнаване, в което няма нищо лошо, докато не разбираме,че не става въпрос за
българското, а за руското, а най-вероятно е такъв и за американското с оглед на действията му по
времето на Иван Костов . Единствената полза от авторитарния му стил на управление е, че не
позволява на генералите да крадат или поне той така се хвали - ще видим по-късно. За това пък
е един от гробокопачите на армията ни. 

Николай Свинаров също е юрист. Свинаров не обича административната работа, но
обича да да е на полигоните за „утилизация", където да реже и съсипва! Делегира права и
задължения на заместниците си. На него приписват култовата реплика към зам.-министрите:
"Имайте мярка! Не е важно колко ще откраднете, важно е колко можете после да
похарчите!" Генералите започнаха отново да крадат по негово време. 

През 2005 г. идва времето и лекар да се упражни в ръководене на отбраната - радиологът
Веселин Близнаков. Макар че дори не е истински доктор, защото няма практика - бил научен
работник. Близнаков никъде не ходи без сценарий, всяко слово му е написано, за да не изтърси
някоя глупост. По негово време започват и заменките ан военни имоти! 

После идва и бизнесмена -производител на хляб Николай Цонев, който покрай всичките
далавери на управляващите , успява да замени земи и сграден фонд струващи стотици милиони
за 500 апартамента. Сочен за човек на групировката ВИС. 

След него пък се появява Николай Младенов - човека който е служил в Израел и е
нарочен от почти цялото население за агент на МОСАД. Младенов е един политически номад.
Пикантерия е, че е сочен за любовник на Надежда Михайлова още от времето когато членува в
СДС. Води се дипломат....доколко това е така е отделен въпрос с оглед на неадекватните реакции
по какъвто и да било въпрос от страна на МВнР. Той идва като Луджев - с големите обещания за
изриване на корупционната кочина и с едно самочувствие без никакво покритие. Разбира се
абсолютно нищо не може да направи , тъй като и на него му липсва елементарна подготовка. 

Защо тези хора не ги назначават за министри на здравеопазването? На финансите? Защо
точно министрите на отбраната трябва да са без елементарна подготовка? Целта не може да е
била друга, освен съзнателно разграждане на двора. 

Е дойде накрая и един АнюАнгелов - генерал от запаса. Всички военни въздухнаха
облекчено - „Най-накрая някой който ни разбира!" Ама йок! Получиха най-голямата тесла,
която можеха да получат, тъй като на всичкото отгоре повечето от тях го смятаха са свой човек. 

Всъщност - дълбокия отговор на въпроса - трябва ли министъра на отбраната да е
цивилен, е един няма значение! Важното е човека, който е на този пост да го приема като
жизненоважен. Да знае, че стъпка назад няма! Че от него зависят животите на майки, деца
и старци! От него зависят пряко Н на брой души и косвено около 7,3 милиона души. От
неговите действия зависи съществуването на държавата! Това е огромен товар за този,
който го осъзнае. Огромно бреме, което той трябва да понесе за времето в което е избран!
За жалост - досега мисля, че не се е намерил такъв! Иначе резултатите в момента нямаше да
са толкова плачевни. Разбира се, ако е цивилен поне да има елементарна подготовка за материята
с която ще се сблъска! 

Няколко дузини национално безотговорни, късогледи и некомпетентни до глупост
пишман-държавници и политици решиха, че след 1989-та България вече нямала врагове. Това
безумно съждение пръв изрече "психотерапевтът", ликвидатор на земеделието и бивш премиер
Филип Димитров. Пак той удиви американските си слушатели във Вашингтон по време на
организираната му от домакините лекция пред местния политически и бизнес елит. Според
злополучния ни министър-председател, България вече била демократична страна - щяла да
преразгледа военната си доктрина и да намали до минимум производството и износа на
специална продукция. А нашият военно-промишлен комплекс ще трансформира функциите си и 
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ще премине към гражданско производство - на чайници и тенджери. Свидетели на скудоумната
му реч твърдят, че американците се почувствали засегнати, защото според логиката на Филип
Димитров САЩ не са демократична държава, след като продават оръжие на половината свят. На
сцената тогава се появи и трагикомичната фигура на президента Желю Желев. Той пък лансира
идеята да пристъпим към масово унищожение на танкове и самолети и превръщането им в скрап.
Последва критично оголване на западната, южната и югоизточната ни граница, поделенията в
близост до тях са разформировани, а страната ни се превърна в незащитен разграден двор.
Паралелно с това, съзнателно и методично бяха разбивани и специалните служби - много важна
част от имунната система на държавата. Начело на отбранителното ведомство един след друг
заставаха послушковци, алкохолици, чужди агенти, безпомощни лаици и дори един бивш
директор на театър, който не можеше да различи танк от БТР. Фамозният Димитър Луджев пък
между две водки фабрикува шумно разгласявана и ялова "Нова военна доктрина", която днес
никой не помни и сега стои запокитена някъде в архивите на МО. А за да няма различия с
новоизлюпения ни презокеански "покровител", Луджев услужливо отскачаше до посолството на
САЩ с купчина папки под мишница. В нормалните държави такова поведение се окачествява
като предателство, защото е ясно, че съдържанието на въпросните документи съвсем не е
сборник стихове за българо-американската дружба. 

Та като казах Луджев - антибългарския договор ДОВСЕ е подписан от около две години,
Петър Младенов не успява да изкара горнобанските танкове по жълтите павета, а в коридорите
на МО вече се шушука за някакви реформи в БА. Самият Димитър Луджев - за пръв път вкусил
от толкова огромна власт се опиянява от нея като последния глупак. Държането му е
предизвикателно и пренебрежително. Високопарните му думи, че започва новото летоброене, че
демократите идват на власт завинаги, ще решат проблемите на армията в кратък срок, защото са
пълни с нови идеи и с готови планове и програми се оказват чиста и долнопробна лъжа!
Програмите и плановете се оказват осветляване на нашите разузнавачи в чужбина, изгонването
на десетки комунистически генерали и стотици кадърни полковници и назначаването на верни
на властта бездарни хора на отговорни постове в министерството и армията.... Някои генерали и
офицери се опитват да демонстрират готовност за подкрепа на новото цивилно ръководство като
стигат дори до подлизурство. Точно както е и в момента - от устите на всички висши военни
капе мед и масло. 

Димитър Луджев се нарежда официално пръв на хорото на унищожението на армията
като практически я обезглавява в края на 1991 с указ с който са изведени в пенсия всички
офицери навършили 50 години, както споменахме малко по-горе. Целта за унищожение на
армията ни въобще не се крие - нищо не се завоалира. Самият Луджев на пресконференция на
9.01.1992 категорично заявява : „Целта на военната реформа е да създаде
високопрофесионална армия, която да бъде лоялна на политическото ръководство на
страната". Дотук беше с независимата армия, отсега ще се служи на политици, а не на
национален интерес. Това продължава и до днес. Генералите продължават да изпълняват ролята
на политически ибрикчии! А Луджев в същия тон най-нагло заявява на сборния пункт в
Чералица пред наведените глави на знаещите, можещи и опитни български офицери.: „Старите
ще ги чупя, младите ще ги купя!" , версия 2 - "До майор ще ви купя, нагоре ще ви чупя!". На
този селски просташки лаф отговаря генерала от ВВС Парапунов —„Г-н министър, нито Тодор
Живков, нито БКП, нито политически плакат, нито който и да е военен министър, от която и
партия да е той, може да ми държи ръцете и да управлява самолета ми! Това го може само
пилота. " А надъхания за кражби и разруха млад номенклатурчик и болшевик Луджев бясно
напуска командния пункт. 

Все със същата цел - лоялност към политическото ръководство, преди
още да са разработени и законодателно приети основополагащи възгледи за националната
сигурност, антибългарите в МО бързат с необмислени действия и псевдореформи. Те са
насочени в две направления - изчистване на старите кадри и изготвяне на нови длъжности на
партийно приближени лица. На същата среща в Чералица, Луджев твърди, че „...усилено 
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работим по новата концепция за национална сигурност... ". Той продължава все в същия дух на
бързане, защото явно няма търпение да се започне унищожаването на армията - нали така са му
заповядали: „Предстои да обсъдим и решим множество проблеми свързани с дислокацията на
частите и подразделенията, срока на службата , начина на обучение, подготовката на
офицерите, професионализма на военнослужещите. Разполагаме само с един месец за да
завършим всичко това. " Както личи от това изявление обсъжданите проблеми не са свързани с
дългосрочната съдба и развитие на войската , а се изхожда от моментното състояние. Но въпреки
това не трябва да си сляп, за да видиш, че се говори в контекста за закриване на поделения,
унищожаване на техника, изхвърляне на военни. 

Няколко дни след това надъхания за унищожаване бавноразвиващ се агент и министър на
отбраната в отговор на депутатско питане заявява: "В момента съкращения се извършват в две
направления : 1. Премахват се структури които отдавна са изживели своето време от рода на
политическите органи, ВКР, Командване за материално —техническото и тилово осигуряване,
военните отдели по общините, специалните органи във ведомствата, ЦСКА, и други. 2
Въвежда се в действие законът за пенсиониране след навършване на пределна възраст за
съответните звания.". По този повод във „в. Българска армия" се изнася информация от
пресцентъра на МО според която от 1989 до 1991 от БА са освободени 116 генерала и 4379
старши и младши офицера. От тях 2507 са в пенсия, останалите 1988 са без право на пенсия и са
освободени по „лично желание". Колко е лично - сещайте се! Освободени са около 1000
офицери от формациите за „морално -психическа подоготовка" - бившите ЗКПЧ. От тях е
намерена работа едва за 200 човека. По този начин към началото на 1992 в БА остават 78
генерала при щат - 82. Антибългарите са преизпълнили плана! Тези съкращения се отразяват
тежко на мотивацията на останалия състав и на целия войскови живот. Разклащат се
дисциплината, караулната служба, учебния процес и контрола от страна на офицерския състав.
Започват да се проявяват негативи, пренасяни от обществото във войската като злоупотреби с
алкохол, нараства и извращенията - дори няма да и да ги коментираме, тъй като има и шокиращи
случаи! 

Точно тук е може би мястото, за да се вгледаме в ролята на ЗКПЧ (заместник-командир по
политическата част, в миналото - полит-комисар, в края на 80-тте - офицери за морално-
психическа подготовка), но не в ролята му на проповедник на комунистическата идеология ( да
не се бърка), а по скоро в ролята му на морален стожер и на човек, чиято задача да бъде
проповядването на патриотизъм, родолюбив и висок морал. Личното ми мнение е, че точно
липсата на подобни формации за"морално-психическа подготовка" , доведе до пълен морален
срив както армията , така и цялото общество. Няма да споменавам абсолютната демотивация за
защита на родината, настъпила в армията ни та чак до ден днешен. Разликата между нахъсания
личен състав отпреди 25 години и днешните 'банкоматни войни" е от земята до небето. В
модерната българска армия присъствието на нахъсващи офицери от този тип е крайно
наложително! 

От 22 до 24 януари 1992 по инициатива на псведобългарина Луджев се организира
обсъждане на новата отбранителна стратегия на България. Вместо за стратегията ни за
национална сигурност , на това обсъждане бездарния политик и слуга на Турция и САЩ, говори
за униформи и манерки. Всъщност от цялото това губене на време стигаме до „ най-важния
въпрос който се решава е каква армия ни е необходима — за настъпление или за отбрана.
Новата доктрина за национална сигурност ,която е изцяло отбранителна не може да побере в
рамките си армия завещана на България от Варшавския договор ". Погледнато от днешна дата,
след като тогава приехме нашата армия да е отбранителна и с оглед на резултатите , може би
щеше да е по-добре да бяхме възприели нападателния тип армия - та поне вероятността да
запазим малко повече от нашия суверенитет да е по-голяма. 

От гледната точка на бившия социолог-марксист, основните изводи на въпросното
съвещание се свеждат до: 
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снижаване на общото количество на Сухопънтите войски, което да доведе до
съотношение 2:1 в полза на съседите поради отбранителния характер на
възприетата „стратегия"; 
нови качествени показатели на сухопътните ни войски, които да са свързани с
нова подходяща и гъвкава организационна структура с ново въоръжение и бойна
техника; 
Запазване на съществуващата или увеличаване на мобилността им и възможно
по-голяма автономност. 
При новото дислоциране на войските да се прилага концентрично радиалният
принцип като се премине от четиризвенна (армия/дивизия/полк/батальон) на
тризвенна структура ( армия/корпус, бригада/батальон). 
Войските да се типологизират спроед предназначението и изпълняваните задачи:
войски за прикритие - тези в близост до държавните граници с висока степен на
бойна готовност, войски за отбрана в зоната на корпуса - недостатъчно
попълнени по презумция. 

Това са новите закони! - всъщност до 2012, ЗОВС е променян около 20 пъти - всеки идва
и си оставя своите глупости, а армията все повече затъва. Не трябва да забравяме че по-това
време , нашата държава усеща натиск както от Русия , така и от САЩ. Така бавно и полека
стигаме и до една афера свързана с един списък! 

4.3. Оня списък

Има един черен списък за България и датата на неговото появяване може да се сметне за
първия случай на директно национално предателство от шайка антибългари, както спрямо
военната институция, така и спрямо цялата ни държава и нейната сигурност. Това което стана
известно на 4 февруари 1992 г като аферата „Оня списък", събитията, които го предшестваха и
тези, които последваха, наложиха дълбок отпечатък върху всички аспекти на българския
„преход" до днес. 20 години по-късно част от фактите са забравени, други са нарочно
деформирани от политически коментари, а трети никога не са излизали на бял свят. Всъщност
съставянето на списъци и по-точно на варианти на „оня списък" започва още от 1991 г., ключови
са събитията от 4 февруари 1992 г. и именно около тях се върти цялата афера с „Оня списък".
Както се посочва дори в постановлението за прекратяване на наказателното производство,
„според материалите от делото на 4 февруари 1992 г. Ахмед Доган, лидер на ДПС и на
парламентарната група на движението, и свидетелят Мехмед Тефик са посетили турското
посолство в София. Срещата е била предварително уговорена. 

Свиделят Тефик разказва, че с лидера на ДПС Ахмед Доган са посетили турското
посолство в София, където Доган предал за фотокопиране няколко документа, твърдейки, че ги е
получил от Стоян Ганев, тогава министър на външните работи на България в кабинета на Филип
Димитров, и Живко Попов, бивш заместник-министър на външните работи по тоталитарно време
и бивш кадрови офицер от Първо главно управление на Държавна сигурност. Поради важността
й е бил извикан и е дошъл посланикът на Република Турция, на когото Ахмед Доган е предал
лично материали, между които и „Оня списък" и съпътстващите го други документи. Списъкът е
съдържал имена и данни, съставляващи държавна тайна. Впоследствие Националната служба за
сигурност е установила, че конкретните имена, съдържащи се в т.нар. „Оня списък" са на
служители от Националната разузнавателна служба и Разузнавателното управление на
Министерството на отбраната. Допълнително постъпилите от НРС и НСС данни утвърждават, че
списъкът е съдържал конкретни имена и длъжности, изпратени под прикритие на
дипломатическа работа. На практика списъкът се състои от 38 страници и съдържа почти 1300
имена по цял свят - от посланици, през служители включително до шофьори в посолствата, кои 
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от тях в кои разузнавателни служби са офицери, местонахождението и легендирането им на
дипломатическо прикритие в конкретното посолство и конкретната държава. Само за
посолството ни в турската столица Анкара са разкрити 13 имена. 

Интересен и необясним факт и до момента, е, че следственото дело по случая е
образувано цели два месеца и половина по-късно: на 23 април 1992 г. Като намира, че са налице
достатъчно данни за извършено престъпление, прокурорът образува делото първоначално срещу
неизвестен извършител за това, че в София за времето от декември 1991 г. до февруари 1992 г. е
разгласил сведения, съставляващи държавна тайна, които са му били поверени и станали
известни по служба или работа в Министерството на външните работи и от това могат да
настъпят особено тежки последици за сигурността на държавата. Дават се указания на
следствието да се установят лицата, които са имали достъп до тези сведения, по чие поръчение е
изготвен списъкът, за какво предназначение е трябвало да послужи, кое лице е станало причина
да бъде разкрита държавна тайна и да му се повдигне обвинение. И макар, че делото е
образувано за разгласяване на държавна тайна, прокурора по делото Арсов дава указания да се
установи дали сведенията са били предназначени за издаването им на чужда държава или
организация - тоест, да се търси умисъл по текста за шпионаж в полза на чужда държава.
Странно - според 95% от здравомислещите хора на планетата точно за шпионаж от чужда
държава става въпрос и за национално предателство. На 24.02. Доган споделил пред Шерифе
Мустафа, самия Тефик, Баки Бедел и Юнал Лютфи, че същият ден в парламента председателят
на Народното събрание - Стефан Савов, му съобщил, че НСС разполага с данни, че Доган е
предал списък в турското посолство и влизането му там е филмирано. Председателят на НС още
тогава, на 24 февруари,обещал на Доган, че ще направят всичко възможно да го спасят. Да го
спасят от какво? За това, че е предал държавата по този начин (дори не говорим за самата
държава, а за сигурността на българските агенти и техните семейства или може би трябва да
споменем колко български офицери са лежали по анадолските зандани....) - може би
единственото наказание е смъртна присъда! 

Интересното в този първи голям случай на национално предателство е, че в него участват
на равна нога срещу националния ни интерес всички образи от близкото ни минало -
царедвореца Стоян Ганев, агент Сава - Доган, Луджев, Бриго Аспарухов, Йордан Соколов.
Всъщност те участват и в потулването на този случай. Препоръчвам на всички заинтересовани от
този случай да го прегледат най-обстойно, защото още тогава се вижда кой се опитва да съсипе
българската държава, и в частност - БА, чието разузнаване, градено с години е разрушено за
около 20 минути от предателите-антибългари! 

В последните няколко години се налага някаква дискредитираща политика спрямо
българските агенти в чужбина. Тази политика се налага целенасочено, като най-върли идеолози
на това са Иван Костов, Б.Борисов, Н.Младенов, Р.Плевналиев. Разбира се цялото това
дискредитиране на българските агенти се прави целенасочено - с цел - да затвърдим нашия
слугинаж пред новия ни голям брат, да му покажем, че това което е ставало тогава не е правилно
и не го одобряваме. Че да работиш в защита на родината е грешно и трябва да има наказания.
Според тях, нашите агенти в чужбина са работели едва ли не срещу държавата, че са някакви
бандити, крадци и убийци. Слуги на червената Москва. Разбира се, че са служили на Москва под
една или друга форма - пряко или косвено (в повечето случаи косвено) - в крайна сметка бяхме
в такъв политически блок, така както сме сега в друг. Но на първо място те са служили на своята
родина и са се борили с враговете и по това време. Защото Москва е далеч от Истанбул, но
София е близо! Както са се борили тогава - така ще се борят и днес. Жалко наистина за тези
дребни съшества и антибългари, които хулят своите разузнавачи вместо да ги защитават със
зъби и нокти. Друг подобен аналог в световната история няма - подобно предателство спрямо
може би най-всеотдайните и поставени под риск бранители на държавата и суверенитета.... 
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4.4.Бърз поглед върху ВПК

Като оставим настрана титаничното сгромолясване на българските служби в което
участват депутати, министри и прочие антибългари - по времето на Луджев и Филип Димитров
започва и едно нарочно съсипване на ВПК ( военно-промишления комплекс), което продължава
и до днес. Интересен е случаят по време на визита в Израел на инфантилния ни министър-
председателят при която той посещава демонстративно окупираните от евреите Голански
възвишения с което вбесява целия арабски свят. Всъщност това може би не трябва да ни
учудва,тъй като самият Ф.Димитров е евреин по майка. Такъв гаф не си е позволявал до този
момент нито един дребен западен чиновник, камо ли премиер на някоя държава. Така за един
ден довчерашните ни арабски приятели изведнъж стават наши смъртни врагове. До тогава най-
големият купувач на българската военна промишленост е целият арабски и африкански свят.... 

След Голанския "пикник" на г-н Ф. Димитров търговията с арабите секва на часа.
Кепенците на тези пазари падат за нас и се отварят за руснаците,които само това и чакат.
Военните ни заводи продължават да бълват огромно количество оръжие, което се трупа на склад
- няма къде да се пласира. Появяват се първите недоволства на работещите във военните заводи,
поради това, че с месеци не получаваха заплатите си. 

Износът на оръжие е един от основните стълбове, на които се крепи комунистическото
управление в страната преди 1989 година. Новата демократична власт изолира представителите
на оръжейните заводи и посредниците, на които се крепят повечето от външните пазари, под
предлога, че са свързани с предишния режим, и за лаиците е ясно, че свиването на пазарите е
най-страшният бич за българската отбранителна индустрия. Повечето от „държавниците" ни
предпочитат да затворят очи пред тази напълно реална опасност. 

Три тежки удара се стоварват върху военната ни индустрия. Първият е разпадането на
Варшавския договор, който като основен потребител консумира над 70% от продукцията на
българските военни предприятия. След разпадането на Варшавския договор се разпада и
връзката с Ирак, който попада под ембарго поради войната в Залива. Ембаргов режим за износ
на оръжие е наложен и за Либия. А след това избухва югокризата и ембаргото срещу бивша
Югославия. Произведеното от българските военни заводи вече остава тук, поради което ВПК се
нагнетява до самовзривяване. Вътрешният пазар се е свил почти до нула, а да се пренасочи
комплексът към нови пазари е изключително трудно, особено като се вземат предвид
международните конвенции, свързани с развитието на световната тенденция за
демилитаризация, както и общият спад на продажбите на специална продукция в световен мащаб
по това време. 

Стремежът за политическо сближаване със Запада и особено със САЩ, нанася доста
поразии на икономиката, но удря най-вече отбранителната промишленост и пазарите за нейната
продукция. В годините, когато Щатите провеждат откровено експанзионистична политика на
оръжейния пазар - според някои източници през 1988 г. износът на спецпродукция на тази
страна е около 10-12 млрд. долара, през 1993 г. той вече възлиза на 33.5 млрд. долара с
неприкритата амбиция да разшири пазарното си присъствие и да обхване 55% от световния
експорт на оръжие - у нас се налага модата на криворазбраната демокрация и отвореност. А ВПК
се превръща в неудобно понятие. Съществуват редица проблеми, които се пораждат от
"мръсната дума" ВПК. Редица години - 1991, 1992, а и 1993, се прилага един комисарски похват.
Едва ли не сме готови да се отречем от всичко само, за да изглеждаме по-демократи. И в най-
демократичните държави с традиции в демокрацията, когато става въпрос за ВПК, съществува
определено ниво на толерантност и дотам свършват гостоприемството и добрият тон.
Криворазбраната демокрация у нас доведе до много сериозни изкривявания на реалностите.
Точно през този период обаче българската доктрина в отбранителната промишленост, ако
въобще може да се говори за такава, се базира на самоочернянето и "разкритията", при това от
най-висши инстанции, че търговията на България със спецпродукция всъщност е износ на 
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революция. В официално изявление тогавашният премиерски съветник Алекс Алексиев обяви
оръжейната ни промишленост за напълно неконкурентоспособна в сегашните условия на
международния пазар, аргументирайки се с това, че тя била създадена да работи и печели в
условията на социалистическата система в доскорошните й световни измерения. Като
допълнение се подчертава, че структуроопределящата роля на ВПК при създаването му се
определяла от две неща, и двете компрометиращи за страната ни - да осигурява тила на бившия
СССР и да носи така нужните за малка България валутни постъпления от продажба на оръжие на
овладените от революционна треска "братски" страни предимно от третия свят. Наистина едни
от основните потребители на специализираното ни военно производство дълги години са
страните от Близкия изток - Ирак, Сирия, Йемен, та дори и Организацията за освобождение на
Палестина, държавите от Северна Африка - Египет, Либия, Алжир, както и режимите във
Виетнам, Лаос и Камбоджа. По-късно, главно в края на 70-те години, са направени пробиви и на
пазарите в Никарагуа, Етиопия, Мозамбик и Ангола. В същото време обаче никой не отваря и
дума, че тези държави далеч не изчерпват листата на търговските ни партньори и
последователно във времето страната ни търгува с повече от 54 страни, между които се нарежда
и САЩ. Напротив, наши официални правителствени лица дори на най-високо равнище
затвърждават имиджа, че България е терористична държава, която се занимава с всичко,
включително и с незаконен трафик на оръжие. С това, разбира се, нито станахме по-симпатични
на западните държави, нито пък те се втурнаха да подпомагат икономиката ни. Резултатът беше
абсолютно подронване на пазарните позиции на страната ни в търговията с военно имущество.
Сериозните клиенти избягаха. Коренно се промени и отношението към българските търговци. 

Тъжната равносметка от общия сбор на всички тези фактори, е, че докато до 1989 г.
България е изнасяла специална продукция за над 2 млрд. долара годишно (по някои данни най-
високите валутни постъпления са през периода 1980 -1985 г., когато тези специфични
външнотърговски операции са донесли на страната над 3.5 млрд. долара), през 1992 г. експортът
ни спада до смешните суми от 120 - 150 млн. долара. 

Сега военните предприятия, в които са вложени огромни инвестиции и неоценим по
качеството си кадрови потенциал, се оказват губещи. През последните години финансовото им
състояние непрекъснато се влошава, натрупани са огромни дългове за мобилизационна
подготовка, за други инвестиции и оборотни средства, върху които текат и съответните лихви.
Само кредитите за инвестиции по мобилизационните задания надхвърлят 2 млрд. лв. От списъка
на общо 52 дружества и фирми от военната промишленост с кредити по мобилизационните
запаси най-голяма е сумата на предложените за преоформяне дългове на ВМЗ ООД, Сопот -180
382 000 лв., следват "Черно море" АД, Варна - 106 556 000 лв., "Бета" ООД, Червен бряг - 85 240
000 лв., "Аркус" АД, Лясковец - 76 392 000 лв., "Уника-М", Враца - 50 000 000 лв., "Битова
електроника" АД, В. Търново - 44 816 000 лв., "Арсенал" АД, Казанлък - 41 820 000 лв. Към края
на 1993 г. "Арсенал" има просрочени заеми към търговските банки за 1814 млн. лв., от които
1736 млн. дългосрочни, в края на първото полугодие на 1994 г. просрочията на тази фирма са за
107 млн. лв., от които 43 млн. дългосрочни. 120-милионният дълг на това дружество към НЕК
пък почти скара промишленото министерство и елкомпанията заради намеренията на последната
да го продаде на една от двете кандидатствали банки - казанлъшкия клон на Софиябанк и
Кредитна банка. При "Оптикоелектрон", Панагюрище, просрочените заеми за 1993 г. са 330 млн.
лв., а за полугодието на 1994 г. - 317 млн. лв. При "Бета" ЕООД, Червен бряг, сумите са
съответно 241 млн. лв. и 221 млн. лв., всичките дългосрочни, при "Агротехника", Карлово - 182
млн. лв. само краткосрочни. Поради високата задлъжнялост банките се въздържат да
предоставят на комплекса нови кредити за оборотни средства и искат гаранции за изплащане на
дълговете. 

Част от проблемите на ВПК можеха да бъдат решени още през 1990-1991 г, ако тогава
беше извършено това, което се предлагаше вече през 1992-1993 г, е заключението на назначената
от 36-ото Народно събрание временна анкетна комисия за определяне състоянието на
отбранителната индустрия и търговията със специална продукция, известна като комисията 
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"Пушкаров". В края на 1991 и началото на 1992 г. депутати правят многократни предложения за
преоформянето на задълженията поне по мобилизационните запаси и мобилизационните
мощности на ВПК в държавен дълг. В крайна сметка не излезе нищо. Приемането на Закона за
лошите кредити даде надежда, че поне този проблем ще бъде решен, още повече че на базата на
доклада на комисията "Пушкаров" през 1993 г. предишният парламент взе специално решение за
подобряване състоянието на отбранителната индустрия. В него чл. 4а гласи: „Да уреди
приоритетно проблема за поемане като държавен дълг на просрочените кредити, ползвани от
фирмите и търговските дружества до края на 1990 г. за създаване на мобилизационни
мощности, включително и лихвите по тях към момента на поемането на кредитите като
държавен дълг, в рамките на проекторешението, предвидено в параграф 5 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 1993
г ". Дълбоката амнезия, засегнала и депутати, и изпълнителната власт, явно се разпростира и над
това решение. Защото и в момента дружествата от ВПК се третират както всички останали и са
затънали в тромавата процедура по сключването на договорите за преоформяне на лошите
кредити. Един от аргументите на финансистите да бавят или дори да отказват процедурата е, че
според Закона за обслужване на лошите кредити не подлежат на отписване дълговете на
търговски дружества, когато през този период имат участие в други дружества. Тази постановка
засяга едни от най-големите, а в същото време и най-задлъжнели предприятия от тази сфера.
Например "Арсенал", "Аргус" и "Дунарит" са участвали с по 100 хил. лв. в учредяването на
"Армимекс", но въпреки, че размерът на дяловото им участие е незначителен, то се явява почти
непреодолим проблем при преоформянето на кредитите. 

Освен това не са малко и практически несъбираемите средства от доставки за чужди
страни по поръчка на МО. Съществуват редица трудности по разплащанията с редица от
чуждите партньори в търговията ни с военно имущество, към които се прибавя и фактът, че за
стимулиране реализацията на военното ни производство в развиващите се страни българската
държава е възприемала практиката да им предоставя държавни кредити. Общата задлъжнялост
на такива държави (предимно Либия, Сирия, Алжир и Ирак) към нашата страна беше около 2.2
млрд. долара, като близо 90% се паднаха на Ирак, които нашите мили оправници опростиха за
вечни времена. Известни суми има да се получават и от ОНД и ако въпросът със събираемостта
не е решен, то се дължи на бездействието и незаинтересоваността на държавниците ни, твърдят
от Междуведомствения съвет по отбранителната промишленост. В същото време те обясняват,
че ако изобщо дойдат, много малка част от тези пари, не повече от 300-400 млн. долара, които са
по фирмени договори, ще постъпят в предприятията. Останалата продукция е изнасяна по
междуправителствени споразумения, като производителите са получавали още тогава левовата
равностойност, а посоченият валутен дълг всъщност е към държавата. 

Самият преход, свързан с разпадането на държавните институции и структурите,
усложнява допълнително състоянието на ВПК. А преобразуването на фирмите в този отрасъл
допринесе за влошаването на тяхното икономическо състояние. В момента в комплекса влизат
близо 70 предприятия, около 30 от които са обединени в "Металхим холдинг", а останалите са
акционерни дружества и дружества с ограничена отговорност. „Това едва ли е най-ефективната
структура, но смятам, че поне за момента не трябва да се пристъпва към промени, поне
докато не се изгради конкретна и ясна концепция за развитието на отбранителната
промишленост", казва зам.-председателят на междуведомствения съвет Иван Колев. 

По мнението на анкетната комисия има и няколко други направления, които са довели до
огромни загуби. Първото е, че са отказани без обяснение и някаква мотивация сделки за износ
основно през 1992 г. А отказани сделки означава отказана възможност за производство. Някои от
сделките са били провалени под давлението на външни партньори. По времето, когато Ф.
Димитров оглавява правителствената оръжейна комисия, са задържани сделки, късно са се
издавали лицензи, просрочвали са се сроковете за откриване на акредитиви. По тези причини
България загубила между 80 и 100 млн. долара. Само "Кинтекс" доказва пред икономическата
комисия провалени сделки за 60 млн. долара. 
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Тогава сработва следващия етап от плана за унищожаването на военната ни индустрия,
наречен - конверсия. За какво става въпрос - официално новоначинанието се води като
производство на изделия с двойно предназначение ( по-горе бях споменал за тенджерите и
тиганите). Андрей Луканов дава заповед на шефовете на военните заводи да спрат
производството на военна продукция и да ги настроят за производство на стоки за бита! 

Първите резултати от този чудовищен и идиотски план не закъсняват - на специални
щандове във ВМЗ „Сопот" са изнесени 22 000 вида стоки, които са произведени от поделенията
на военния завод - маратонки, мебели, балони, джапанки и какво ли още не. По думите на и.д.
изп.директор на ВМЗ Сопот г-н Писков - всичко е по устно нареждане на министър Луканов!
Оказва се обаче, че и всичките ни военни заводи са работили по този начин.. Самият г-н Писков
е принуден да повтаря на подчинените си спуснатата от София "залъгалка", че чрез
многообразието от произвежданите от тях стоки по- лесно ще могат да се намерят пари за
заплатите им. 

След като почти четири години конверсията се пропагандира като панацея за
отбранителната ни промишленост, и доскорошните й поддръжници признават, че това не е
подходът, който ще изправи на крака губещите предприятия. Част от фирмите в комплекса
търсят спасение в гражданското производство. Което не подобрява финансовото им състояние,
но изкарва на улицата хиляди квалифицирани специалисти. Такова е състоянието във военните
структури в Самоков, Гоце Делчев, Дупница, Сандански и др. Модерна техника бездейства -
предприятията от комплекса натоварват едва 30% от мощностите или се използва за
производството на ширпотреба. И дори ако след време се създадат благоприятни условия и
постъпят поръчки за производство на специализирана продукция, тези предприятия едва ли ще
са в състояние да организират производството й. "Тоталната конверсия е утопия. Друг е
въпросът, че трябва да има мобилност на производствените структури в отбранителната
промишленост, защото не винаги могат да се осигурят големи поръчки", смята зам,-
председателят на междуведомствения съвет Иван Колев..

Споменах за ВМЗ Сопот - за първи път там се произвеждат прочутите радиосмутители -
стършел, заради които САЩ забавиха с няколко седмици атаката си над Саддам Хюсеин. В боен
режим, те тотално разстройват дейността на "Ауаксите", "влудяват" самонасочващите се ракети
и ги да отклоняват далеч от целите, като за часове неутрализират действията на цялата военна
машина на САЩ. На помощ на задокеанския ни брат, идва не кой да е, а лично министър
Луджев, който съдейства за разкриване на тайната на действие на тези "бръмбари". Може би
читателят още си спомня недостойния съдебен процес над специалистите, създали това чудо...
Едва по-късно, когато братята американци "дешифрират" дейността на това българско
изобретение, те проявяват своята юначност в празната пустиня. 

Процесът срещу четиримата задържани българските учени по повод продажба на
интелектуалната собственост на българския заглушител „Стършел" е в първите месеци на 1996
година. Тогава Димитър Луджев заявява: "Твърдението, че аз съм подарил на Пентагона два
"Стършела" плюс документацията, е пълна глупост, тъй като продажбата е извършена в
началото на 1991 г. А аз станах министър на отбраната в края на същата година. Истината
е, че преди войната в Персийския залив Пентагонът прояви интерес към нашите "Стършели".
В София дойдоха негови представители с искане за покупка на голямо количество заглушители.
"Кинтекс" извърши операцията на доста изгодни цени. Разрешителното обаче бе издействано
от вицепрезидента Атанас Семерджиев. По това време нямаше оръжейна комисия към
правителството. А моя милост бе политически съветник на д-р Желев и изобщо не се
занимаваше с армията. За войската и МВР отговаряше Семерджиев, който не бе просто
вицепрезидент, а висш фактор в ръководството на БСП и един от главните резиденти на КГБ
в България... ". Всъщност не за първи път се случва на отракания и нагъл лъжец Луджев да
хвърля обвиненията върху някой друг. Моята питанка обаче е само една - да приемем че ген.
Семерджиев е лошия - това сигурно е единствения случай в световната история в който висш 
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член на комунистическа партия и агент на КГБ , продава толкова сериозни 
САЩ! 

 

Стършели

Въпреки че в наши дни Димитър Луджев се е заел да плюе по всички, които са го
направили началник някога, да говори против обичната му ДС и нейните далавери, контрабанди
и прочие - при управлението на Луджев контрабандата на оръжие стига 42 млн. долара - в
същото време - той се прави на ни лук ял ни лук мирисал. И май забравя, че точно поради тази
причина, а не заради разследването или по-скоро потулването на откраднатите комунистически
милиарди, си отиде от властта: 

През ноември 1991 г. "Кинтекс" иска разрешение от правителствената комисия за износ
на оръжие за Боливия. В сертификата се твърди, че краен получател на оръжието е Боливия и то
не може да бъде използвано или продавано на друга страна с друга цел. Във фалшивия
сертификат е записано и едно забележително изречение: "Морето ни принадлежи по право и наш
дълг е да го превземем". Звучи като призив: "Контрабандисти от цели свят, съединявайте се!"
Правителствената комисия, с ръководител Димитър Луджев, дава разрешение за износ на
оръжие, с фалшиви документи, с краен получател Боливия, на стойност 41 млн. долара. Първата
пратка е на стойност от 9 млн. долара, е изнесена с кораба "Орфитал" на 14 януари 1992 г. в
неизвестна посока. Пратката е заминала с личния подпис на Луджев, без да е свиквана
комисията. На 27. 03. 1992 г. е разрешен износ на оръжие пак за Боливия на стойност 5 млн.
долара, от което с кораба "Ана Норко" е изнесено оръжие за 4 млн. долара. Отново в неизвестна
посока. И най-интересното: правителствената комисия, оглавявана от Димитър Луджев, е издала
уникално разрешително за износ на оръжие за 25 млн.долара без "Кинтекс" да е внасяла
докладна записка, с която да иска разрешение! Налице са не само нарушения на висши държавни
чиновници и оторизирани органи за контрол на търговията с оръжие, но и злоупотреба с
държавните интереси и националната сигурност на страната. Освен това, правителствената
комисия, с председател г-н Луджев, не се е събирала и не е заседавала чак до 25.02. 1992 г. От
1979 година. Боливия не ползва оръжия по съветски стандарти, което значи, че оръжейните
пратки не са били предназначени за нея! За България остана международният скандал и 
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поредното опозоряване на името на нашата страна. В официално писмо главнокомандващият
въоръжените сили на Боливия ген. Оскар Лоренцети удостоверява, че неговата страна не е
купувала и няма намерение да купува оръжие от "Кинтекс" и "Етем". Освен това, според
официалните боливийски власти, всичките приложени сертификати са фалшиви, както е
фалшиво и името на дивизионен генерал Карлос Тапия, с когото Лукжев и "Кинтекс" са си
кореспондирали! Ето, така Димитър Луджев в началото на"демокрацията" яростно се бори с ДС
заради незаконната й дейност- търговия с оръжие и контрабанда! 

Всъщност отново по времето на Д.Луджев е приет и план за съкращаване на военните
складове и на запасите с боеприпаси. Началото на голямото унищожаване. Тогава за първи път
се поставил въпросът за утилизацията на боеприпасите ни, а сам Луджев издал заповед за
утилизация във военния завод в Лясковец. 

4.5. Сагата на едни кюнци

Междувременно се оказва, че цели десетилетия голяма част от 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. Йордан 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. Този път работата се запъва, тъй като по същото време
тогавашният външен министър - предателят 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. 

24



Ракета Скьд

Военният министър - неадекватния пияница Димитър Луджев направо пита генералите
"Защо са ви тези безполезни кюнци?" и прави гениалното стратегическо предложение,
плод на замъглен от мастика ум, да ги нарежем. Малко по-късно обаче през март 1992 г. след
като явно е изтрезнял и са му обяснили бавно и с много повторения за каква жизненоважна
техника става въпрос, и самият Луджев моли маршал Шапошников за бойните глави на
"кюнците". 

Шефът на руския генгцаб ген.-полк. Дубинин склонява специално за България да се
възобнови производството на бойни глави за ракети "Скьд 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 "Скьд 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. 

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 
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поделението в Телиш, където са най-мощните български ракети СС-23, 
американци с видеокамери. Снимани са дори и 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 с оглед на бездарниците и
мафиотите които стояха начело на държавата) 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! 

4.6. Отново за Царичина - българският Туин Пийкс или кражба в стил 
„Резил" 

Навярно на доста хора вече е писнала тази тема , това предъвкване, но ми се щеше да
присъства и тя тук, защото пряко касае българската армия....или поне нейното източване по един
доста интересен начин в зората на демокрацията! Предполагам, че много от военните, а и от
обикновенните граждани въпреки някои странни случки гледат с насмешка на цялата тази
история, която е колкото романтична, толкова и смешна и жалка на моменти. Ще направя
книжката малко жълта за разнообразие! Та накратко за това което се пишеше и говореше: 

В края на 1990-та асансьорният техник Димитър Кекеменов се свързва с изпълнителния
секретар на наскоро учредената фондация "Феномени" Стамен Стаменов и му разказва, че в рода
му от години се пазело предание, което се предавало от поколение на поколение, за мястото
където е заровено съкровището на Самуил. Стаменов познава полковник Цветко Кънев, който е
заместник-началник на военно-научния отдел на Генералния щаб на Българската армия. И така
връзката от познанства довежда до среща в Генералния щаб на Българската армия, на която
Кекеменов разказва, че съкровището е закопано в Царичина. На срещата присъстват полковник 
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проф. Наплатанов, екстрасенсът Димитър Сираков, майор Серафимов от военнонаучния отдел,
Дора Синева-Петрова, дъщерята на полковник Наплатанов - Марина и полковник Кънев.
Военната машина се задвижва, взето е решение и по военному се започва изпълнението му.
Ресурс има, а също и информация. Доколко е достоверна е друга тема. Мястото е уточнено и на
съвещание при началника на Генщаба се обсъжда каква техника и какво още е нужно, за да се
подсигури операцията. Предвидено е дори присъствието на военен прокурор, който да опише
намереното съкровище. Тогава те са си мислели, че тази работа ще отнеме не повече от три дни.
Всъщност работата отнема почти две години. 

Всички участници в копането са ентусиазирани може би защото не се занимават със
смутната действителност по това време, ами търсят закопано съкровище. Но нищо не откриват.
По-късно екстрасенсите им казват, че всъщност мястото не е там, а малко встрани на 100 метра.
Именно там през следващите месеци прокопават 160-метров спираловиден тунел под земята. От
съображения за сигурност работят само висши офицери, войниците са само за охрана. Копае и
лично началникът на химическите войски генерал Динев. Екстрасенската Елисавета Логинова е
в Генералния щаб и получава послания от извънземни и фактически тя направлява работата им
под земята. По-късно и тя се присъединява към копаещите. Постепенно целта на разкопките е
променена. Търси се мумията на двуполов първобитен човек (според Ванга). Посланията от
извънземните Елисавета Логинова записва в тетрадки. За тяхното разчитане тя дори е
командирована в Израел с пари на МО, където има институт за изследване на Кабала, но е
върната обратно, за да се запазят "ценните" записки само за българите. Трябва да стане ясно че
Димитър Луджев - този псевдополитик е наясно със цялото действие, което се развива в
Царичина и го подкрепя негласно. Може би заради грандиозния провал и грандиозното точене
на пари - и до момента отказва да говори по тази тема, същото прави и невзрачния ни 
експрезидент Жельо Желев! Дали пък и те не са се облажили с някой милион от там ............................след
разкриването на боливийската афера - всичко може да очакваме от сина на затворническия шеф! 

Реалните находки от царичинското копане са каменна глава на орел и златното му
подобие. Според някои източници от МО - военните дирели и сребърен кивот с книгите на
ферлит, писани на дрвения език бустрафедон. Версията пък на полковник Цвятко Кънев, който е
„медитирал" в местността заедно с екстрасенската С.Нешева е че в Царичина били закопани
скрижалите на Мойсей! 

Разказите на повечето от участниците в тази „мисия" пък са меко казано смущаващи -
съпругът на Е.Логинова - Илия ни казва че: В близост до нас кацна истинско НЛО. Преди
намесата на Ели земните пластове разтапяха шилото на къртача, а след това същото шило
влизаше в тях като в масло. В средата на тунела се получи "енергиен стопор", който не 
позволяваше на странични лица да влизат вътре ......................... В този миг сериозният генерал Динев 
отвори вратата на фургона и всички видяхме усмивката на лицето му. "Каца кораб!", каза
възторжено той. По думите на генерала НЛО-то било обгърнато в облак като от дим и от
него излизали светлини, подобни на синя полицейска лампа. Ели вече бе успяла "да види" и
разгледа пришълците. Приличали на нас, но плътно по тялото си носели "особени костюми", а
на гърдите си имали изобразено слънце. 

В разгара на дълбаенето в Царичина, през февруари 1991 г., дъщерята на полк Наплатанов
- Марина се хвърля от 10-ия етаж на блок - младата жена твърдяла, че е обсебена от непозната
енергия. Баща й, съкрушен от загубата, решава да проговори за секретни разработки на
руснаците, изпробвани у нас. В доклада му до президента Желю Желев тогава се споменава т.
нар. лептонно оръжие. 

Екстрасенсите са убедени, че само още 5 метра ги делят от мумията. Постепенно това
копане се натоварва с прекалено много надежди. Някак си естествено се прокрадва убеждението,
че това, което може да се намери там, може да промени съдбата на България. По-късно и на
целия свят. След първите три дни на разкопките, а и по-късно, военните винаги са били на прага
да открият нещо долу, но така и не го откриват. Нито съкровището на Самуил, нито милиардите 
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на комунистите са там, нито с архивите на ДС всичко се изяснява, нито извънземните помагат на
България. 

Междувременно правителството се сменя и на дупката, глътнала до този момент 16
милиона лева, не се гледа благосклонно. В края на 1992 г. около 40 учени са били запознати с
работата до този момент. Учените не намират никакви следи от артефакти и разумна дейност под
земята и министърът на отбраната Александър Сталийски подписва заповед на 4 ноември 1992
година за консервиране на обекта. И така на 19 ноември в дупката са изсипани няколко камиона
чакъл, поставена е 14 тонна медна плоча и е залято с бетон, което само засилва мистерията.
Всъшност мистерията се засилва и от смъртта на полковник Наплатанов и неговата дъгцеря-
пророчица. Всички си спомнят че по това време новодемократизираната България търсеше
навсякъде нещо ново. Беше се напълнило с екстрасенси, хора-магнити и прочие същества.
Случаят с Царичина взе да се раздухва постепенно - появиха се шамани които допускаха, че
може би само дъщерята на полк. Наплатанов, е получила цялата информация за суперсекретна
космическа програма 7М, но девойката отнася тайната си в гроба. 

Като за финал на тази история се оказва че близо 1000-те страници изписани на
непознатия език диктуван на Логинова от извънземните са засекретени и по-късно изчезват.
Същото се случва и със аудиозаписа проведен при срещата с Ванга, както и с много от
документите по случая. 

Случаят Царичина и до ден днешен си остава загадка за повечето хора и продължава да
гризе любопитството, както на военни така и на цивилни граждани. Не трябва да пропускаме
от написаното до тук неадекватното поведение, избиващо в истеричен ентусиазъм на висши
военни! Може би плод на халюциногенни гъби! 

Интересна история , нали! Въпреки мистериите обикалящи село Царичина обаче, ние
трябва да разкрием истината и да признаем едно нещо - 

ЦАРИЧИНА Е ЕДНА БРУТАЛНА КРАЖБА! 

И за това ще ни разкаже бившия зам.-военен министър Н.Даскалов . Ще ни каже и как
липсват каквато и да било документация по случая, разходите, възлизащи на 16 млн. лева не са
отчитани. ( при сегашния курс и инфлационно обезценяване на долара, към 2012 е сума около
50 милиона лева). 

Но да чуем какво казва Н.Даскалов - все неща които се доближават повече до реалността
в България по онова време, отколкото до извънземния висш разум: 

С неколцина служители от МО обядвахме и чух един от тях възбудено да говори за
"невероятното събитие", което се разиграва в Царичина. За моя изненада неговият ентусиазъм
беше споделян от заместник-военния министър за кратко по онова време - Станев. Между
другото, не знаех, че един от събеседниците на масата е заместник-министър на отбраната и
реших, че приказките принадлежат на ниско интелигентни хора. Два или три месеца по-късно,
бях изненадан от посещението на генерал Динев - командващ химически войски, който дойде
при мен с молба да съдействие да привлечем БАН в обсъждане на досегашните резултати от
акцията за Царичина, която малко по-късно разбрах, била наречена операция "Слава". Генерал
Динев се оплака от отказа на БАН да се занимава с този случай, тъй като той смятал, че тук е
скрит някакъв "огромен потенциал" за голям блясък, да го наречем условно, на българската
наука, на българската държава, на българската нация и прочее. 

Запитах: "Генерал Динев, какво правите всъщност там? Чух, че се копае някакъв тунел,
че се работи... Какво търсите всъщност?" Отговорът беше смайващ: "Явлението, господин
Даскалов!" Естествено последва вторият ми въпрос: "Кое явление, генерал Динев? " - "Ами, тъкмо
това искаме да разберем", ми отговори той. На такова едно криво обяснение аз няма да му
поставям диагноза, това е работа на психиатрите (но все пак говорим за генерал на мощната по
това време българска армия, лично мен ме хваща срам - бел.ред.). Едно от първите неща, които
поисках, бе: "Моля, представете ми документацията. Цялата административна преписка." 
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Беше ми отговорено, че такава във формалния административен смисъл на понятието не
съществува /?!/. Тогава запитах: "А как сте отчитали извършените разходи?". Генерал Динев
смутено каза: "Там е работата, че не сме ги отчитали. " 

Това беше една от причините, когато приключи работата на назначената от мен комисия
за обследване на случая, да поискам от тогавашния главен военен прокурор генерал Лилко
Йоцов да започне една предварителна проверка, тъй като явно изразходваните средства,
отклоняването на голям брой военнослужещи - както наборни, които са на много специален
режим, така и офицери, и то старши, без съответното документално оформяне, без заповед вече е
не само служебно и дисциплинарно нарушение, но това е поначало закононарушение.
Отклоняването на средства от едни пера по бюджета към други е направо углавно престъпление.
Няма нищо феноменално освен почти шизофренното поведение на група офицери, тясно
свързани с Генералния щаб. 

В интерес на истината трябва да кажа, че голяма част от висшето офицерство гледаше с
насмешка на историята с "експеримента Царичина", но предпочиташе да се обръща настрана и
да се прави, че не знае точно какво става. Между другото имаха пълната възможност да го
правят, тъй като цялата операция беше дълбоко засекретена. Генерал Динев ми показа пет
тетрадки във формат А4 от по сто листа, като всеки лист и от двете страни беше изпъстрен с
една плетеница от имитации на йероглифно писмо, на клиновидно писмо, тук-там по някоя
буква от латиница, тук-там по някоя имитация на гръцка буква, тук-там даже по някоя буква на
кирилица... На някои места - имитации на рисунки от праисторически находки от различни
пещери по цял свят, на някои места - имитации на естампажи от каменни надписи. Знаех вече
нещичко за автора на тези писания - Елисавета Логинова - завършила Техникум по керамика,
където са слушали лекции по история на изкуството. Тя е била назначена от генерал Динев за
старши сержант, получавала е заплата и командировъчни в бойни условия в Царичина. Аз не съм
имал възможност лично да се срещна с тази, както видях по телевизията - симпатична дама,
която не съм чул да е проявила някъде другаде своите способности на екстрасенс освен в случая
Царичина. 

Още по-интересно беше едно малко тефтерче, в което генерал Динев си записвал
въпросите, които вербално задавал на Елисавета Логинова. Тя телепатично ги транслирала към
космоса, оттам телепатично получавала отговори и му ги възпроизвеждала вербално. Това, което
беше много интересно, е че този космически свръхинтелект, който знае български, използваше
архаични форми на езика. За голямо съжаление това тефтерче заедно с всичко останало е
изчезнало. Отговорите бяха христоматиен образец на отговорите, които една циганска гледачка
на улицата ви дава, за да ви забаламосва. Може да означават всичко, може да не означават нищо.
По-късното изследване на петте тетрадки на Логинова показа, че не съществува абсолютно
никаква система, в която да могат да бъдат въведени тези драскотини. 

На първо място мотивите на тези висши офицери да задействат цялата галимация са
мотивите на човека, който е казал "амин" и е разрешил да започне цялата тази работа. Това е
тогавашният началник на Генералния щаб Радню Минчев. От запазената документация по
случая, се оказва, че една от екстрасенските Дора Петрова е извършвала лечебни сеанси на
Радню Минчев тъй като е той е имал много тежки здравословни проблеми. И това в известна
степен ме е карало да го оправдавам. Той е бил човек с много тежко подкопано здраве. Бил е
прекарал една много тежка операция. Прогнозите за развитието оттук насетне на здравето му са
били много лоши и черни. И той, доколкото знам, скоро след това е починал. При такива
заболявания е подкопано много често освен физическото и психическото състояние. Човек се
хваща и за сламката. Така се е хванал и Радню Минчев. И покрай сламката за неговото здраве са
му пробутали и "експеримента Царичина". Знаете как са се модифицирали нещата. Отначало е
трябвало да се търси "колосалното съкровище на цар Самуил", което се поддържа в началото от
всички екстрасенси, които се навъртат около болния Радню Минчев като лешояди. След това
почва да се търси някаква заровена тайна, която се модифицира. 
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Постепенно се стига до произхода на човека, до първия човек и пълната нелепица, че там
е погребан прародителят на човешкия род - нещо, което влиза в конфликт и с дарвинизма, и с
абсолютно всички постижения на биологията, на космогонията и т.н. (че дори и на теологията -
бел.ред) Този прародител за капак бил и двуполово създание, което се самовъзпроизвеждало.
Много интересно е как от това двуполово създание са възникнали двата пола, които са изградили
цялата човешка цивилизация и култура? Но това не е единствената нелепица в цялата история.
По-интересни са полковниците, които се навъртат там - "шизофренната групичка". На първо
място нещастният човек полковник Наплатанов. Той е бил един дълбоко нещастен човек и баща.
Около него има един куп неща, които са необясними. Началник или заместник-началник на
научния отдел на Генералния щаб, а на няколко пъти отбелязва, че не притежава пишеща
машина. Ако живеехме в една нормална бяла държава това би било абсолютно необяснимо.
Обаче при комунизма такива неща бяха напълно възможни. Много лесно можеше да се стане
началник или заместник-началник на научен отдел само заради доказаната партийна
непоклатимост и вярност, пък човекът може да няма нищо общо с науката. По-интересно е това,
което той е написал - едно болезнено бълнуване. Наскоро ми казаха, че е приключил живота си
със самоубийство. Година или две след самоубийството на дъщеря си се е самоубил и той. Така
че аз смятам, че той е просто една от жертвите на тази доста нелицеприятна и тъмничка история
с Царичина. 

По-интересни са двамата полковници - Кънев и на другия не се сещам името какво е. Не
може да се обясни. Смятах, че просто са глупаци. Но когато разбрах от Лилко Йоцов след около
едномесечно разследване, че само до края на 1991г. са били изразходвани над 15 млн. лева,
нещата почнаха да ми просветват. Тези пари просто не е могло да бъдат похарчени там! 15
милиона по онова време бяха огромна сума. Те не са плащали за работна ръка, тъй като
абсолютно цялата работна ръка е била безплатна. Изглежда, че става въпрос за чиста, брутална,
вулгарна кражба. И то в огромни размери. 

Назначих комисия да се произнесе. Обърнах се към проф. Димитър Овчаров, защото в
случая "експериментаторите" твърдяха, че имало много артефакти. Тук се сещам, че генерал
Динев ми показа и скица с приблизителни размери и точност на тунела, който е изкопан.
Тунелът се оказа смайващ. Дължина около 160 м, като над 30 пъти се променяше посоката му.
Постигнатата дълбочина на тунела беше малко над 60 м. Което означава, че наклонът на тунела е
бил един метър на всеки три метра дължина. В този тунел се е лазело на колене и нагоре, и
надолу. Тези 30 промени на посоката бяха довели нещата дотам, че "крокито" много трудно се
проследяваше, тъй като се пресичаха една върху друга линиите за входа на тунела. Разликата
беше в нивата, имаше посоки, ъгли неочаквани... Обяснението беше, че през цялото време
космическият разум е сочел посоката. Обаче, изглежда, нещо не е било добре в комуникацията,
така че посоката се е напипвала много трудно. И проф.Овчаров каза, че"експериментаторите" би
трябвало да бъдат много задължени на комисията, че не са се издавили вътре. Понеже геолозите
установиха, че още четири-пет метра дълбочина и е щяло да са нахлуе в подземна река, която е
щяла да издави всички в тунела като плъхове. 

Поисках и психиатрично обследване на участниците в тази история. Беше изпълнено
частично, тъй като офицерите отказаха да се подложат на него. Обследвана беше само Елисавета
Логинова, която беше определена като "напълно адекватна и нормална". Което можеше да даде
всички основания да бъде съдена като измамник, който съзнателно е подвел Министерство на
отбраната и тя да си отиде за определеното от закона време в затвора. 

След като се изясни, че там няма нищо - комисията беше категорична по този въпрос,
дадох указания на генерал Динев - съжалявам, че бяха устни, да бъде затворен входът на дупката
с оглед да не се получи някой инцидент, който да доведе до човешки жертви. Обясних му какво
трябва да направи. Да се изкопаят четири дупки около отвора на тунела, в тях да се забетонират
железни релси и отгоре да се завари желязна плоча. Генерал Динев е бил напълно наясно с
цялата глупотевина, която представлява това нещо. Но вместо да изпълни моята заповед, което
би дало възможност във всеки един случай, в който се подложат на съмнение заключенията на 
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комисията, да се отвори и да се влезе, той нарежда вертикалната част да бъде запълнена с камъни 
и отгоре да бъдат изсипани два самосвала бетон. 

Значи и генерал Динев, и полковниците около него са били напълно наясно, че става
въпрос за една много тежка мистификация, за една вулгарна измама и взеха мерки години наред
да не бъде потвърдено заключението на комисията. Това солидно запушване на отвора им даде
възможност после по най-безсрамен начин да дават интервюта наляво и надясно и да твърдят, че
там било "величието на България", но "лоши хора" взели, та го спрели това нещо. Генералният
щаб, независимо в кой свой състав, не би могъл да преглътне лесно бодливото, сухо и горчиво
хапче на признанието, че е държал в пазвата си или безсъвестни хора, или психопати, а може би
комбинация и от двете. Акция "Слава" щеше да бъде акция "Позор", или казано по народному,
акция "Резил". Хитреците избират едно проблемно семейство, за да бъде сложено на топа на
устата. Явно, когато по-късно тези Наплатанови в рамките на своите душевни проблеми са
приели цялата работа като кристална истина, е трябвало да бъдат отстранени, за да може
далаверата да продължи. 

В заключение искам да кажа само едно нещо. Когато беше обявено, че се създава
комисия, се появи Стамен Стаменов от асоциация "Феномени", който настоя тяхната асоциация
да участва в комисията. Съгласих се - нека участват и те. Те също бяха принудени да признаят,
че това е било една колосална мистификация. Случаят с двамата полковници - Кънев и Кръстев,
беше много неприятен, защото бяха подписали учредителния протокол на асоциация
"Феномени" не като физически лица, а от името на Министерството на отбраната, за което
никога не са били упълномощавани. Това е едно достатъчно основание те да бъдат
административно санкционирани. Това нещо, докато бях в министерството, не беше направено.
А ето какво казва в интервю Александър Сталийски с чиято фигура ще се запознаем след 
малко: 
- Какво не успяхте да свършите в кабинета на Филип Димитров? 
-Мога да кажа нещо, което свърших. Приключих с една дупка и смятам, че е мой плюс. 
- Дупката в Царичина ли? 
-Да! 
- Какво са търсели там? 
- Отивам с един комунист генерал. Ама той дори не е комунист, а болшевик. Слизаме надолу - 
около 20 метра под земята. Алуминиеви стълби. Казва ми: "Г-н министър, чувате ли гласове?" 
Абе какви гласове, то вода шурти отвсякъде, той гласове чува. Щом тоя генерал болшевик чува 
гласове, какво искате. Донесоха ми в кабинета един къс от гранит с разни йероглифи на него. 
Така и така да дадете 100 000 лв. 
Аз съм възпитан да обичам армията, да обичам войската. И не мога да оставя да войската да 
гладува заради някакви там дивотии. Отказах. Обажда ми се Желю и вика: дай 150 000 лева. 
Аз взех, че дадох няколко пъти. Хайде да не казвам колко пари съм дал, че ме е срам. 

Ясно защо великият български президент Желю Желев не желае да говори! Защото той е давал 
разрешенията за кражба на държавни пари! 

Толкова за кражбата за на десетки милиони от МО в зората на демокрацията! 
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5. Александър Сталийски-Стъклото

Към 20 май 1992 Димитър Луджев е махнат от поста министър на отбраната след като
американците сигнализират на Филип Димитров за далаверките на алчния комунист с
боливийски оръжия. За тези далавери ако бяхме нормална страна господина щеше все още да
търка наровете в някой затвор. Всъщност лицата Луджев и Стоян Ганев са посочени на СДС не
от кого да е, а от ДПС. Така че не бива да ни учудва тяхното антибългарско държане! 

За министър на отбраната бива поставено отново с натиска на ДПС лицето Александър
Сталийски - Сашо Стъклото. Странното в случая е, че не Сталийски е трябвало да бъде мнистър
на отбраната. Ето как недоучилите турци половината от които са бивши стругари определят
бъдещето на БА и държавата България. Според официалната информация Сталийски- депутат от
СДС, поема министерството на отбраната след като е номиниран за поста от коалиционния
партньор ДПС. По това време между СДС и ДПС има уговорка хората на Доган да подкрепят
правителството, но да имат право да номинират някои от министрите, които обаче да бъдат
членове на синята партия. Цялото ръководство начело с Ахмед Доган се съгласява, че Сталийски
е добър експерт, има добро отношение към ДПС и действително ще бъде полезен като министър.
Дотук всичко звучи логично, но не е така защото ДПС са имали предвид шефа на комисията по
отбрана по това време е експертът по сигурността и депутат от СДС Николай Слатински, а не
Сталийски. В централата на СДС се учудили, че партията на Доган предлага Сталийски за
военен министър, защото тогавашният син депутат нито имал някакви отношения с Доган, нито
в качеството си на адвокат имал интерес към военното дело. Но дори и след като се разбира
грешката, Сталийски остава министър. Дали това не е заради агентурното му минало - през 2001
г. комисията по досиетата оповестява сътрудничеството му. Сталийски е бил агент на ДС по
линия на осъдените от Народния съд от края на 1947 до началото на 1955 г. с псевдоним
Страшимиров. Тоест бил е от най-крайните и радикални елементи! На всичкото отгоре е
племенник на Вълко Червенков! Странното е, че докато се изявява като депутат от СДС
Сталийски държи дълги антикомунистически речи. Веднъж от там той се провикна, че бивш
негър и бивш комунист няма. В същото време обаче публично признава, че като ученик е делил
един чин с бащата на Сергей Станишев - Димитър Станишев. Та ето как се назначават министри
в България - някой сгрешил имената и хоп! А говорим за съдбите на милиони хора....Да се
върнем обаче към повереното му за няколко месеца министерство. 

Той не крие колко мрази военните. Открито заявява пред телевизията за все още
вярващия на новите политици народ, че с болшевики не иска да разговаря (макар самият той да
има агентурно минало), но засега не можел без военни, както комунистите не са можели в
средата на 40-те години без старите офицери и оставя цялата работа на заместниците си.
Странно, че не може без военните, па макар и болшевики, нали точно неговия предшественик
започа обезглавяването висшия офицерски състав. В интерес на истината обаче той се оказва
единственият, който открито защитава в Народното събрание военните. На едно изслушване на
министрите на парламентарен контрол, където се обсъжда въпросът с дисциплината, заявява на
депутатите „Оставете офицерите на мира и не се занимавайте с армията. И без това нито
заплати получават, нито пари за подготовка имат, нито имат средства да изхранват
войниците си. „ 

Всъщност защо нямат средства - от началото на демократичните промени, никой не знае
какво става в държавата - никой нищо не контролира, всичко върви на самотек, контрола е само
привиден, по документи! Реално погледнато - държавата не се управлява! Факт са огромните
кражби на материален ресурс от предприятията, респективно - от поделенията. Лично аз съм
виждал да се изнасят туби с гориво скрити в резервни гуми на камиони, притичващи плахо
старшини с 20-литровки и прочие странни изобретения. Разбира се по-висшите военни не се
занимават с подобни шумкарски изпълнения, а действаха с размах. Изчезваха полеви кухни,
калашници, картечници и гранати! Огромно количество продоволствие. Военната прокуратура 
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се правеше, че работи, тъй като или нищо не можеше да направи или имаше и там намесени
хора. Проблема не беше само в кражбите, макар че откраднатото гориво (след това продадено и
препродадено в ембаргова Югославия) можеше да се измерва с липсващи тонове на месец.
Проблема беше, че докато се разпределяше лъвския пай за крадене, докато всеки министър се
опитваше да прибере възможно повече парички от бюджета за неговото министерство и после да
ги изпере отнякъде другаде, никой не се интересуваше от военните, респективно от суверенитета
и сигурноста на родината ни. Всеки беше зает да граби повече за него си. С всяка изминала
година бюджета намаляваше, факт е че не можеше вече да се подържа в изправност по-голямата
част от техниката ни. Започнаха да липсват дори елементарни части, които не можеха да се
произведат в България. Трябваше ли обаче да започнем да унищожаваме? Защо? Не можехме ли
да просто да консервираме тази техника за по-добри дни? Ей така - просто да се
презастраховаме! Да я набутаме в охранявани складове добре смазана и работеща - нещо
което правят всички държави и наши съседи! Какво щеше да ни коства! Не забравяйте че
при една евентуална „криза" (по модерному казано) с мобилизационен състав от 250 000
души по онова време, въпросните мобилизирани също ще имат нужда от техника! 

В армията започна недостиг и на храна. Държавните предприятия, които доставяха храни
на армията или фалираха или ги фалираха и бяха разграбени - малка част от тях продължиха да
работят. Та какво ви говоря - след решението на правителството на 13-19 април 1992г. да
либерализира цените на колбасите, кашкавала, маслото, захарта и олиото,и да увеличи цените на
тока и парното, новите цени станаха - хляб "Добруджа" за кг - 3,60лв, свинско без кости и
пилешко - по 28 лв, прясно мляко кг - 3,60, и кофичка кисело от половин кг - 2,60. Увеличението
на тока и парното - 35%. Доларът - 23 лева. Обяснението на правителството е, че това
освобождаване на цените е едно от условията на международните финансови институции, за да
ни отпуснат нови заеми. Когато под натиск след месец, Филип Димитров ще трябва да направи
смени в правителството си, освободените цени ще подскочат изведнъж много: бял хляб - 5 лв,
прясното и кисело мляко - по 5,40лв. Какво ви говоря - щом по това време се редяхме с купони
за олио и захар. Щом се блъскахме на опашки за тоалетна хартия като някакви аборигени....Боже,
господи! 

Започна странна практика - в някои от поделения, а по късно и в почти всички -
войниците се пускаха за събота и неделя в отпуски, защото нямаше с какво да ги хранят.
Родителите им идваха през седмицата да носят храна на войничетата. Още са ми пред очите тия
хора дето идват от другия край на България да носят салам за детето си! Какви бяха тия
българоубиици, които допуснаха това да стане! Безродници и маргинали! Каторгата е малко за
всички вас! 

Всъщност няколкомесечното пребиваване на т. нар. десни министри във военното
ведомство е ярко олицетворение на понятието „тотален провал". Шумно оповестените
съдбовни и необратими промени във военната машина се изродиха в прибързани и недомислени
съкращения, афиширани пред обществото като декомунизация и скъсване с тоталитарните
структури. Вместо да консолидират офицерския състав, да поставят стандарти за аналитичност
и граждански добродетели, любителите на чашката Луджев и Сталийски отправят необосновани
обвинения, обиди и заплахи към поколения офицери, опитват се всиячески да разединят
военнослежещите, да противопоставят млади срещу стари, модерни демократи срещу
комунисти. Квинтесенция на пародийното управление на първите двама цивилни министри на
отбраната след 1944 г. става обаче циничната фраза на Д. Луджев: „Старите ще ги чупя,
младите ще ги купя" 
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6. Валентин Александров (Вили Блуменфелд)
1992-1994 

През 1992 правителството на Филип Димитров пада, а в новото такова на Любен Беров,
крепящо се на турската партия ДПС (за къде сме без тях) за министър на отбраната е посочен
Валентин Александров - политическо чучело люшкащо се между аспирантурата в
комунистическия институт за политически изследвания и някаква негова идея за
псевдоевропейска интеграция. Решението за неговото назначаване е взето отново от Ахмед
Доган и компанията турци. Самият Александров е агент на Второ управление (разузнавателно)
на ДС под псевдонимите - Дипломат и Александров. На всичкото отгоре е син на агента от
НКВД Буби Блуменфелд. Евреин. 

Заради „приносите му" в провеждането на реформите в Българската армия и работата по
интегрирането й в структурите на НАТО е удостоен с редица български и чуждестранни награди
от рода на: 

За укрепване на мерките за сигурност и доверие между България и Турция и за
успешното подписване на българо - турско рамково военно споразумение е
награден с най-високото турско отличие „Ордена на честта" от началника на
Генералния щаб на турските въоръжени сили, армейски генерал Доган Гюреш 
/1993/; 
За укрепване на мерките за сигурност и доверие между България и Република
Гърция и успешното подписване на българо-гръцко рамково военно
споразумение е награден с най-високото гръцко отличие за чужденци „Ордена на
Феникса" на шарф със звезда от президента на Гърция д-р Константинос
Мицотакис /1993/ и пр. 

Чудно защо ли още тогава се прокрадват идеите за последвалото унищожение на армията.
Самият Вили е странна натура, още по странното е, че хора подобни нему е възложено да водят
войската ни към светли бъднини. Ето какво казва за него генерал-лейтенантът от резерва
Люцкан Люцканов: 

Преди няколко години генерал Михо Михов заяви в печата, че ако кандидатите за
министри трябваше да преминават психотест, Александров не би го издържал. И като
държавен секретар, и като министър този господин предизвикваше или усмивки, или
възмущение. Две години поред се предлагаше за повишение. Самопроизведе се в звание
„полковник", уши си някакъв бутафорен черен костюм на военен юрист... Негови познати
твърдяха, че в средата на хола си разположил войнишка палатка и с часове тренирал разпъване
и събиране. Заради особеното му поведение офицерите го нарекоха с прозвището Алф. Друг
път в пристъп на ярост скъса на публично място пагоните на полковник Вутов, когото бе
заподозрял в далавери с жилища. Като момче Александров много искал да стане офицер, но не
успял да влезе във военно училище. Служил е в Трудови войски. Несбъднатата мечта вероятно
се превръща в тежък комплекс, който закономерно го отвежда при копоите от Държавна
сигурност.". 

Самият генерал-лейтенант Люцкан Люцканов (командващ Сухопътните войски) е
уволнен по доста интересен начин. На 1 април 1993 г. по време на командно-щабно учение,
генералът е повикан по спешност на петолъчката до Сливен, където военният министър Вили
Блуменфелд му заявява в прав текст: „Г-н генерал, по мое предложение вие сте освободен от
длъжност. Това е решение на Министерския съвет. Мотивите ще ви каже началникът на
ГЩ. " Близо месец и половина президентът, военният министър и тогавашният началник на ГЩ
армейски генерал Любен Петров не могат да измислят мотиви за уволнението на висшия офицер,
който е с безспорен авторитет в армията. Първопричина за тази разправа с ген. Люцканов е
статия във в. „Дума", според която по време на съвещание на КСВ в Пловдив едва ли не е 
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подготвял военен преврат в присъствието на самия началник на ГЩ ген. Любен Петров.
Натискът срещу ген. Люцканов е огромен и на 11 май 1993 г. той сам депозира оставката си пред
президента в интерес на стабилността на БА. На 16 юни 1993 г. излиза решение на
Министерския съвет с мотивите за уволнение на ген. Люцканов, където няма нито една дума от
клеветите, с които месеци е заливан генералът. Може би наистина е трябвало да организира
военен преврат.... 

По времето на управлението на г-н Блуменфелд, корупцията в армията продължава да
кипи с пълна сила, както и при предишните властимащи - през 1993 г. България продава оръжие
на Южен Йемен във войната й със Северен Йемен, като става въпрос за 62 танка Т-62 и Т-55.
Йеменският емисар се разхожда из София с куфар долари и ги раздава, за да стане сделката.
Един наш генерал се възмущава от своите колеги и се съгласява да сътрудничи за разгласяване
на информацията. Във в-к „Нощен труд" са публикувани копия от поверителни договори и
писма. Тогава военния министър прави всички опити да уволни хората разгласили далаверката.
Износът на стари танкове за Аден е бил перфектен от юридическа гледна точка. Нашите военни
спечелили 13 млн. долара, вместо да плащат за рязането на старата техника. А тайнствено
изчезналите 17 млн. долара всъщност не били наши, а на йеменски търговци. Въпреки това след
организираната от МО конференция се чу, че на ведомството може да бъде отнето правото за
реекспорт и търговия със спецпродукция именно заради йеменската сделка. 

Оказва се, че България е замесена и във въоръжаването на албанците за предстоящите
конфликти в Косово и Македония - разбира се - никой не говори за това, но дори и най-
плиткоумните биха се сетили какво е станало с това оръжие 8 години след този случай. През
есента на 1992 г. в Македония на път за Албания пропадат вдън земя 6 ТИР-а със 100
минохвъргачки и 10 000 мини за тях (собственост на „Бета"-Червен Бряг) на обща стойност 670
хиляди долара. В края на 1993 г. МО продава на Албания 6 ТИР-а с оръжие и муниции, но и
досега не е получила парите от този бизнес. Междувременно част от реализиралите сделката
лица изчезват от България. Версиите се простират от обикновена кражба, извършена от
превозвача, до тайна уговорка между военните ведомства на София и Тирана за безвъзмездна
доставка на минохвъргачките или че оръжието е отишло в Белград. МО и до ден днешен не е
направило постъпки пред албанците за дължимите му пари. 

В същото време, Блуменфелд се хвали наляво и надясно как е уволнил 19 генерала и 900
полковника и как за двегодишния си мандат е издал 138 заповеди за награждаване с оръжие.
Всъщност тези негови действия не могат да учудят никого - той е горд наследник на пияниците
Луджев и Сталийски. Любовта му към алкохола разнася какви ли не слухове сред БА. Трябва да
отбележим обаче, че при неговото управление, 6 май отново е обявен не като ден на овчаря, а
като празник на българския войн! Замислям се обаче - ако трябваше да избирам между това да
имаме българска армия и това да празнуваме 6 май, кое бих избрал.... 

6.1. Железния и Ньойски 

От 2 септември 1994 г. с президентски указ за шеф на Генщаба е назначен генерал-
полковник Цветан Тотомиров. Известен е във войсковите среди с прозвището „железният
войник". Явно по-голямата част от тези гръмки прякори са измислени и пуснати в обръщение от
самите генерали, които избиват някакви комплекси! „Железният" Тотомиров удържа единството
на армията в едни от най-трудните за страната времена и не се заигра с нито една политическа
сила. Поне видимо... Сменен е светкавично за няколко часа и неясно защо на 9 юни 1997 г. с
мотива, че в армията се въвежда ротационен принцип на управление. 

Когато говорим за Тотомиров ми се иска да споменем и неговият приятел АнюАнгелов -
тези двамцата хубостници още в зората на демокрацията започват да разчистват сметки и да
кадруват в МО. В Книгата си „Офицерите между стратегията и политиката" полковник от
резерва Христо Каленицов много добре е описал всичко това. 
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Законът за отбраната и въоръжените сили се обсъжда за пореден път на първо и второ
четене през 1994 г. - мъчително и протяжно във времето... Но отделни формулировки в
документа тревожат някои фактори от Командването на сухопътните войски. 

Към края на 1994 г. генералите Тотомиров и Аню Ангелов оглавяват Генералния щаб. В
ЗОВС по тяхно настояване е приет текст според който генералите от ръководството на КСВ, вече
в качеството им на офицери от ръководството на ГЩ, получават възможност да прокарат всички
членове и алинеи на закона под своята щателна редакция. Пропускат да махнат от новия ЗОВС
текста според който, според който не посредственото ръководство на СВ, ВВС и ВМС и другите
формирования в БА се осъществява от съответни командващи, командири и началници, и който
бива въведен в законопроекта през 1994 г. по тяхно настояване. Разбира се, през 1995 г. този
текст не им е потребен, още по-малко се нуждаят от думата „командващи". Тъй като с
назначаването им в ГЩ, където получават съвсем друг статут, те са успели да се спасят от
уволнение. Което според имагинерните им страхове ги е заплашвало, когато са служили в КСВ.
Така, без да забележат и без да искат те създават проблем, който ги връхлита по-късно... Към
края на 1995 г. законът е приет окончателно. Тогава се поражда идеята да се посъкратят малко
висшите оперативни звена, съобразено с новия закон, без да се защитава стретегическа позиция
и поема голяма отговорност. Това не е по вкуса на новите шефове на ГЩ. За тях е било по-
лесно и удобно , ако формулират решение за структурни преобразования в армията, което само
да прилича на нормосъобразено, а всъщност да не бъде в съзвучие със закона, но пък да им
свърши работа....Решават, че няма да бъде лошо, ако до влизането на закона в сила убедят
правителството на Виденов да приеме актуализирана концепция за развитие на армията, за да
могат да използват решението на кабинета във връзка с тази концепция като правно основание за
структури преобразования в армията, и така да успеят „да излъжат" предстоящия да влезе в сила
закон, който не изисква изработване на концепция за развитие на армията като документ по
военното строителство, а е постановил съвсем други актове. Но и това не е всичко. 

Една от мерките за извършване на структурни промени е преименуването на 
командванията на видове въоръжени сили в главни щабове на видовете въоръжени сили, тоест 
успяват да приложат хватката за извършване на структурни промени, разбирай съкращения чрез 
преименуване на структурите. 
Но точно тук се появява спънка 

Според предложената промяна, дотогавашните длъжности на командващите на видовете
въоръжени сили следва да се префасонират вече в длъжности на началници на главни щабове на
видовете въоръжени сили. Обаче в приетия на 13 дакември 1995 г. закон е записано, че СВ, ВВС
и ВМС се управляват от съответните командващи... 
Ясно е, че когато законът влезе в сила, ще се окажат нелегитимни документи структурната и
щатната заповеди за преименуване на командванията, както и президентските укази за
освобождаване на командващите от техните длъжности и за преназначаването им в длъжности
началници на главни щабове на видовете въоръжени сили, съгласно новите щатове. 

Генералите Тотомиров и Ангелов неуморими и непоколебими в желанието си да правят
реформа (разбирай да унищожават и тъпчат наред), заобикалйки закона, формулират гениално
решение.... Вместо да изпълнят волята на премиера, реформаторите от ГЩ извършват
замислената промяна. Тя се състои във формулирането на следната длъжност: «Началник на
ГлЩ на СВ и командващ СВ». За ВВС и ВМС по същия тертип. По този начин успяват да
въведат замразените документи в действие през май 1996 г., тоест два месеца след като законът
вече е влязъл в сила. И така дават старт на структурната реформа... 

И разбира се, структурната реформа стартира, без да се пипа законът и в противоречие с
неговите разпоредби, които изискват и разботването и приемането на парламентарно решение за
числеността и правителствено постановление за план за организационно изграждане на БА.
Вследствие на реформаторската мярка, предприета от политическото и военното ръководство на
БА през първата половина на 1996 г., самочувствието на офицерите от командванията / главните 
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щабове/ на видовете въоръжени сили, армиите, дивизиите, бригадите и полковете бе смачкано
съпоставимо с понижени рангове, длъжности, заплати, безмислени съкращения и уволнения...................  

По това време ( в началото 1994 г.) „българският" президент Желю Желев подписва
Рамковия документ, с който България се присъединява към програмата "Партньорство за мир". 2
седмици по-късно 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. През този период Александров е сменен
от Бойко Ноев за кратко, а той пък от Димитър Павлов на поста министър на отбраната. Това не
пречи обаче на никой от тримата да провеждат своята антибългарска политика спрямо армията
ни: 

За начало на парламентарната дискусия по въпроса за нови структура и численост 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 включва 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
(ВС) 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. 
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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

МиГ-23 подготвени за унищожаване. Доброславци
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Ми I — 17 при монтирането му като паметник

База на ВВС на САЩ "планината Дейвис" — консервирани самолети
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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. Какво
се случва с ракетите и бомбите на тези самолети....къде са? 

4. 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. 

5. 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"; 

6. Сега някои чуждоземен генерал доволно потрива ръце и е много доволен. С минимални
средства е затрил една мощна ВВС на евентуалния противник. 

7. И както във всяка една военна история всичко се пише с много кръв- какъв ли ще е
кървавия урок които ще научим? 

7. Димитър Павлов - 1995-1997 

На 26 януари 1995 поста на военен министър е зает от Димитър Павлов - бивш заместник
министър на отбраната в краткото управление на господин Бойко Ноев до 1995 и виден
комунист ( вече социалист). Е, от куртоазия ше споменем че е бил и командващ ВМС от 1990 до
1992. Интересно е да се отбележи ,че при неговото управление зачестяват и визитите на видни
НАТО-вски ( разбирай американски) особи. Хора като върховният главнокомандващ на
обединените въоръжени сили на НАТО в Европа ген. Джордж Джулуон са гледани тук едва ли
не като богове. А те пък идват съвсем не без прична. Надушили, че на Балканите може да се
спретне някоя и друга война, натовците все по-често ни идват на гости за идеологическа
обработка. От тогава датират изказванията на страхливеца Желев, че таял надежди поради
напрегнатата обстановка на Балканите, България да бъде сред първите страни, които НАТО ще
приеме. Това предопределя и по нататъшната съдба на армията ни. А членството ни в НАТО бе
едно изнудване за унищожаване на армията ни, тъй като шубелисаните ни управляващи вече се
напикаваха от страх! Не зависимо, че имахме една от най-големите армии на Балканите! Пълна
некомпетенция! Пълно бездарие! Пълно предателство и елементарна липса на капка достойнство
и кураж, изисквани за управлението на една държава! 

Всъщност Желев е един от много хората с подобен начин на мислене. За него армията е
нещо чуждо, нещо същесвуващо някъде в пространството! Той дори не изпълнява ролята на
върховен главнокомандващ, колкото и фиктивна да е тя. Пример е голямото полково учение в
Ново село от август 1995, състояло се след 5 годишно прекъсване, на което той дори не
благоволява да отиде! Казах, че неговата роля е фиктивна тъй като малко преди това учение
парламентът почти приема за пореден път закона за отбраната и въоръжените сили. По силата на
измененията в закона държавният глава вече няма да утвърждава стратегическия план, както и
оперативните планове за действия на въоръжените сили. Той няма да координира и действията 
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на институциите по време на война. А след като отпадат точки 2 и 3 от чл. 27, президентският
подпис няма да е задължителен и под плана за организационно изграждане на въоръжените сили,
и под мобилизационния план на страната. В пленарната зала не успява да мине и одобреното от
Комисията по национална сигурност предложение държавният глава да получава необходимата
информация от всички органи и служби на въоръжените сили за осъществяване на функциите си.
Текстът е отхвърлен въпреки факта, че не дава никакви управленски права. Така държавният
глава няма как да научи състоянието на въоръжените сили, но може би тъкмо това е идеята на
мнозинството социалисти/болшевики. Един народен представител нариче поведението на "
левицата "параноичен страх от президента, от върховния главнокомандващ, който с нищо не е
обоснован. Още повече че днес президент е д-р Желев, а утре може да бъде някой друг". 

Като цяло обаче при това управление никой не може да разбере каква е геополитическата
орентация на България - хем искаме да сме членове на НАТО, хем не сме представили своята
кандидатура. Доста разкрачено положение в стил — „да видиме какво ще стане пък тогава ще
решим" ( по Тодор Живков). Всъщност проблема на управляващите е доста ясен - нямаме
доктрина, а и на никой не му се занимава да я прави...все пак къде къде по-лесно е да се
обслужват мутризираните групировки. Управляващите пък са разбити на лобита - твърдо
проруско, което изключва всякакво присъединяване към пакта, и пронатовско, предпочитащо за
удобство пред електората да маскира натовската си ориентация зад европейски стремежи. Друга
слабост е, че програмата "Партньорство за мир" нито дава гаранции за сигурност, нито
задължава с нещо, тя е просто подготвителен период, в който страните взаимно се опознават. В
същото време започва да се бие тъпана колко по евтино щяло да бъде участието ни в НАТО
отколокото самостоятелното изграждане на сигурността ни....8 години след приемането ни,
мисля че на всички е ясно какви жалки бездарници са ни управлявали през всичките тези
години! 

Времето тече, цените растат, инфлацията се повишава и става хиперинфлация, а
министерството на отбраната не е подготвено за актуализация на средствата за армията в
условията на хиперинфлация. "Можем да променяме заплатите на хората с пагони и
цивилните служители в системата всеки месец, но не и всяка седмица", съобщава Димитър
Павлов след разговори с премиера в оставка Жан Виденов и основния фаворит за неговото
кресло Николай Добрев. 

Триумвиратът току-що е прокарал през Министерския съвет новата методика за
определяне на доходите в армията. Според нея заплатата на хората с пагони трябва да се
променя на всеки 3 месеца въз основа на средното брутно месечно възнаграждение за страната,
което националната статистика е отчела за последния месец от предходния период. Имайки
предвид сегашната ситуация (2012) в която от 3 години не се е правило подобно индексиране,
тогава си е било направо рай, а? По всичко личи, че гладът и мизерията трайно се наместват във
всекидневието на кадровия офицерски състав през онези месеци на 1997. От офицерска легия
"Раковски" искат да се изработи механизъм за по-гъвкаво индексиране на заплатите, като
предлагат да ги изчисляват в долари. 

Липсата на пари предизвиква спонтанни прояви на недоволство сред военните, макар и в
латентна форма. Офицерите във Военната академия се опитват демонстративно да откажат
януарските си заплати. Но истината е, че те не могат да изкарат месеца, ако не си вземат парите.
Повечето от тях са от провинцията, учат тук, съпругите им са без работа, децата им живеят в
общежитие. Ако не си вземат парите на 15-о число, няма с какво да се хранят. Недоволството все
пак е стигнало до началниците им. Започнало служебно разследване, но работата се потулва. 

Вълнения има и в поделенията из страната, но под формата на недоволство, коментари,
закани да се подават рапорти за напускане. Тези, които намират по-добро поле за изява в
цивилния живот, си отиват. Малцина обаче могат да разчитат на сериозна реализация в
гражданския живот при високото ниво на безработица. 

Първи напускат специалистите от ВВС, флота, компютърните експерти, техниците и
инженерите. Те хвърлят пагоните и отиват в частни фирми. По-младите се приспособяват към 

41



битието без униформа. Тези, които са стояли дълго в армията, все по-трудно свикват с "меката
шапка" на цивилното общество. Затова и хора с 20-25 години офицерска служба, при това
нелоша, намират места като пазачи. Наричат ги бодигардове, но човек на 55-60 години трудно
може да изпълнява ефективно охранителни функции. 

Офицерското съсловие е раздробено. По-възрастните продължават скришом да четат
"Дума" и въздишат по миналото. Обединението им - Съюз на запасните офицери - мощно
гравитира към "Позитано" 20. Втората част от офицерите гледат по-скоро апатично на
положението. Те приемат политиката за мръсна игра и се дистанцират от нея. Този тип военни
чакат просто нещо да дойде наготово отгоре...явно някои неща не се променят с времето. Третата
и най-многобройна група е на младите офицери, които са пръснати по гарнизоните из страната.
Службата ги е притиснала толкова, че те сутрин в 7 часа застават пред строя и трябва да решават
битовите въпроси за оцеляването на подразделението си. Повечето от тях живеят ден за ден и
проклинат момента, в който са решили да сложат пагоните. Някои остават от инат. По-оправните
се свързват с бизнесмени и им пращат войници да работят ангария. Ако ги хванат, ги осъждат. 

Отрицателните емоции в армията, обаче не са достатъчно нагнетени, за да докарат на
власт военна хунта, смятат самите офицери. "Доколкото познавам генералите, те няма да се
набъркат в гражданския живот, освен ако по някакъв начин не бъдат заставени да го
направят ", споделя висш военен, пожелал да остане неназован. По-скоро можело да се стигне до
ултиматум на върховното командване към институциите - ако до определен срок не се намерят
животоспасяващи средства, ръководството на армията снема от себе си отговорността за
състоянието й. 

Това пък успява да използва преди да си отиде с ловък апаратен финт експремиерът Жан
Виденов като употребява мизерния социален статус на служителите от армията и полицията като
коз срещу наследника си в изпълнителната власт Стефан Софиянски, новосформираното
служебно правителство и президента Петър Стоянов. Столичният кмет в отпуск получава от своя
предшественик "данайски дар" - почти неосъществими ангажименти за вдигане на заплатите във
въоръжените сили. Виденов съвсем целенасочено ощетява хората с пагони, когато определяше
компенсациите за бюджетните служители. Всички държавни чиновници получиха 100-
процентно увеличение на доходите с изключение на армията. Със секретно постановление
Министерският съвет намалява повишението за военните до 60 на сто. По-късно министърът на
отбраната коригира с вътрешноведомствено решение избирателния подход на своя пловдивски
"патрон". След това Димитър Павлов сдава поста си с чиста съвест и остави своя наследник
Георги Ананиев да изпие горчивата чаша на офицерското недоволство. 

Един от малкото протести на военни
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Армейските вълнения започват със спонтанен митинг на офицери и техните съпруги във
военния столичен квартал "Полигона" на 9 февруари 1997. Ден по-късно преподавателите и
слушателите във Военната академия "Г.С. Раковски" отказват да влязат на занятия заради
погазването на военния закон във финансовата му част. "Не е важно, че получаваме малко, а че
министерството ни не се съобразява с нормативно регламентирания статут на военния",
коментират офицерите. Те напомнят за проблемите си, като пушат по цигара под прозореца на
президента Петър Стоянов. Зам.-шефът на Генералния щаб ген. Захарин Илиев се опитва да спре
недоволството, като заплашва най-дейните участници в спонтанния социален бунт с
дисциплинарни наказания. По-късно в потушаването се включва и неговият пряк началник и
виден антибългарин - ген. Цветан Тотомиров. Разговорите обаче нямат практически резултат.
През това време офицери от повечето софийски поделения се събират пред президентството като
броят им достига 400-500 души. Хора от Военната академия също се присъединяват към акцията
въпреки заплахите. Те мълчаливо се разотиват, след като президентът не слиза при тях. Няколко
дни след пушенето, се вдигат и полицаите от СПП, бившето подразделение за борба с масовите
безредици (БМБ). Блюстителите на реда обикалят центъра на София със запалени сирени и
блокират с джиповете си парламента, който доскоро са охранявали от хорското недоволство. 

Подмолният ход на Виденов действително се оказва находчив, защото вкарва служебното
правителство в омагьосан кръг. В случай, че не изпълни исканията на хората с пагони,
Софиянски ще предизвика нова вълна от недоволство и социални бунтове във въоръжените
сили. Ако се съобрази с армейския закон и започне да раздава офицерски възнаграждения от две
средни заплати нагоре, премиерът ще бъде принуден да печата банкноти и ще претовари
бюджетния дефицит. А тъкмо ограничаването на разходите за държавния апарат е едно от
условията, за да получим финансова помощ отвън. Номерът на партийния функционер от Града
на тепетата съвсем точно се вписва в концепцията на "Позитано" 20 "да остави след себе си само
изгорена земя и поне 2000 лева за долар. Виденов успява творчески да доразвие повелята на
своята централа, като завещава на опозиционерите размирен репресивен апарат и раздирана от
противоречия армия. 

8. Правителството на Иван Костов

8.1. За кражбите и други животни 

През 1997 година идва на власт обичното от поколения българи правителство на Иван
Костов - счита се че това е и началото на масовата редукция в състава на МО. С идването на
власт на това правителство начело на МО застава Георги Ананиев - техническо лице в
Пернишкия театър, както споменахме по-нагоре и подставен човек в министерството. Все пак е
масон! А и как иначе някой ще си върти далаверките и ще унищожава армията ни. Най-добрия
начин за въртене на далавери обаче е да започнеш сам да говориш колко си съвестен и как ти ще
разкриеш далаверите на тези преди теб! Явно народа все още обича такива маймунджълъци и им
се връзва и до ден днешен. Ананиев не прави изключение и бие тъпана, че подхваща всички
крадци и далавераджии в МО - това донякъде е добре- защото никой не знае какво става в МО -
за какво се харчат пари , кой краде, какво краде и прочие. Оказва се, че контролът върху
разходването на бюджетните средства всъщност липсва. Под маската на държавната тайна
чиновниците от армията и военното министерство често извършват дейности, които са си чисти
закононарушения. Странно, нали точно за това има военна прокуратура и военен съд!? 

Ананиев започва да проверя какво са свършили господата Сталийски, Блуменфелд, Ноев,
Павлов и техните генерали в периода от 1993 до 1997 г. Дейността на далавераджиите с пагони, 
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общо взето, обхваща целия диапазон на стопанската престъпност - кражби на имущество,
фиктивни и неизгодни сделки, продажби на "излишни" стоки и "остаряла" техника, безмитен
внос за "нуждите" на Българската армия. "Най-големи кражби и злоупотреби обаче са
допуснати с хранителните стоки, гориво-смазочни материали, вещево имущество,
автомобилни части, оръжие и боеприпаси", твърди в доклада си главният инспекто полк. Лилян
Динков. По-долу съм дал цифри, в които съм отчел повишаването на долара и инфлацията за
последните 20 години към 2012. 

Една от най-фрапиращите далавери е безмитният внос на 3500 тона газьол, направен от
столичната фирма "Стартс София" през май 1993 г. с "посредничеството" на войската. Горивото
пристига с танкера "Панега" във военноморска база Бургас. Представители на фирмата
разтоварват газьола с подправени документи и си спестяват плащането на 450 879 лв. мито и 980
730 лв. акциз. Горивото, което уж е доставено за армията, също изчезва. Върху приемо-
предавателния протокол стои подписът на несъществуващ офицер. Разследването на този случай
остава без развитие, тъй като фирмата доставчик е заличена от съдебните регистри на 14 май
1996 г. Мутренски времена!!!! 

Липса на гориво е засечена и в поделението в Саранци. Петстотин тона бензин и 600
тона нафта изчезват безследно през август 1995 г. Оттогава материалите по случая се лутат
между следствието, военна прокуратура и съда. Проверката на инспектората към МО е
констатирала, че само по документи се губи гориво на обща стойност над 1,3 милиона лева. 

Кражбата на стоки и инвентар също се оформя като основно средство за препитание на
някои офицери. Липса на имущество за 147 000 лв. по сегашни цени е установена в брезнишкото
поделение на Сухопътни войски през януари 1994 г. За наблюдаващ на проверката е определен
бившият зам.-шеф на Генералния щаб ген.-лейт. Любен Пехливанов. Според Министерството на
отбраната обаче той не е извършил ревизия, а виновниците останали ненаказани. За ужас на
военните инспектори при повторната проверка през август 1997 г. се оказало, че информацията
за липсващото имущество е заличена в документите на поделението. 

Присвояването на хранителни продукти е друго основно перо в бизнеса на престъпниците
с униформи. Над 340 000 лева е загубила армията ни само от фиктивни доставки на фасул в
периода ноември 1996 г. - май 1997 г (половин година!). Парите са изтекли по сметките на
частни фирми. Само от поделението в Божурище са изчезнали хранителни продукти за над 52
000 лева, сочат резултатите от проверката. В периода 1994-1997 г. офицери от поделението са
подписали повече от 100 документа с невярно съдържание. Не липсват и кражби на оръжие. От
септември 1996 г. до август 1997 г. е регистрирана липсата на 6 автомата "Калашников", модел
АК-47, 18 пистолета, 12 500 патрона и 27 ръчни гранати. 

Специалистите подушват синдрома на комисионера в множеството без нужда купени
вещи. Сто вносни палатки, които по сегашни цени струват 218 000 лева, са закупени за нуждите
на българските сини каски в Камбоджа. Те обаче така и не са изпратени на рейнджърите и
събират прах, без да се използват. През 1996 г. са похабени 800 000 лв. за 10 товарни камиона
"Шкода - Мадара 702", които по оценка на Министерството на отбраната не са били нужни на
войската. 25 хил. лева пък отиват за спортни пистолети на ЦСКА, които се държат на склад и са
неизползваеми. Министерството на отбраната губи крупни суми и от лихви по закъснели
плащания и митнически такси. Проверката сочи, че бюджетът на ведомството бил ощетен със
740 000 лева само от това. 

Неправомерно са правени и безвъзмездни дарения на хранителни продукти за
Военномедицинската академия (ВМА), която е на отделен бюджет. От това министерството губи
430 000 лева за няколко месеца през 1997 г. Инспекцията на военния министър в службите на
материално-техническото осигуряване съвпада и с проверка на Сметната палата за дейността на
Военно-медицинска академия и нейния началник доц. д-р полк. Милан Петров. Общите борчове
на най-голямото военизирано здравно заведение у нас за 1996 г. са близо 20 милиона лева. Най-
голям е делът на дълговете за лекарства - 9,5 милиона. В същото време ВМА е получила 99.995
на сто от планираната бюджетна субсидия. 
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Въпреки цялостната проверка във военното министерство и армията, има само 25
наказани, и то само дисциплинарно. Някои от тях отговарят буквално за кражба на две туби
бензин. "Материалите от проверките тепърва ще бъдат предадени на военна прокуратура",
оправда се министърът Георги Ананиев. Пълен мишкарлък! 

Интересно е да се разбере, че дори и след една такава проверка като извършената от
Ананиев, кражбите и далаверите си продължават с пълна сила. При проверка за периода 1992-
2002 например се установява че от поделение край Ловеч са извършени груби нарушения.
Бензин, дизел и смазочни материали са източвани с фалшиви отчетни документи. Бракувани са
напълно годни горива. След това ценната стока е пласирана на свои хора. Финансовият одит на
военното министерство отчита липси в размер на 2 милиона и 300 хил. лева. Само до няколко
години преди това, конкретната казармата е била с висока степен на секретност заради
огромните количества бензин, дизел и смазочни материали за бойните машини. Към 2003 от тях
няма и следа. Всичко е източено до капка. Нафтата е една от най примамливите най крадени и
лесни за пласиране стоки в армията. Злоупотребите в Ловеч не са изолиран факт. 37 тона нафта
липсват от Агенцията за управление на частната държавна собственост към МО Далаверите в
армията вървят от години. Специализираните органи към МО успяват да открият част от тях.
Само през 2002 г. са хванати злоупотреби за близо 10 милиона лева. За тези пари войската може
да се храни над 100 дни коментират военни. До прокуратурата са стигнали заплетени случаи с
командири и зам. командири от поделенията в Сливен, Варна Габровница, Елхово, Крумово,
Стара Загора, Сливница, Казанлък, Карлово и Добрич. Някои от тях се прекратяват поради липса
на доказателства. Схемата за лични облаги за сметка на армията е проста и действа безотказно. В
далаверите участват и старшини и полковници. Краде се предимно гориво и се купува храна на
ниска цена като в отчетните документи се вписва по висока. Разликата пада в нечий джоб. В
поделение в Сливница например е купувано сирене за 2 10 лв. а е отчитано за 2 90 лв. Друг
случай е скандала със завишени в документи цени на хранителни продукти обгърнал
Националния учебен център за подготовка на новобранци „Христо Ботев" в Плевен по известен
като ШЗО. Казармата приема по 3000 новобранци на смяна и се снабдява с месо и млечни
продукти в огромни количества. От Генщаба твърдят че далаверите са ставали когато тиловаците
в поделенията работели директно с частните фирми доставчици. От 2001 г. са създадени
Териториални снабдителни центрове ТСЦ . Те провеждат търгове и сключват договори с
фирмите производителки и са посредникът между тях и поделенията, а дотогава... 

Докато ловът на прибягващи между сградите старшини с туби в ръка е в разгара си, а
големите риби превозват с танкери невидимо гориво за армията, МО, Генералният щаб на
Българската армия и правителството се заемат да привеждат войската към реалностите на
цивилизования живот. Кабинетът одобрява 4 нови устава за родната казарма. Правилата, по
които вече ще живеят човекът с пагони, наборният войник и запаснякът, са уставите за
вътрешната, караулната и гарнизонната служба във въоръжените сили, както и изцяло
новосъздаденият дисциплинарен устав. Десет дни арест е най-драстичната мярка, която очаква
наборните войници за неизпълнение на началнически разпореждания. До този момент
редниците могат да попаднат зад решетките за 15-дневен срок. Максималният размер на ареста
ще зависи от ранга на командира, който го налага. По-малките началници ще могат да изпращат
редовите военнослужещи в карцера за по-кратък период от време. "Арестът обаче няма да се
дослужва", уточнява полк. Арангел Арангелов, началник отдел "Войскова служба" в Генералния
щаб на армията. Досегашните войнски устави повеляваха, че при повече ат 5 престоя "на топло"
арестът се дослужва след края на редовната казарма. Според новото законодателство провинили
се войници отслужват само времето, прекарано в дисциплинарен батальон, или по време на
бягство от поделението. Затова пък и в новите устави все още няма лимит колко пъти можеш да
получиш мярка за неотклонение "задържане под стража" от своя шеф с пагони. 

При по-леки провинения бойците ще бъдат наказвани е лишаване от гарнизонен отпуск за
срок от един месец. Тази мярка обаче не може да се налага повече от три пъти в продължение на 
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цялата служба. Лишаване от полагаем домашен отпуск няма да има. Наказанието "арест" отпада
за професионалните военни. Досега и те можеха да бъдат заключени при неизпълнение на
заповед на висшестоящ. Те могат бъдат пратени на по-ниска длъжност за срок от 6 месеца до 1
година, да бъдат понижени с едно звание или разжалвани. При доблестна служба за първите се
предвиждат и поощрения в материален вид - както парични, така и предметни. Наборниците пък
ще се мотивират с допълнителни отпуски. 

Бойците от Българската армия вече няма да се стрижат нула номер и да приличат на
рецидивисти. Единственото изискване е войниците да са "прилично" подстригани. "Късата
прическа не е прищявка на полевите командири. Ако боецът е с дълга брада или коса, той не
може да си сложи противогаз и би загинал при химическа атака или авария с отровни вещества",
аргументират фризьорските си критерии военните. 

По-хуманни правила се въвеждат и за гарнизонния отпуск на срочнослужещите. Той се
удължава до 48 часа, включително преспиване. Гарнизонният отпуск вече ще може да става не
само в празнични, но и в делнични дни. Разпределението ще става по график, който ще се
изготвя от командващия офицер. Премахва се догматичното правило, че всеки войник трябва да
ходи униформен и извън казармата. Наборниците ще могат да захвърлят омразните
"въшкарници" и да навлекат цивилно облекло веднага щом напуснат гарнизона. Достъпът до
поделението обаче ще бъде само с военни дрехи.
По време на градската си отпуска обикновеният боец ще може и да напуска селището, в което е
разквартируван. Това обаче ще става само с писменото разрешение на непосредствения му
началник. 

Въпросът за домашния отпуск е решен, както и досега. Наборниците ще могат да
прекарват далеч от "родната казарма" 20 дни от службата си. Почивката ще може да се кара и на
порции. Боецът може да бъде допълнително възнаграден с не повече от 20 дни вкъщи.
Войниците кандидат-студенти ще трябва предварително да преценят времето си, защото няма да
получават допълнителни свободни дни за учене. Служители в Министерството на отбраната и
Генералния щаб частично са пригодили уставите и към нерадостното битие на повечето наши
сънародници. Редовият военнослужещ вече ще може да поиска 6-месечно прекратяване на
службата, ако негов близък роднина е тежко болен и няма кой да се грижи за него. След това
боецът се връща в казармата и си дослужва прекъснатото. Отпускът обаче е еднократен и не
може да се удължава. 

Уставът за караулната служба трябва да разреши един от най-наболелите въпроси на
кадровите военни, а именно проблема дали нарядите се считат за работно време и трябва да се
включат към 40-часовата работна седмица. Според тълкуванието на армейските юристи
денонощният караул не трябва да се смята за работно време. "Повечето офицери и сержанти
дават по 2 наряда седмично. Това означава 48 часа труд, тоест не бива да работят през
останалите дни. Това с недопустимо. Те са офицери, а не пазачи", твърди полк. Арангелов. Не
така обаче мислят офицерите, които масово негодуват срещу тази практика. В новия устав
въпросът е частично уреден. По устав участниците в 24-часовите дежурства почиват един ден
след това при делничен наряд и два дни - при празничен. Извънредната работа ще им се плаща
по специална тарифа, която ще се определя от министъра. 

Гарнизонната служба ще се организира вече по нов начин. Защитата на поделенията вече
ще е ангажимент не само на стационарни постове, но и на патрули. Охранителните групи ще
бъдат 3 вида - от войници, от военни полицаи и смесени. В гарнизонния устав е осъвременен и
терминът социалистическа собственост чрез регламентирането, че бойците трябва "да пазят
околната среда". В случая обаче не става дума за нищо природозащитно, а за защита на
собствеността - била тя частна или държавна. С други думи, противоуставно ще е танковете да
разорават асфалта по пътищата при придвижването им. 

Като цяло идеята за осъвременяване на уставите е достойна за уважение. Българската
армия вече ще се отърси от безумни длъжности като, дежурен по културната дейност, дежурен
по отдих, дежурен по баня.Или може би не са чак толкова безумни. 
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За сметка на това дословно е преписано от закона противоконституционното лишаване от
свобода без съд и присъда, по-популярно като карцер. Тук подходът е избирателен - кадровите
военни вече са третирани като обекти на основния закон, докато редовите бойци ще бъдат
лишени от основните си граждански права и оставени на милостта на пагона.... 

Докато в парламента /'управниците" ни мъдруват над новите войнски права и
задължения, президентът Петър Стоянов освобождава с указ директора на Националната
разузнавателна служба (НРЗ) ген.-лейт. Бриго Аспарухов. Неговото място заема 34-годишният
екс-депутат Димо Гяуров. Новоназначеният разузнавач номер 1 експресно е произведен в чин
полковник. Той обаче спестява на обществеността информацията за офицерското звание, което е
имал до момента..всъщност то не е и офицерско - господина е бил ефрейтор! Това е поредното
доказтелство, че се назначават хора посочени отвън, които дори нямат необходимите
компентенции за каквото и да било! 

Досегашният шеф Бриго Аспарухов е освободен единодушно от правителството по
предложение на Георги Ананиев. Министерският съвет мотивира кадровата рокада с „новите
виждания на правителството за дейността на Националната разузнавателна служба в
периода на дълбока структурна реформа, както и с необходимостта от адекватни промени в
дейността и задачите й с оглед цялостната защита на националните интереси на България ".
Да се чете - ти си комунист, нищо че си можещ, а ние сме тръгнали за НАТО и ще поставим
някакъв си там 34 годишен юнак, който хал-хабер си няма от разузнаване, че дори не е и офицер
( Към момента - 2012 - Димо Гяуров е генерал! Значи все пак се оказва вярна приказката, че
всеки войник носи в раницата си маршалски жезъл! 

Всъщност чистката на неудобните тече с пълна сила и във ВПК - От 1 юли неудобните
Антон Салджийски и Младен Мутафчийски вече не са шефове на "Кинтекс" и "Тератон". Заедно
с тях си отиват и всички членове на бордовете на двете фирми. В борда на "Кинтекс" са
изпратени чиновници от Министерския съвет, които ще управяват групово до избирането на нов
ръководител. В "Тератон" пък бизнесът се поема от бившия шеф на оръжейната комисия в
правителството на Филип Димитров-лекарят интернист, известен с прозвището Масажиста -
Илия Чалев. Оказва се, че задачата на новите шефове е до 3-4 месеца оръжейните фирми да ги
няма, Цените на военните заводи да паднат и да се приватизират за жълти стотинки. Това
разбира се се подготвя от доста време с нарочни акции като замесването на Тератон в скандал за
невърнат дълг на заводите "Арсенал" в Казанлък,оказва се че такъв борч няма, черната точка за
Мутафчийски обаче остана. Упреци били отправени и към "Кинтекс", че прави малко продажби
на родната спецпродукция по света. Антон Салджийски казва : „Правим невъзможното, но
кризата идва от управленски и политически решения на най-високо ниво. " Това явно е нарочно. 

Всъщност позабравения Димитър Луджев, желаейки отново да бъде в центъра на
събитията споделя един факт, който не говори много хубави неща за самия него - той твърди, че
още през 1992 г. документацията на Кинтекс е била предадена от Филип Димитров на
заинтересувани външни сили и са били развалени договори, които са давали възможност на
българското ВПК да излиза на натовските пазари. Интересно къде е бил Луджев тогава? Георги
Боздуганов е бил назначен за шеф на оръжейната комисия, без никакви познания по въпросите й.
Извършени били куп незаконни сделки. Сега, казва той, Александър Божков настоявал за
бързата приватизация на ВПК и за подменянето на шефовете на Тератон и Кинтекс.
Вицепремиерът не се интересувал, че военните ни заводи ще бъдат изкупени на безценица от
заинтересувани западни производители на оръжие и практически ще бъдат унищожени.
България щяла да бъде изтласкана окончателно от пазарите си. Сега някои западни конкуренти
се дразнели от факта, че Кинтекс е успял да възвърне донякъде позициите си и да открие нови
пазари в Нигерия и Индия. Според него надделявала линията на Божков - експлоатация на двете
печеливши предприятия, използване на техните канали и връзки, интерес към носителите на
лицензи за износ на специализирана продукция, към които Божков проявявал специфичен
интерес. 
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За да бъде картинката в българския ВПК идилична и в унисон със ставащото в родната ни
армия, половината офицери и сержанти от военноремонтните заводи (ВРЗ) свалят пагоните. Това
не без гордост заявява полк. Христо Станимиров, началник-щаб на военноикономическия блок
на МО. Това се налагало, поради преобразуването на МО управлението "Военноремонтни
заводи" в търговско дружество. На офицерите с над 20 г. трудов стаж е предложено (разбирай че
са подложени на натиск) да се уволнят от военна служба. 

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 Бойко Ноев. Така стават
ясни палачите на ракетните ни войски - войски, които биха защитили ефективно
България. 
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Странното е, че апетитите на САЩ започват по едно и също време с назначаването на
поста офицер номер 1 в армията - генерал Михо Михов. Той е смятан по онова време за „най-
европейския" генерал във въоръжените ни сили - не е ясно дали е европейски, но определено е
антибългарски! Суперлативи в знак на това че са намерили своя човек, който да унищожава
армията идват едновременно както отвъд Океана, така и от щаб-щабквартирата на НАТО в
Брюксел, закъдето се е запътила и България. Ген. Михов застава начело на армията в условията
на вечно стартираща реформа, на валутен борд и на бушуващи етнически и бойни конфликти в
съседна Югославия. Генералът с достойнство успява да преведе клатушкащия се от реформи
кораб на войската, да унищожи гаранциите за националния ни суверенитет, и да съсипе каквото
може в тази вакханалия. При встъпването си в длъжност ген. Михов произнася една култова
фраза: „Знам си началниците - президента и военния министър" - колко мило! Само не
уточнява за президента на коя държава говори! Оказва се, че със своето мълчание забива заедно
с въпросните министър и президент копията в завързаната и започваща да се гърчи българска
войска. Ген. Михов има не малко търкания с цивилното ръководство на МО и неведнъж вади
оставката от джоба си - кого плаши не е ясно - нали е лакей на американските интереси! Не
може да бъде сменен без депеша от Вашингтон. Мандатът му като шеф на Генщаба дори е
удължен с една година с цел послушното момче да унищожи максимален брой техника, уволни
максимален брой хора и най-вече - да бъде напълно подсигурено унищожаването на ракетите
ни. Антибългарското генералче сдава поста си на разрушител чак през април 2002 година, след
което е назначен на сладките длъжности - секретар на президента Георги Първанов, а от 2005 г.
до 2009 г. е посланик в Македония. 

Като стана дума за „боен авиатор" №1 ген.-лейтенант Михо Михов - неговата мечта за
нова ескадрила изтребители в българските ВВС е на път да се превърне в кошмар за
политическия ни елит. Всъщност, 15 години по-късно продължава да е кошмар! За да не излезе,
че само хуля американците и тяхната пословична меркантилност- ще отделя внимание на един
пословичен случай за продажба на самолети от страна на братушките! 

В средата на март 1997, представители на руския авиационен гигант МАПО подновяват
офанзивата си да пласират на българския пазар супермодерни изтребители МиГ-29 и
тренировъчни самолети МиГ-АТ. Цената на сделката е 450 млн. долара, отпуснати на кредит под
формата на бойни самолети. "Проектът има няколко неразривно свързани компонента -
продажбата на бойни самолети на изплащане и изграждане на авиоремонтна база у нас",
обявява директорът на МАПО по маркетинг и продажби Александър Агеев след срещите си с
българската администрация. Първо обаче става дума за доставка на нова ескадрила МиГ-29 от
порядъка на 14 самолета с пълно оборудване, което според руснака съответствало на всички
натовски стандарти. 

В това число влиза система за опознаване на самолетите от типа "свой-чужд", навигация,
съвместима със западната, и електронна техника от висок клас, обещават от МАПО. На втория
етап на проекта руският военен концерн иска да изгради съвместно предприятие на базата на
пловдивския авиоремонтен завод "Г.С.Раковски". Авиационният гигант твърди, че е готов да
инвестира десетки милиони долари в развитие на технологичната база на това предприятие и в
развитието на съвместен бизнес. 

От друга страна обаче, фирмата признава, че няма свободни оборотни средства за такава
инвестиция. Това прави твърде прозрачно упорството на МАПО да обвърже продажбата на 14-те
МиГ-29 с плановете за създаване на център за ремонт на МиГ-ове в Пловдив. Още през 1996
руският президент подписва указ за отпускането на кредит от 450 млн. долара за страната ни.
Ако самолетостроителният концерн се пребори за договора с България, нашите ВВС ще получат
самолетите, а парите ще постъпят като свеж финансов ресурс в руската "Авиабанк", която е част
от структурата на МАПО. България пък ще трябва да изплаща оръжейния кредит в продължение
на повече от 10 години. 

"Естествено ние прекрасно разбираме, че в сегашния момент съществува достатъчно
сложна икономическа ситуация в България. Ако смятаме перспективите за съвместен бизнес, 
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по най-оптимистичния сценарий ще дойдат десетки милиарди долари през следващите 10
години ", казва още Агеев. При успешно разгръщане на проекта приходите можели да достигнат 
1 милиард долара годишно. Според МАПО кредитът имал много изгодни параметри - гратисен
период до 2001 г. и период за погасяване над 10 години. Агеев твърди, че вече е провел всички
необходими преговори, а документите, контрактите и междуправителственото споразумение се
намират в последната фаза на подготовка. 

Не така обаче мисли българският военен министър Георги Ананиев според когото
"Представителите на МАПО се опитват да ни извиват ръцете". Според него сделката е
абсолютно неизгодна. При финансово-икономическата ситуация у нас България не можела да си
позволи договор при тези условия. "Няма министър на отбраната, който да се откаже от
ескадрила МиГ-29, дори и на страна в НАТО, но цената е изключително висока", допълва
Ананиев. Над 40 млн. долара на година допълнителни външни плащания ще се стоварят върху
българския данъкоплатец. "Руските авиостроители поставят условие, че първо трябва да
купим самолетите и после да говорим за този проект, който не се знае дали изобщо има
перспектива", твърди военният министър. Той възприема обратната постановка - първо да
построим нещо, което носи печалба, да си направим сметка, че на година ще взимаме поне 40
млн. долара, а след това да купуваме МиГ-овете. Ананиев обаче се съмнява дали проектът
изобщо може да се реализира където и да е по света. За реализацията в България има и почти
непреодолим проблем - в подписаното споразумение с МВФ има текст, според който страната ни
се ангажира да не поема нови дългосрочни (над 1 година) външни задължения. 

Колкото и добър самолет да е МиГ, по това време средната заплата в страната е около 40
долара, пазарът е дефицитен за много от стоките от първа необходимост и сигурно ще се
намерят доста по-добри и полезни начини да бъдат похарчени 450 млн. долара, макар и взети пак
на кредит. 

Да кацнем обаче за момент на земята - по времето в което другаря Михов става шеф на
ГЩ, състава на въоръжените ни сили се състои от 95 450 военнослужещи и 24 323 граждански
лица. Към последните се включват не само обслужващия персонал на военните формирования
но и заетите в различни ремонтни и производствени звена, подчинени на военното ведомство. В
резултат на антибългарксите реформи през 2001 на щат в БА са вече 53 500 военнослужещи и 10
600 граждански лица от които само в МО и неговите структури са 7665 военослужещи и
граждански лица.( това е т.нар. бюрокрация). Само през 2000-2001 са реорганизирани 5 бригади, 
2 полка за осигуряване, щабовете на 3 бригади от ВВС, 6 авиобази, 1 дивизион минни
заградители, 2 транспортни полка. Разформировани са една мотострелкова дивизия, една бригада
и 3 авиобази. По този начин количеството на войксовите поделения от 858 през 1997 намалява на
507 през 2000. Създаден е национален военен университет за сметка на унищожаването на 3
висши военни училища. 

Да видим какво се случва обаче и с вече приетата от всички псевдо-политици идея за
професионална военна служба. Ако през 1997 кадровите войници са 106 човека (при планирани
160), с максимално услилия и клизми през 1998 те нарастват до 1860 души. За 2000 г. по щат са
вече 3500, но реално към началото на годината са попълнени само 560 бройки, като до края на
годината се предвижда да нарастнат до главозамайващите 1366 души...жалка картинка. Може би
още тогава на някой е трябвало да му щукне идеята, че професионалната армия няма бъдеще в
най-бедната страна в Европа и да се приключи с даването на стотици милиони левове за какви ли
не глупости свързани с „професионалната ни армия"...Официално разбираме, че всичките
планове и програми по „реформата" на великия демократ и бивш вече преподавател по
марксизъм-ленинизъм Костов стават причина само за 5 години в края на 20-ти век , българската
армия да намали на половина личния си състав и тежкото си въоръжение и техника. Което пък
напълно съответства на желанията на новия господар в България - САЩ и подопечната му
организация - НАТО. Цената за прищявката на банда освинени генерали и подкупни политици
за членство в НАТО, обаче е твърде висока за цялата ни държава. 
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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 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 

51



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.... 

Като знак за това, че ще унищожават наред всичко което не се харесва на някого на запад
или юг, най-демонстративно унищожаването започва от къде мислите - знаковият за
националната ни сигурност Звездец. На 1 септември 1997 г. последният войник напуска
поделението на 33-ти мотострелкови полк при 16-та дивизия към бойната трета армия. Дотогава
то е най-предният рубеж на българската армия от времето на социалистическия й зенит. И
именно поради тази причина - за натриване на носа, за подигравка с военните и целия народ -
поделението става първото, което затваря врати след демократичните промени у нас. Заповедта
е издадена от Георги Ананиев. Цял месец след 1.09.1997 от поделението се извозват военна
техника, танкове, платформи с оръдия. На произвола на съдбата са изоставени сградите на
бившите казарми и другите постройки от военния комплекс край границата, в който някога са
отбивали военната си служба по около 2000 войника на набор. След изминалите 15 години
оттогава, днес всичко това тъне в разруха, както в цялата страна. Трудно се оказва за
възприемане гледката на безвъзвратно потрошените милиони, отделяни някога за отбраната на
страната ни от джобовете не родители ни. Масивните казарми, строени през 1947 г., са
порутени. Оцелял е единствено надписът „Повече пот в учението, по-малко кръв в броя11. В
някогашния басейн, „плуват" саморасли фиданки. За войниците е имало изградени 3 столови с
обща площ от 3 декара. 

Кухнята
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Заради такава навалица насред поделението е била разположена огромна лечебница с
кабинети за прегледи, манипулационни и стационар. Издигната е и сцена с летен театър и
амфитеатрално разположени пейки. От нея почти нищо не е останало, но на няколко крачки
встрани е оцелял паметен агитационен обелиск с патриотичния надпис: „Мила родино, ти си
земен рай". 

Амфитеатъра

Защо този огромен сграден фонд, толкова години е оставен да се руши, вместо
собственикът му - Министерството на отбраната, да намери начин да го стопанисва. А ако не
може да си признае безсилието и да го даде на други, които да го използват и да се грижат за
него. От пресцентъра на Министерството на отбраната казват, че „ Освободеният войскови район
в землището на с. Звездец, община Малко Търново, е предвиден за предоставяне на общината,
съгласно разработената в МО визия за освободените войскови имоти". На този етап на
малкотърновската община не й остава нищо друго, освен да си блъска главата какво да прави с
тези руини, защото те наистина вече за нищо друго не стават, освен за събаряне...ИЛИ.... защо
никой не се сети за консервация на сградния фонд - така и никой не го ползва в момента. Може
да дойдат по-добри дни за нашата армия...знае ли човек...или пък след даването на община
Малко Търново да се използва за нещо. В момента използваемата част е много малка и трябват
ремонти, а пари в общината няма! 

53



Жилищните блокове за офицерите в града

На общината в Малко Търново 10 години след бастисването на поделението са
предоставени и 82 апартамента в жилищните блокове, построени за офицерските семейства.
Сигурно всеки, пътувал към Турция се е дивил на окаяното им състояние плод на циганското
битие. И докато имоти в цялата страна продължават да се унищожават и рушат МО се домогнаха
да си осигурят отново голям бюджетен пай - е, не толкова колкото други години - жалва се Аню
- той тръбеше наляво и надясно как иска да вкара повече пари последните две години в
стрителство и ремонти, т.нар. „капиталови разходи" - безподобна наглост! След като са затрили
с безхаберието и смайващата си безстопанственост и безотговорност имоти за стотици милиони
само в Звездец, с какви очи от военното министерство, начело с оглавяващият го запасняк, си
правят устата въобще да говорят за нови строежи! Може би за все по-оредяващата ни армия или
за все по-разрастващата се бюрокрация? Но определено не и за поделенията които пазеха
националната ни сигурност. 

В началото на октомври 1997 година в София се провежда среща на военните министри
на страните от Югоизточна Европа, членки на НАТО и включени в инициативата Партньорство
за мир/ПЗМ/. По това време , с идването на новото „демократично" правителство, всички медии
зяпват нато-вци в устите и като папагали с горестен тон и патос започват да правят анализи ,да
цитират, да хвалят как всичко някой ден ще бъде наред...само да ни пуснат в НАТО. „Ако
България продължи реформите в същия дух, вероятно ще бъде включена в групата на
държавите, които ще бъдат поканени за членство в НАТО с втората вълна. " Тези думи на
американски министър на отбраната Уилям Коен на заключителната пресконференция след
срещата вероятно са зарадвали българския министър на отбраната Георги Ананиев. Малко по-
късно обаче гостът от Америка допълва, че всеки желаещ да влезе в пакта ще трябва да
плати за това. „Според мен страните, желаещи да влязат в НАТО, са готови да отделят
необходимите средства" споделя американския евреин Коен. Той допълва, че „според
разчетите на Пентагона присъединяването към НАТО излиза по-евтино, отколкото
осигуряването на защитата на дадена страна, останала извън пакта." Унищожителите на 
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българската армия и антибългари чакат само такива удобно подадени реплики, за да могат да
започнат с кроежите срещу войската! Ананиев с две ръце подкрепя разсъжденията на Коен и е
категоричен, че за страната ни ще е по-евтино да се включи в Северноатлантическия съюз,
отколкото да се брани сама. Дали и сега е така??!!! 

Всъщност на този 3 октомври, когато на една маса един до друг сядат представители на
Гърция, Албания, Турция и Македония, без да се скарат, похвалите към организаторите на
станалата историческа среща не престават. Един през друг военните министри благодарят за
отличната организация на Георги Ананиев и на своите колеги за приноса им за общия успех на
срещата. Медиите получават душевен оргазъм от това, а правителството на Костов вече се
мислят за някакви местни божества! В края на последното за форума заседание военният
министър на Турция Исмет Сезгин определя срещата като революционната сама по себе си.
Според него тя е приключила с огромен успех. И как още - на него вече му е ясно какъв път
следват Костовистите и че е почти сигурно че ще има унищожаване на ракети в най-скоро време!
В една от почивките доволните от това, че армията на омразната им България ще бъде тотално
унищожена, министрите на отбраната на Турция и Гърция най-демонстративно се прегръщат
пред обективите на камерите и фотоапаратите. Военните министри на Турция и Албания
благодарят горещо на САЩ и лично на държавния секретар по отбраната Коен за организацията
и успеха на срещата, с което потвърдиха, че големият триумф всъщност е повече за големия брат
отвъд океана, отколкото за България. Е,става ясно поне кой с кой е, нали? Проблемът с
отсъствието от срещата на представители от Русия старателно е отбягван. На журналистически
въпрос дали е запознат с изявленията от Москва, че срещата нарушава договореностите между
НАТО и Русия, Уилям Коен отговори, че не бил информиран за такива декларации от Москва.
Още един цитат от Коен - „НАТО не е срещу никого, а е за засилване на просперитета".
Странно, чии просперитет - едва ли е този на Ирак, Либия, Сирия...май е само за просперитета
на САЩ. Само гласът на министъра на отбраната на Македония Лазар Китановски се чува,
когато на въпрос дали на следващата среща в Скопие, той ще покани Русия, отговоря - „Не
прехвърляйте проблемите на София в Скопие". Китановски дава ясно да се разбере, че след като
срещата е на страни, участващи в инициативата Партньорство за мир, всички нови държави,
които се присъединят към нея, ще бъдат поканени. Откъдето си правим изводът, че докато за
Русия в Скопие компромис е възможен, то в България не е! Да е ясно накъде сме тръгнали все
пак! 

Няколко месеца след тази знаменита историческа среща на която България завява че има
намеренито да убие своя национален суверенитет - в началото на март 1998 е уволнен генерал
Ангел Марин. По време на протоколна среща с журналисти по случай празника на Ракетните
войски, тогавашният командващ изрича няколко фрази: „държавата е абдикирала от
армията", „командата „бегом към НАТО!" е вредна" и че не би приел поздрави за празника
на Ракетните войски от президента, премиера и министъра на отбраната. 

На 11 март президентът Петър Стоянов кани генерала в президентството и в присъствието
на журналисти го призовава да се отрече от думите си или ще бъде уволнен от армията

дисциплинарно. Ген. Марин отказва публично покаяние с думите:
„Г-н президент, вие ме разочаровахте" и е уволнен дисциплинарно от армията.

След това ген. Марин създава неправителствена организация, която да помага на
военнослужащите независимо дали са офицери или войници. Неговата организация дарява
пострадалия в Косово войник Данаил Данаилов с 1 000 лева, както и много други, без да вдига
медиен шум. Всичко дотук е много хубаво - само че никой не разбра как човека който беше 10
години вицепрезидент и помилва N на брой изнасилвачи и убийци, не направи нищо, за да спре
унищожаването на армията - освен мрънкане! Нямал права - ще кажат някои - и той, и
президента на републиката имат достатъчно права, за да предотвратят унищожението! Поставяне
на вето, свикване на съвет за национална сигурност и пр. и пр. Може би и той се е оказал от
онези пишман войводи, дето само се дръвчат и на приказки са големи, а когато стане въпрос за
нещо жизненоважно като спасяването на войската - бягат като насрани! 
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Като е започнало кадруването - да продължим - в предаването „Открито" на 
журналистката Валя Ахчиева по Ефир 2 на Българската национална телевизия от 12.11.1998 г. е 
гост Георги Ананиев, който по принцип има благ външен вид и приказки, но този път е 
решителен, т.е. опитва да се угоди на началниците: 
,,..С тези които не работят, ще се разделим... 
...Не е необходимо да поддържаме цялата техника, която сме наследили от Варшавския
договор.... 
...но ми се струва, че кадровите военни са добре платени в сравнение с останалите държавни
служители (по това време такава юридическа категория в страната липсва, а
правителството на Ив. Костов значително намали още с идването си на власт в средата на
1997 г. заплатите на висшите военни, които месец преди това бе осигурил служебния премиер
Стефан Софиянски)... 
..Трябва да се изправи върхът на пирамидата (разбирай пирамидата на военните звания в
чиято основа са най-ниските такива — бел. моя) и да се осигури редовно проветряване на
военната йерархия.. " и т.-н. 

По същото това време в пресата се появяват съобщения за предстояща смяна на двама
заместник министри на отбраната - Румен Кънчев и Симеон Петковски (бивш генерал-майор и
началник на управление „Ракетноартилерийско въоръжение и радиолокационна техника" в
Главно управление „Въоръжение и техника" по Живково време). 

Всички тези зачестили тогава изяви по медии на министъра на отбраната са
предназначени да осигурят медийно предразполагане в по-нататъшните действия на министъра
за демонстриране на решителност. За да бъде по ясно изразено мнението и решимостта на
театралния работник и масон - да реже, съкращава и унищожава, той е солидно охраняван от
трима генерали - двама заместници на началника на Генералния щаб - Никола Колев и Тенчо
Добрев и един командващ на новосъздадените сили за бързо реагиране - Златан Стойков. Във
„фона" участват също заместник-министъра - Иордан Йорданов (полковник от резерва и бивш
началник на управление в Министерство на финансите, отговарящо за финансирането на
отбраната и вътрешните работи), началника на управление „Информация и връзки с
обществеността" на МО, политолог и журналиста Васил Люцканов. 

В типичния си стил Ахчиева задава своите въпроси свързани с реформата в армията;
интеграцията с НАТО; слуховете, които се носят в обществото за кадрови промени;
материалното състояние на армията и т.н. Излъчени и интервюта с редови офицери и войници
повечето, от които честно споделят проблемите си. Не по-малко поучителни и нелицеприятни са
и и излъчените кадри за лошото състояние на казармените райони и запуснатият външен вид на
наборните военнослужещи. След чутото и излъченото, се очакваше от г-н Ананиев и останалите
гости сериозни, обективни и аналитични отговори за действителното състояние на Българската
армия. Но не би! Всичко е до болка познато и днес. Синтезирано в едно изречение -
правителството, Министерството на отбраната и Генералния щаб правят всичко, което е по
силите им. Не се чува нищо за: вината на политиците за забавянето на приемането на
концепцията за национална сигурност (друг е въпросът за качеството на вече приетата);
липсващата до момента военна доктрина; несвършената работа на парламента по определяне на
числеността на въоръжените сили в мирно време и при война и тяхната структура; значението на
оперативната съвместимост като фактор за приемането ни в НАТО и защо тя не е от фатално
значение за страни като Полша, Чехия и Унгария, а за нашата страна е?; ще има ли най- после
действена програма на парламента (не на правителството или военното ведомство) за устройване
на работа на освобождаваните от кадрова военна служба военнослужещи; каква е ефективността
на похарчените през 1996-1998 г. средства на данъкоплатеца за т.нар. „преквалификация" на
излизащите от редовете на БА; защо се наказват инакомислещите офицери. Списъкът може да
бъде продължен, но едва ли е нужно. От министър и припяващите му генерали и цивилни
еднодневки в Министерството на отбраната се разбира че: 

^ План „2004" се изпълнява успешно; 
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^ Битовите потребности на армията са осигурени, а който мисли иначе - или не му е
работа или не разбира проблема; 

V Ще бъдат освободени заместник-министри, но иначе те били добри
професионалисти;?????!!!! 

•S За единадесет месеца сме изпълнили четири цели, а за оставащия един месец ще 
покрием още единадесет и т.н. 

Отговори, издържани в бодряшки дух. И ако това е допустимо за министъра като
политическо лице, за да запази стола си, то трябва да се запитаме по какви причини му пригласят
тримата генерали. Пита се къде е в този час най-висшия генерал от Българската армия - другаря
Михов! 

Чисто и просто това бе един нагледен пример как банда антибългарски алчни генерали-
комплексари изпълняват политическа поръчка на антибългарина Костов и неговото протеже - г-н
Ананиев. 

Генералитета от предаването добре осребрява поведението си - по-късно Михов става
посланик, Колев - началник на Канцеларията на Президента Първанов, Добрев - почетен
пенсионер след като го правят Командващ Сухопътни войски, а Ангел Марин - два мандата
вицепрезидент от квотата на ДПС. 

8.2. Пресни доктрини, моля! 

Малко по-нагоре стоеше въпроса за липсващата ни военна доктрина и за „план 2004",
който определя числеността на Българската армия на 75 хиляди души. Оказва се обаче, че той не
съответствал 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... 

На правителството на другаря Иван Костов му е наредено, че с оглед на членството ни в
НАТО, ние трябва да „измислим" своя военна доктрина - какво ще пише вътре - няма
абсолютно никакво значение - в Брюксел, американските господари искат една папка с
напечатани листове, за да бъде всичко по техния стандарт и техните желания за унищожаване да
бъдат изпълнени. Съществува ли обаче военна опасност за България? Все пак това би трябвало
да се опише в една „потенциална" военна доктрина! Трудно можем да получим отговора на този
въпрос, ако отворим новоприетата такава. От една страна, политиците ни уверяват, че
"Република България не е изправена пред непосредствена военна заплаха". Две изречения по-
надолу обаче разбираме, че това не е точно така. Изведнъж се оказва, че "Република България
може да бъде въвлечена във военнополитическа криза или военен конфликт преди всичко
вследствие разширение или разпространение на военен или въоръжен конфликт в близост до
държавната ни граница". За непросветения читател остава единствената възможност да гадае кое
от двете твърдения отговаря на действителността. 

В последния момент стратегическият документ е подложен на незначителна адаптация
към балканските реалности. Това обаче въобще не успява да прикрие неговата неадекватност на
ескалиращата военнополитическа криза в Югославия. В контекста на последните кървави
събития на запад от България щеше да звучи доста нелепо, ако в доктрината пишеше, че е малко
вероятна "война, която да обхване региона". Затова депутатите от Комисията по национална
сигурност предпочетоха по йезуитски да заменят думата "региона" със словосъчетанието "целия
регион". Казано с други думи: война на Балканите ще има, но в нея няма да участват всички
държави. Военната доктрина не казва нищо в коя част от региона вероятно ще попадне страната
ни. В случая изключително на място звучат думите на Георги Първанов- агент Гоце, че тази
доктрина е приложима, но за някой друг момент и някой друг регион на света... 

Другият по-значителен текст, който сините депутати коригират в проекта на
отбранителното министерство, се отнася за правомощията на правителството при операции на
НАТО и ЗЕС, които са различни от война. От военната доктрина е премахната възможността в 
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тези случаи България да изпраща контингент, да дава логистична и друга подкрепа само "с
решение на Министерския съвет по установения законосъобразен ред". По конституция
изпращането на български войски зад граница и приемането на чужди въоръжени сили на наша
територия може да става само с разрешение на Народното събрание, и то за всяка отделна бойна
единица. По всяка вероятност управляващите са елиминирали въпросния текст, за да разсеят
подозренията, че дават подкрепа за натовската операция срещу Югославия. Представителите на
пакта все още продължават да твърдят, че в случая не става дума за война срещу Белград, и
наричат наказателната си акция с разтегливото наименование "удари". По този начин теоретично
правителството може да приеме военната кампания срещу Милошевич като "операция, различна
от война" и да действа зад гърба на депутатите под маската на секретността. Въпросният текст от
военната доктрина обаче изобщо не е необходим на мнозинството. Правителството има това
правомощие. В променения през 1997 г. член 32 точка 5 в Закона за отбраната и въоръжените
сили е записано буквално, че Министерският съвет "разрешава пребиваването на чужди войски
на територията на страната или преминаването им през нея, когато изпълняват задачи с
мирен (невоенен) характер, освен ако в закона не е предвидено друго". Министърът на отбраната
пък съгласува разрешенията за прелитане на чуждестранни военни въздухоплавателни средства
над територията на страната. Погледнато от юридическа гледна точка, текстовете звучат доста
противоконституционно. Въпреки това обаче те действат с пълна сила, докато някой не сезира
Конституционния съд и той да ги отмени. Така че отпадането на спорния текст от военната
доктрина се прави по-скоро, за да не се дразни допълнително и без това достатъчно изнервеното
съзнание на българите. Дали правителството се е възползвало от тази пролука във военния закон
обаче могат да кажат само хората с достъп до секретна информация. А по всяка вероятност
никой от тях няма да посмее да го направи в контекста на заплахите, че започва лов на сръбски
шпиони и подбудители към война. 

Притеснителното в дебата по военната доктрина е, че мнозинството за пореден път не се
вслушва в гласовете на опозицията и машинално подкрепя документа без изобщо да вникне в
постулатите му. Всъщност правят точно това което му е наредено отвън! А този път някои от
препоръките на опозицията звучат доста смислено. Според Димитър Луджев моментът не е най-
добрият за каквито и да е реорганизации на отбраната. Трябва да изчакаме поне бойните
действия на запад от България да спрат. Поне на първи етап драстичните съкращения няма да
подобрят функционирането на родната отбранителна система. А кризата в Югославия може да
ескалира не за седмици, а за дни. Не е ясно също как Съюзна република Югославия ще
изтълкува предстоящото изпращане на 150 танка и 142 артилерийски установки за армията на
Македония. Според договореностите между София и Скопие те вече трябваше да са отпътували
за югозападната ни съседка, а македонските танкисти - да са преминали квалификационен курс в
родната казарма. Разполагането на натовски войски в Македония и практическото предоставяне
на въздушното й пространство за удари срещу Югославия обаче драстично изменят
конфигурацията. Режимът в Скопие всеки момент може официално да мине в графата на
враждуващите страни. Ако в този момент страната ни изпрати военна помощ за Македония, тя
също рискува да се превърне във враг на сърбите. На този фон доста злокобно прозвуча
спонтанното откровение на депутатката от евролевицата Елена Поптодорова, че почти никой от
народните избраници не разбира нищо от отбрана и трудно може да преценят каква армия ще
гарантира националната сигурност... 

Единственият що-годе ясен постулат във военната доктрина е, че ако неканена чужда
армия дойде в България, трябва да се отбраняваме, а не да я посрещаме с хляб и сол, както
обикновено сме правили през последните 50-60 години. На края на концептуалния документ
обаче е записано, че "положенията и постановките в доктрината се актуализират в съответствие с
промените във военнополитическата обстановка и военностратегическите схващания". С този
текст , другаря предател Иван Костов подготвя българския народ за бъдещото ни членство в
НАТО. То е почти подсигурено след незаменимата помощ оказа от българска страна при 
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избиването на невиини граждани (предимно българи) от НАТО при ударите в Югославия, но за
това - малко по надолу. 

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: 
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.предстедател 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
Ньойския 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 2004 - План 2010 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" 
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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 2012. 

Правителството гласува Плана за организационното изграждане и структурата на
Въоръжените сили до 2004/2010 г. на 21 октомври 1999 г. До 2004 г. трябва да бъдат съкратени
около 10 500 офицери ( само през 1999 - 2300), 12 500 сержанти, 18 500 войници и 20 000
военни служители или общо 44 800 човека. Касапница в стил Ньой!!!!!Другият проблем на
касапите на армията ни е свързан с размера на бойните формирования в новите сили за бързо
реагиране. Според „военната доктрина" те трябва да бъдат комплектовани 100 процента с бойна
техника и със 70 на сто от необходимия брой войници и офицери. За да постигнат това, военните
плановици свили числения състав на бойните формирования два до три пъти. Така една бригада
трябвало да стане някъде между 1800 и 2000 души, докато аналогичните части в натовските
държави трябва да са с размер от 4 до 6 хиляди щика. За разлика от тях бригадите в другите два
мобилизационни корпуса били разчетени с около 5000 бойци. Въпросните две съединения
трябва да са окомплектовани между 10 и 20 на сто числен състав, който се състои главно от
офицери, отговорни за обучението и командването на останалите 80-90 на сто запасняци в
случай на обща мобилизация. С 50% ще се съкрати личния състав на главните щабове на
сухопътни войски, ВВС и ВМС. В ГЩ от 730 човека ще останат само 402. а Съкръщенията щели
да се извършват плавно за 5 години. Броят на генералите в армията ще се съкрати от 47 на 30. В
армията се въвежда званието бригаден генерал както е в армиите на НАТО. Във функционално
отношение армията ще бъде изградена от Сили за бързо реагиране, окомплектовани с около 30%
от личния състав, Сили за териториална отбрана- с около 2%, Сили за отбрана - с около 51% и
резерв. Част от Силите за бързо реагиране вече са създадени, както и Сили за назабавно
действие. Министър Ананиев заявява, че реформата е осигурена със средства. Военния бюджет
за 2000 г. ще бъде от 630 млн. лв, колкото е за 1999 г. Ген. Михов отбелязва, че през 2000 г.
армията няма да може да поеме повече от 23 000 донаборника, което означава, че 7 000 младежи
ще останат извън нея. За да се намали броят на новобранците, той ще предложи да се прегледа
списъка на болестите, за които се освобождава от военна служба. Същевременно ген. Михов се
обяви против идеята новобранците да имат възможност да се откупуват от военна служба 

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. 

Покрай инфарктните дебати около плана за реформа на армията ни до 2004 г.,
тихомълком започват да се прокрадват сенките на нова интрига във военното ведомство, а
именно поредното префасониране на Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВС). Екипът
на министър Ананиев за втори път подлага на основен ремонт основополагащия за армията
нормативен акт. Водовъртежът на събитията около поправките в закона се завихря главно около
предстоящите сериозни структурни промени във военните специални служби. Поредната
иновация съсредоточава в ръцете на военния министър почти цялата информация, която
агентите с пагони добиват по негласен път. До момента Георги Ананиев еднолично се
разпорежда във Военното контраразузнаване (ВКР) и Военната полиция (ВП), а началникът на
Генералния щаб ген. Михо Михов стиска юздите на Разузнавателно управление (РУ на ГЩ). И
трите специални служби работят в юридически вакуум, тъй като според Закона за отбраната и
въоръжените сили тяхната дейност се регламентира с отделен закон, но на практика такива
нормативни актове липсват. В подобно положение се намира и Националната разузнавателна
служба. 

Според първоначалния замисъл шефът на генщаба механично трябва да изгуби контрола
над агентурния си апарат, който да премине на подчинение на министъра. Ген. Михов трябва да 
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запази само чисто войсковото си разузнаване, докато военните шпиони да докладват директно на
министъра. Това обаче с нищо не променя фактическата незаконност на спецслужбите към
Министерството на отбраната. Според последните поправки в ЗОВС тези пречки почти напълно
отпадат. Тихомълком и съвсем небрежно разпоредбата за специална законова уредба на
военното разузнаване отпада от закона. 

На мястото на Разузнавателното управление към Генералния щаб безшумно се появява
енигматичната Национална служба "Военна информация", чието име звучи като название на
някой пресцентър. Никъде в закона не е споменато ясно, че точно тя е приемникът на
досегашните бойци на тихия фронт. Ясно е само, че нейната дейност ще се регламентира с акт на
Министерския съвет, а не с отделен закон, както е формулирано до момента. В поправения
ЗОВС е казано само, че въпросната национална служба "добива, обработва, анализира,
съхранява на органите за ръководство на отбраната и други потребители информация от
военнополитически, военен, военноикономически, военнотехнически и военнонаучен характер".
Шефът на генщаба остава и без военните си аташета, които до момента имат сериозен дял във
военноразузнавателната дейност, а оттам насетне ще се назначават от министъра и ще
изпълняват функциите на нещо като военни посланици, но към отбранителното ведомство. 

Идеята на военното министерство е твърде неприятно отстъпление от принципа за
граждански контрол над въоръжените сили, което в цивилизованите държави се приема най-
болезнено по отношение на специалните служби, скрили своите гафове под плътната завеса на
секретността. Окончателното поставяне на военното разузнаване в сивата зона на
регламентираната полулегалност определено ще накара иначе професионалните военни
разузнавачи да загърбят строго специализираната си дейност и да се забъркат по-тясно с
управляващия политически елит. Въпросът допълнително се размива и от факта, че според
поправките правителството ще "взема решенията за обмен на информация, която съставлява
държавна и служебна тайна със страни и организации, с които има подписани споразумения за
защита на секретната информация". По този начин гражданският контрол над действията и
решенията на спецслужбите съвсем се отдалечава от представителите на народния вот в
парламента, колкото и те да са лаици в тази сфера. 

По отношение на ВКР и Военната полиция въпросът стои малко по-иначе. Двете
структури се сливат в "специализирано формирование за сигурност", което, както личи от
неговото название, няма собствено име. То се грижи за правовия ред и сигурността в
Министерството на отбраната и въоръжените сили. До този момент ВКР се управлява от
задържалия се рекордно дълго време полк. Господин Манолов, а Военната полиция - от
спрягания за шеф на генщаба ген. Любен Пандев, който се смята за съперник на ген. Михо
Михов, след като ген. Тотомиров овакантява най-висшия военен пост през 1997 г. Аргумент в
подкрепа на ген. Пандев е неговата британска военна академия, а на полк. Манолов -
информационните масиви на ВКР. 

Явно и занапред липсата на прозрачност ще си остане най-характерният белег в
дейността на военното ведомство. Типичен пример за това е псевдодебатът по програмата за
преструктуриране на въоръжените сили до 2004 г., който започва с много хъс, но веднага след
това отлита към митичния "Отдел 8" във военното министерство и получава традиционния гриф
"строго секретно". Така от очите на обществеността остава скрит фактът, че на практика
боеспособната ни армия се свежда не до 45 000, а до 10-12 хиляди души Сили за бързо
реагиране, а помежду другото всяка година от приемането на доктрината до 2003 трябва да
бъдат съкращавани по 20% от армията ни. Голяма част от останалите трийсетина хиляди хора в
униформи ще бъдат връзкари и бюрократични лисици, чиято дейност се свежда до чисто книжни
функции. Неприятното е, че поправките в отбранителния закон не само, че няма да привлекат
качествените хора в армията, но дори ще изгонят и малкото идеалистично настроени и
достатъчно дебелокожи млади офицери. Обновеният закон ги лишава и от малкото привилегии
(като например вече отпадналото автоматично повишаване в чин заради прослужени години),
които те получават в замяна на изгубените заради униформата лични и граждански свободи. И 
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така отново няма да се разбере защо около 90 на сто от бюджета на армията отива за насъщния
на апаратчици. 

Тъй като всичко в нашата армия се прави некомпететно и на парче както за военната
доктрина, така и за промяната на ЗОВС, изготвяне на плановете (най важното е само
унищожението на армията), се използва термина на час по лъжичка - а великия план 2004 се
приема на части. Това е и с оглед да не може никой да проследи целия мащаб на убийството на
военните. 

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 всички много добре знаем. 

Всъшност новия ЗОВС, плана и доктрината, 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
министър-председателят Иван Костов: „Ние не интерпретираме българската политика през
българския национален интерес". Въпросът тогава е - вие български политици ли сте или
агенти, слуги и предатели? 

Петър Стоянов: „България ще спазва международните норми на поведение дори с цената
на отказ от националния суверенитет". 

За жалост са единици гласовете, които застават в защита на това убийство на армията. А и
тези които защитават армията, респективно суверенитета на държавата, биват сочени като
политически лумпени и поръчкови слуги на опозицията. Това е напълно в стила на
антибългарина Костов. Но кой протестира - вместо да излезнат всички военни - това правят в
началото на есента на 1999, единствено курсантите от ВВВУ „Георги Бенковски" в Долна
Митрополия. Всички останали подсмърчат и си мърморят. Разбира се - за да прикрият
предателството си, престъпниците на Костов заявяват, че протеста на курсантите е инсцениран
предварително, защото „40% от бъдещите офицери си признали, че били подтикнати от
командирите си към недоволство с политически и предизборни цели". Всъщност основната
причина за протеста срещу „План 2004" е, че той предвижда курсантите от военните училища да
продължат образованието си в граждански ВУЗ-ове. Пълен абсурд! Марионетката Ананиев дори
заявява, че можело да се стигне до дисциплинарно уволнение на командирите на ВВВУ-то. 

През 1999 г. България подарява на Македония значителна бойна техника за която се
говореше в парламента - 91 танка Т-55, миномети "Тунджа", МТ-ЛБ, автомати, ПЗРК и 
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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 2012
Македония все още не е член на НАТО, но за това пък наряза своите (нашите) танкове... 

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. 

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 имаме ненужен сграден фонд и
нямаме пари.... 
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8.3. Какво правим с Югославия

Какво става обаче с Югославия - Иван Костов - като един истински циганин ( има
съмнения, че е от клана на копанарите междувпрочем) шикалкави и лъже на дребно - както
Югославия, така и собствения си народ за случващото се в държавата по отношение на
югокризата. Разбира се, официално не може да се изтъпанчи и да съобщи - „осигурили сме
коридор за американските самолети, за да атакуват и избиват сърби и етнически българи". Ако
го беше направил вариантите тогава биха били крайно неблагоприятни за неговото физическо
оцеляване. Факт е обаче, че той излъга собствения си народ. И Югославия, която може би щеше
да ни нападне в този случай, макар че тогава все още имахме с какво да се защитаваме. А пък ако
се отдадем на мечтите си - тези удари бяха много добър повод да изшантажираме САЩ - да
пуснем самолетите им , ако ни се върнат западните покрайнини и поморавието ( изконни
български територии в които живеят българи) или с тяхна помощ/съгласие - да отидем и да си
ги вземем. Както и да е! 

Всъщност доста евтини излезнаха лъжите костови, още повече с падащите из
покрайнините на София американски ракети. А и сърбите знаеха за какво става въпрос. По това
време бях в Югославия и си спомням много добре землянките обърнати срещу България,
гумените им танкове и пътищата от черен найлон - специално за идващите откъм България
американски самолети. Важното е, че плана на Мавъра се изпълняваше и с всеки изминал ден се
приближавахме към заветната цел - да си унищожим армията не само на хартия, за да ни
приемат в организация, която най-вероятно ще се разпадне след 15 години. Малко по-късно
натягащи се млади офицери опиянени от разгрома на „комунистите в армията" в началото на 90-
тте и тези върхове на „национално единение" ,победа на „демокрацията" и даване на начало на
новата ни армия ще започнат да пишат безбожни глупости от рода на: Най-решителни крачки
към стандартите и ценностите на НАТО, към изграждане на съвременен облик на ВС бяха
направени през перииода 1999-2001 г. при втория мандат на министър Бойко Ноев. Тогава бе
осъгцествен синхрон между министъра и началника на ГЩ, МО и особено ГЩ разработиха,
утвърдиха и изпратиха във войските и силите десетки нови нормативни документи,
съобразени с постиженията на съюзниците от НАТО. Тогава бяха планирани и осъществени
най-голям брой учения на войски и сили, командно-щабни учения и игри, семинари и конференции
по програмата «Партньорство за мир»... 
...Докато на километри от границата ни се водеха военни действия срещу режима на
Милошевич, българското правителство многокократно пое рискове и действа като истински
съюзник на страните от НАТО. Безспорни и все още неосветени са заслугите на военното
разузнаване (служба «Военна информация»). Без този звезден миг на българската политика и
военна експертиза, едва ли щяхме да бъдем приети в Алианса през 2004 г... ". Какъв безумен
патос сравним единствено с памфлетите на севернокорейски журналисти, блика от думите на
такива заблудени слепци! За да пишеш такива глупости, явно трябва да ти бъде платено, друг 
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начин не виждам! Е, прав е човека изразил горното мнение - имаше учения, за това не мога да си
кривя душата. Подплашени от това което става в Косово, Македония и Югославия и повече от
неспособността си да се справят с подбона ситуацията, Мавъра и компания се хванаха за НАТО
като удавник за сламка ( „знае ли човек - утре могат да решат да бомбандират нас") - започнаха
да се правят учения през ден - само и само да покажем какво огромно желание имаме да бъдем
част от „евроатлантическите ценности" (каквито и да са те). 

Малко след като в края на април 1999 над Белградския пашалък започват да се изсипват
бомби, Иван Костов разказва смело следния виц: "За няколко седмици можем да направим за
противовъздушната отбрана на България нещо, за което при други условия биха били нужни
години." Така той определя резултата от срещата си с върховния главнокомандващ на
Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа генерал Уесли Кларк, който е дошъл да
проси/извива ръце за коридор за атаки! Разговорите , приличащи повече на заговори и
съзаклятие, се състоят в късна доба на 2 май 1999 в резиденция Бояна. В тях участва и
министърът на външните работи Надежда Михайлова. Разбира се Уесли Кларк е обещал на
Костов най-вероятно и половината Луна, само и само да се домогне до коридор. В тези обещания
влизали и това НАТО да изпрати в България специална мисия от военни експерти, която да
проучи състоянието на българската противовъздушна отбрана- с какво и как може да и помогне.
Разбира се това е официалната версия - неофициалната причина обаче е разузнаване на
българските ПВО комплекси и тяхното местоположение! Но великия икономист явно е по-тъп и
от галош! 

В САЩ, в ЦРУ имат доста отдели занимаващи се с човешката психика и начин на
мислене. Там се правят анализи по какъв начин може да се въздейства върху хората , как да се
постигат целите спрямо определени личности. Убеден съм, че генерал Кларк е чел анализите за
г-н Костов и знае че той си е повярвал, че е избавител на нацията. За това и продължава да го
хвали с цел да начеше егото му и да го използва - „Възхитен съм от смелостта и
предвидливостта на българското правителство ". Отново на същото посещение, той разговаря
с военния министър Георги Ананиев и с Михо Михов. Тема на разговорите е съвместната работа
по изпълнението на споразумението между България и НАТО за транзитно преминаване на
въздухоплавателни средства на пакта през въздушното пространство на България, като
възможност за задълбочаване на партньорството между страните по документа, които
преследват общи интереси. А пък след предоставяне на системи за разпознаване на самолети на
НАТО, пактът щял да може да даде още по-пълни гаранции за сигурността на България, заяви
пред журналисти генерал Кларк. Не ми е ясен израза "по-пълни гаранции", а и в мен изниква
въпроса - кога ли ще даде най-пълни гаранции? 

Искам да припомня и една интересна случка от дебатите в родния ни парламента около
това дали да има коридор над България или не, прелитат ли самолети над България и въобще
какво става, тъй като имаше пълно медийно затъмнение. 

Мястото на случката е 38-ото Народно събрание и денят е 18 юни 1999 г., петък, ден за
парламентарен контрол. Депутатът от Демократичната левица Иван Борисов отправя актуален
въпрос към министъра на отбраната Георги Ананиев. Въпросът е по повод спазване на забраната
за полети на самолети на НАТО над АЕЦ "Козлодуй". Депутатът припомня за съществуването на
Анекс I от Споразумението с НАТО, според който АЕЦ "Козлодуй" е зона, забранена за полети
на самолети на Пакта. . Зоната обхваща радиус от 25 км и височина 5 хил. м. Според друго
международно споразумение в цял свят има забрана в определен периметър над атомните
централи да летят каквито и да е самолети. Експертите считат, че полети в радиус 25 км над
централите повишават неимоверно риска от аварии, независимо дали лети гражданска или
селскостопанска авиация. За натоварени с ракети изтребители и дума не може да
става. Министър Ананиев с пословичната си некомпетентност , се опитва да се измъкне с
някакви обяснения, далеч от темата и от истината. Следва уточняващ въпрос: Депутат Иван
Борисов: - Въпреки тези забрани, над Козлодуй продължават да летят самолети, и преди, и 
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след ратифициране на споразумението от 4 май т. г. Самолети продължават да летят над
АЕЦ и след прекратяването на ударите над Югославия, в т. ч. и днес. 

Това бе питането, което не стана популярно, а във всяка друга правова държава би
предизвикало огромен скандал. Тогавашният президент Петър Стоянов се спотаи и не взе
отношение по въпроса, въпреки че прекрасно знаеше за какво иде реч, премиерът Иван Костов
също си замълча, а на бъдещите съюзници от НАТО България, в лицето на политиците си отново
се наведе вместо да поиска сметка. Министър Ананиев, като един послушен чиновник обясни, че
гражданските полети не нарушавали изискването за полети над Атомната централа! 

Какво крият обаче предателите и слуги на САЩ - Костовисти? 
На 25 април 1999 в Управление "Мобилизационна подготовка" в Козлодуй се получават

сигнали от граждани, че сутрин около 5 ч. над града преминават самолети. На 1 май в Козлодуй
се провежда мероприятие, на което присъстват хиляди жители на града и околните села. Всички
те виждат как три самолета едновременно преминават над главите им. Следващата дата, на която
има групови полети, е 7 май. Най-напред преминават осем самолета, след тях прелитат още
четири, после три, след това два. Полетите продължават ритмично през всички тези дни. 

Има международни правила, според които групови полети от три до осем самолета правят
само военни самолети и то изтребители. Гражданските самолети летят един след друг поне на 10
минути разстояние. Значи не става дума за групови полети на граждански самолети. Имаме
писмо и от Министерството на отбраната, в което се казва, че и при тях действат същите забрани
за полети над Атомната централа, както и за гражданските самолети.
... Господин министър, от кореспонденцията, разменена между Вашето министерство и
комитета, става ясно, че и Вие, и комитетът признавате за полети на самолети над АЕЦ.
Моят актуален въпрос е: какво предприема Вашето министерство, за да се преустановят
полетите на военни самолети над АЕЦ "Козлодуй"? " 

В отговора си инфантилния министър Ананиев започва да изрежда като неразбиращ
полуидиот, сборници по аеронавигационна техника, анекси, споразумения, неистини за
обстановката. "Досега гражданските и военните органи за управление на въздушното движение
не са констатирали нарушения на забранената за полети зона над АЕЦ "Козлоудй" от
граждански или военни въздухоплавателни средства" твърди лъжеца на дребно Георги Ананиев.
И тук назрява скандала. Цитирам дословно, защото дава ясна представа за манталитета на
политиците ни от годините на преход. 

ИВАН БОРИСОВ ЦОНЕВ (ДЛ): „Господин министър, друго и не очаквах да чуя от Вас.
Най-малко очаквах да чуя, че ще признаете за полети на НАТО над АЕЦ "Козлодуй... 

....Господин министър, аз вярвам на очите си, а не на това, което Вие ми четете. Ще Ви
кажа и пример. Беше 27 май 1999 г. бяхме заедно с генерал Михов в Козлодуй. Честваше се 123
години от слизането на Ботевата чета от кораба "Радецки". За по-малко от 3 часа над
главите ни минаха над 60 самолета. Бяхме заедно с 30 кмета от България, Унгария и Румъния,
в това число кметът на Враца, на Видин, на Хасково. За 3 часа над главите ни преминаха повече
от 60 самолета. Имаше такъв епизод: попитах генерал Михов: "Генерал Михов, над главите ни
летят тройка самолети - 59-ят, 60-ят и 61-ят. Какъв е Вашият коментар?"Неговият отговор
беше: "Господин Борисов, не се притеснявайте, ежедневно над България прелитат над 1000
натовски самолета". Той страшно много ни успокои. 

Господин министър, на другия ден, на 28 май, петък, тук, в парламентарната зала Вие
заявихте, че самолети на НАТО все още не прелитат над България. Господин министър, поне се
разберете с генерал Михов да лъжете еднакво. Не че много Ви вярвам, но поне се разберете."
Припомням този епизод, защото твърденията на генерал Михов, че не летят НАТО-вски
самолети над България се тиражираше и в медиите от тези тревожни времена. Явно
присъствието на депутат е приспало бдителността му и го е накарало да бъде откровен. Такъв е
нашият генерал-посланик Михов - момчето от с. Сенник, полетяло в небесните висини. 

На 25 юни посолството на Русия в София е направило искане за прелитане над България
на 6 самолета ИЛ - 76. След уведомление, че отговор не може да бъде даден веднага, на 26 юни 
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Русия отново е направила искане за прелитане. Външно министерство връща отговор напълно
съответстващ на новите евроатлантически ценности и той е че отговор за прелитане през
въздушното пространство на страната на самолети, се издават от правителството в рамките на 5
работни дни, а в случай, че има военна техника на самолета, разрешението се дава от
парламента. За да бъдем обаче, напълно в крак с новите ни приятели, на 28 юни 1999 , в 10 ч.
през България започват да преминават ешелони с полски войски на път за силите на КФОР в
Косово - общо 850 полски войника с 200 военни машини и 140 контенейра с оборудване и
материали. Разрешение за преминаване през България е получила и турска част от 1000 военни с
техниката си - колко от тях пътуват транзит за Косово не е ясно. Ясно е обаче че сред тях има
доста шпиони! 

Разбираме обаче, че освен да дава коридори на чужди държави и да пуска турски аскер да
минава през нашите земи отново след 110 години, предателите наричащи себе си български
политици са дали заповеди на всички нива по всички военни служби да се подпомага всячески
новия ни брат. За да засвиделстваме своето покорство пред САЩ , български агент от
специалните служби изнася от Белград плана на Милошевич, наречен Подкова. Това се оказва
някакъв митичен план за изселване на албанците - „официалното" доказателство за атаките
срещу Сърбия. 

Какво става - както вече споменах, през пролетта на 1999 г. авиацията на НАТО нанася
удари по войските на Милошевич с цел да предотврати „планираното етническо прочистване" на
Косово (независимо че албанците вече са изгонили 70 000 сърби от домовете им). По-късно става
ясно, че югоармията е изпълнявала таен план за прочистване с кодовото название "Подкова".
Щабквартирата на пакта научава за него не от някой друг, а от доклад на българското военно
разузнаване. Или поне това е официалната версия . 

Оказва се всъщност, че българското разузнаване отдавна не е никакво разузнаване, а
сбирщина от бездарници и платени национални предатели, след като се разбира че този план
„подкова" нарочно е подхвърлен от агенти от НАТО на наши агенти, които веднага да изприпкат
с доклад в НАТО и това да бъде доказателство и повод за атаки над Югославия. В този план е
набъркано името на очевидно измамения и/или подкупен псевдоразузнавач - полк. о.р. Иван
Пенков, бивш зам.-началник на служба "Военна информация" на МО. Полк. Пенков споделя, че
добитата информация за плана "Подкова" е била предоставена на тогавашното българско
държавно ръководство "само за сведение". 

За да замаже очите на хората, а и да предпази хората, които му дават заплата ( САЩ) се
появява полк. о.р. Николай Русатев - най-младият и надъхан американски фен и зам.-шеф на
спец службата в цялата ни история, заемащ високата длъжност едва 39-годишен. Той
категорично заявява, че през 1998-1999 г. информацията за плана "Подкова" е проверена и
потвърдена по различни канали. Има много живи участници в добиването на сведенията, които
могат да кажат това.Такива разбира се никой няма да тръгне да търси, но няма и да намери!
Освен това западните партньори нямат основание да се съмняват в достоверността на
информацията, след като самите те са я подхвърлили! „Всичко, което до този момент им бяхме
подали, бе потвърдено впоследствие по техни канали или от развитието на събитията. Смея
да твърдя, че нашата работа бе един от основните фактори за приемането ни в НАТО през
април 2004 г." 

Ето каква била работата! Бих попитал този псевдобългарин, ако за влизането в НАТО
трябваше да бъдат избити неговите роднини заради два подхвърлени листа - би ли се съгласил!
Защото гр.Ниш , господине е български град с българско етническо население,макар и
асимилирано до някаква степен, ако сте учили случайно история за което дълбоко се съмнявам! 

Оказва се също, че агентурата на нашето военно разузнаване е била главно сред
албанското население на бивша Югославия и става дума за дезинформация. Това обаче младият
приятел на САЩ отхвърля като твърди точно обратното - има ли доказателства? Или и те са
военна тайна... По нататък в защитата на избиването на българи, той продължава с глупостите -
„Не случайно най-големите удари на авиацията на алианса бяха именно по югославските части, 
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настъпващи в Косово" Странно - западните покрайнини и поморавието, гр Ниш и мостовете
над Дунав, май не са в Косово! Разбира се усещайки, че е заджапал в изпражненията си, Русатев
решава да измие ръцете - когато е запитан дали българското военно разузнаване не е извършило
манипулация, с която НАТО оправдава военните удари срещу бивша Югославия - той отговаря
така - Моето мнение е, че тогава получихме изключително надеждна информация за плана
"Подкова" и я докладвахме на държавното ръководство. А как то я използва, не е наша работа.
Дали ще я приеме само за сведение, или ще прецени, че трябва да я сподели със
стратегическите си партньори - решават управляващите. 

Към края на 1999 Костов решава да се освободи от непотребните нему министри - 10 от
отбора, който преди две години обещава да изведе България до дверите на ЕС, да стабилизира
икономиката, да докара чужди инвестиции, да раздържави предприятията, да променя - си
отиват. На мястото на министъра на отбраната Георги Ананиев ще бъде назначен ексминистърът
от служебното правителство на Ренета Инджова и досегашен представител на България в НАТО 
- Бойко Ноев. Ананиев си отива заради бавните темпове на унищожаване на войската, не е успял
да обясни точно философията на унищожаването и не е успял да се справи със заместниците си -
за две години в Министерството на отбраната са извършени многократни смени на шефове на
отдели и дори зам.-министри, но нито веднъж не станаха ясни точните мотиви за уволненията. 

Самият Георги Ананиев лицемерно дава висока оценка на работата на ръководеното от
него министерство и съобщава че за него е особено важно, че рейтингът на Българската армия
неизменно остана през този период постоянно висок. „Българският народ обича армията си, но
ми се струва, че и аз имам скромен принос рейтингът й да не падне". Човек се чуди да се смее
ли или да реве при тези думи изречени от един от палачите на армията ни! 

Новият министър на отбраната Бойко Ноев продължава все в същия дух на разрушаване,
но този път с по-големи темпове. Спомням си как през април 2001 шефът на ГЩ на ВВС ген.
Стефан Попов съобщи, че приветства най-горещо всяка оферта която би го отървала от някое
от закритите летища - авиобаза Добрич, пистите в Балчик, Щръклево и Габровница. Като един
истински български генерал от новото време ген.Попов си измива ръцете като казва, че от
местното ръководство и обществеността зависело дали авиобаза Добрич ще премине в частни
ръце. До 1 септември съставът там трябвало да бъде намален на 300 души, а тренировъчните
полети вече са били прекратени през март поради липса на гориво, тъй като през 2000 година от
резервоарите на военното летище са изчезнали неколкостотин тона гориво. В тази връзка били
наказани 22-ма военнослужещи от Добрич и ГЩ, а 5-ма уволнени дисциплинарно. Тук не става
въпрос за 1-2 туби бензин откраднати от старшината, както ги бях описал в началото. Тук става
въпрос за стотици тонове гориво. Редно е да се запитаме с риск да бъда обвинен за конспиратор 
- възможно ли е това гориво да е изчезнало с позволението на някого. В крайна сметка - трябва
да бъде унищожена почти цялата ни авиация, за да бъдем членове на НАТО. Липсата на гориво е
много удобен предлог за закриване на цялото летище. Не че не може да се докара ново гориво -
просто някой не иска там да се кара ново гориво, тъй като не желае въобще съществуването на
това поделение...Кой ли може да е това?! На пресконференция в Добрич по горе-долу същото
време, когато ген.Попов се опитва да продаде на някого изцяло функциониращо военно летище,
нашият приятел - бившият военен министър, антибългарин и най-вече лидер на либерален съюз
„Нов избор" Димитър Луджев пък ни съобщава, че имал гениална идея военното летище в
Добрич да се превърне в удобна структура за кацане и поддръжка на натовски самолети.
Майната им на българските! В тях пари няма! 

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-
многочиелена армия. 
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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 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 
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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 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. 
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9. Какво направиха момчетата на антибългарина
Симеон Сакс-кобурготски 

9.1. Отново за кюнците

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 

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..... 

Честта за буквалното унищожаване (утилизация) на най-мощната част на българското
оръжие-гарант за националния ни суверенитет, се падна на г-на Свинаров и бандата му
подкупени прасенца-агенти! Ще споменем още няколко думи за ракетите които бяха нарязани.
Моля да не се забравя че съгласието за нарязването им беше дадено от г-н Бойко Ноев -
министър от предишния парламент. За жалост въпреки силния отзвук сред обществото от
унищожаването на единствения ни стратегически щит, нашите мили политици-предатели освен
мрънкане под носа за нашето светло евроатлантическо бъдеще нищо смислено не могат да
кажат. Защото и няма какво да кажат. Ракетите са унищожени под външен натиск ( отново
справка с предната част на книжката). Антибългарите политици се опитват да поведат дискусия
с обществото в която да го убедят колко е хубаво да си нарежем свободата. Дискусията е вяла,
неаргументирана и често некомпетента от страна на политиците. Нека пак да споменем за какви
ракети става въпрос - те са земя-земя. България притежава 8 пускови установки и 16 ракети СС-
23, както и 12 пускови установки с 47 ракети Скъд-С. Радиусът на действие на СС-23 е 400 км, а
на Скъд-С е 600 км. Ракетите Скъд-С имат годност до 2014 година. Ако се направи сравнение
между критериите при разработката на най-ново въоръжение на Запад и качествата на ракетите
СС-23 и Скъд-С, които притежава Българската армия ще възникнат много оправдани въпроси: 

Приоритет в новоразработваните системи оръжия е те да бъдат високоточни. СС-
23 обаче, има вероятно кръгово отклонение от целта 10 до 50 м, като поразява
площ от 1000 м около себе си; 
Голямо внимание се отделя на способността, ракетите за бъдат трудно
откриваеми от "противника". Но СС-23, която лети със 1200 м в секунда на 
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височина до 120 км, дори и да бъде открита от радарите, само 10 секунди след
това поразява целта. Тоест, тя практически не може да бъде спряна.
Генерална тенденция в ракетостроенето е ракетите да бъдат управляеми. На
въоръжение са още ракети на които не може да се променя зададения веднъж
маршрут. Затова днес навлизат управляеми ракети, чиито параметри на полет да
се променят и след изстрелването. СС-23 може да бъде пренасочвана именно по
време на полет. 
Все повече нараства изискването оръжията да бъдат преносими, предвид на
необходимостта от овладяване на конфликти в различни региони на света. СС-23
може да бъде пренасяна по въздуха, установката й може да плува и да преодолява
окопи и прегради. 
Боеготовността е качество, което вчера, днес и утре остава като изключително

изискване. СС-23 се подготвя за стрелба за 15 минути, само 18 секунди след
пуска тя излита и сама се насочва към целта.
Генерал Марин - онзи който помилва убийци и изнасилвани, споменава в свое изявление, че
може би , повтарям „може би" ще ни предложат да заменим СС-23 със системите MLRS. Кой
ще ни предложи....Защо?.... Тези които даваха мило и драго, за да унищожат нашите ракети.
Това отново е договорка кон за кокошка. Генералът би трябвало да знае ( но едва ли), че MLRS
са системи за залпов огън с далекобойност само от 40 км. Турция притежава 45 такива системи, а
Гърция - 19. 
Какво става по света по времето когато ние започваме да режем.: 

Съседните ни страни не разполагат с ракети с подобен обсег на действие и мощност. Но
тяхната авиация е много по-силна и с възможност да нанася удари с ракети "въздух-земя" на
разстояние до 1000 км. При това, те разполагат и с ядрени бойни глави. /Турция притежава 605
бойни самолета, а Гърция - 504/. 

Още от края на 1998 г. Гърция започва да получава на партиди ракети с голям обсег на
действие от тип "земя-земя", "ATACMS", в рамките на реализирането на поръчка от 1994 г.
Става въпрос за ракети за масово унищожение с радиус 165 км., които се изстрелват от системи
MLRS. Гърция е поръчала още през 1994 г. общо 31 подобни ракети. Общата им стойност е 31
млн. долара. Подобни ракети е закупила и Турция, общо 72 на брой, като същата започна да ги
получава в началото на месец май 1998 г., напомня гръцкият вестник "Ексусия". 

Северна Корея усъвършенства руските Скъд-В още през 80-те години и осъществи
доставки на модифицирани Скъд ракети за Иран, Ирак, Сирия, Египет и др. страни. С
финансовата помощ на Иран, Северна Корея разработи ракети с много по-голям обсег на
действие - 1300 км при Nodong-1 и 2000 км и 4,500 до 6000 км при Taepodong 1 и 2.
Понастоящем Северна Корея разполага със 120 ракети Скъд-Б и 180 ракети Скъд-С. 

Иран притежава 210 ракети Скъд -Б и С и 10 броя Shahab-З - собствено производство от
последните 3 години. Обсегът на Shahab-З е 1300 км. 

Ирак по това време има на въоръжение 27 броя Скъд -Би 100 броя Abalis. Последните са с
обсег на действие 140 км. Този брой се счита за твърде малък, но трябва да се има предвид, че
контролът над Ирак е свален от 1998 година, а има данни за активна развойна дейност със
собствени специалисти. 

Сирия модернизира ракетите си през последните 5 години и има на въоръжение 300
ракети Скъд -Б и С с обсег на действие 500 км. От 2000-та година насам сирийците работят
върху увеличаването на далекобойността на ракетите Скъд на 700 км. 

Либия си сътрудничи тясно със Северна Корея и има на въоръжение 80 ракети Скъд-Б. 
Пакистан произвежда от 1999 г. насам ракета с обсег на действие от 750 км, подобрен

вариант на китайската М-9 под името Shaheen-1. От този тип вече 18 бройки са въведени на
въоръжение. Най-новата ракета на Пакистан, собствено производство е Ghaur. Нейният обсег та
действие е 2000 км. Известно е, че Пакистан има и 20 ядрени бойни глави. 
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Разбира се - странно е да давам за пример подобни страни заклеймени от
евроатлантическата общност като неблагонадеждни. Целта е просто да се види кой какво прави.
Кой до каква степен е защитен. Защото в момента нашата държава е защитена единствено от
някакво имагинерно международно право! 

Трябва обаче да е ясно на всички, че управляемите ракети и всякакви летателни тела
играят изключителна роля във воденето на бойните действия. Поради специфичната възможност
за използване от разстояние и предотвратяване на широкомащабни щети на цивилни обекти,
тяхното значение нараства още повече - свидетели сме как единствено чрез самолетни и
ракетни удари се печелят воини. А ние какво направихме....нито самолети, нито ракети.... 

Искам да спомена и за оше един факт относно ракетите, които унищожихме. В началото
на 2012, ирански военни хакери, проникнаха в компютъра на американски разузнавателен ДРОН
и го приземиха успешно. По-голямата част от новите ракети земя-земя предлагани на
международния пазар имат възможност да променят своята цел по време на полет, тоест да
бъдат управлявани докато са в полет. Което пък ги прави лесна мишена за всякакви военни
хакери. Ракетите, които унищожихме имаха възможност да променят координатите на своята цел
единствено преди техния пуск, което пък ги правеше и непробиваеми за хакерите и не
съществуваше риск, някоя ракета да не попадне в зададената и цел или пък пази боже - в
собствения ни двор. 

Някои парламентаристи по време на псевдодебатите по повод унищожаването на
ракетите, приведоха аргумента, че САЩ се опасявали ракетите ни да не попаднат в чужди ръце.
Затова искали тяхното унищожаване. Но ако доверието на САЩ в България е толкова голямо, да
предполагат, че можем да ги продадем на вражеска на САЩ страна, тогава колко голямо е
доверието да ни приемат за член на НАТО? Нали след като ни приемат в НАТО, тези ракети ще
бъдат и техни ракети, нашите танкове и самолети ще бъдат и техни танкове и самолети. 

Защо да ги унищожаваме? Нали сме бъдещи съюзници??!!! Аргументът, че ракетите
представляват заплаха, защото не може да им се противодейства е сбъркан, тъй като ефектът на
сдържане е доказал способността си да запазва мира, а именно качествата на тези ракети ги
правят възпиращо средство. Имаме ли нужда от такова на Балканите? Никой не предполагаше,
че ще се стигне до събитията в Косово или Македония, или че крайни албански елементи в името
на Велика Албания ще заявят: "И до Черно море бихме стигнали, трябват ни само танкове".
Но тези неща се случиха. Както се случи привеждането на турските и гръцките въоръжени сили
в по-висока степен на бойна готовност, както се отправяха заплахи за нова военна инвазия в
Кипър и така нататък. 

Ако ракетите ни правеха силни, НАТО би трябвало да е заинтересован от силен съюзник
и нов член. Антилогичното искане да бъдем обезсилени събужда сериозно съмнение. Логично би
било да се грижим за националната си сигурност, докато получим гаранции, че ще имаме и
съвместното й осигураване със страните-членки на НАТО. Това прави логична една цена: ще
унищожим ракетите, когато ни приемете в НАТО. До тогава трябва сами да гарантираме
сигурността си. Правило във всеки преговорен процес е, че силният уважава силен пратньор. С
безличния се подиграват. Така както турците поставиха въпроса на простака и предател Стоян
Ганев при първото му посещение като министър на външните работи в Анкара: "Ще признае ли
новото демократично правителство на България Кипърската турска република?" Уводът в
отговорът му водеше към положително заявление, поради което последва силен ритник под
масата от кариерния дипломат до него, знаещ, че нито една страна в света не е признала тази
република. От тогава минаха 21 години. И нищо ново не научихме! 

Няма какво да се лъжем ликвидирането на ракетните поделения ("Земя-земя") и на 28-те
комплекса СС-23, единственото възпиращо потенциалния агресор оръжие беше наложено от
Вашингтон. Оръжието било остаряло, лъгаха безочливо продажните ни политици и криеха
истината, че СС-23 дълго време смущаваше съня на управляващите в Атина и Анкара. Неотдавна
овластените решиха да ликвидират и танковите бригади в Сливен и Горна баня, защото САЩ
поискаха да видят армията ни почти напълно обезоръжена, превърната в обслужващ персонал на 
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НАТО и абсолютно неспособна да изпълнява конституционните си задължения като гарант за 
териториалната цялост и суверенитета на страната. 

През 2002 г. България вече е унищожила ракетите си SS-23. В процеса на утилизация
американската фирма CDI (работеща съвместно с Израел) се интересува обаче, как може да
изнесе цяла пускова установка с ракета в ЮАР или да заснеме техническа документация.
България рискува скандал от страна на Русия. Малоумника Николай Свинаров проявява
присъщото си безхаберие към сигналите. Военният журналист Ганчо Каменарски успява да
убеди офицери от ВКР да му помогнат и в резултат във в-к „Новинар" се появяват шест поредни
скандализиращи публикации, които изпълняват целта си да откажат американците от
намеренията им. Чак една година по-късно Софийска военноокръжна прокуратура (СВОП) се
сеща да образува предварителна проверка, като дознанието е възложено на военна полиция.
Самият Каменарски пита - кога най-сетне ще се самосезират и ще проверят какво всъщност е
ставало на полигон Змейово.Образувано е дело, което е потулено след това. По този начин
чуждите интереси работят в България и само случайната намеса на хора като господин
Каменарски предотвратяват тежките последици. 

9.2. 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 
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заканително усилващото се ръмжене на турските танкове, готови да нахлуят по 
проправените от „екскурзиантските автобуси" пътища. 

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 с ракетния 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

Към средата на 2001 започва рязането на ракетите,отделно от тях - в БА предстои да
бъдат унищожени около 75 000 единици малко оръжие и 6000 единици леко въоръжение.
Списъкът с излишните MOJIB е изготвен, определен е практическият изпълнител на проекта -
фирма "ТЕРЕМ" ЕАД, а пък държавният департамент на САЩ ще отпусне след сключване на
договор около 500 000 долара за изпълнението на проекта. За пореден път става ясно кой стои 
зад цялото унищожаване ........... нашите съюзници. Предложените за унищожаване МО JIB са в 
различно техническо състояние, но с всички от тях може да се води огън. Унищожаването се
извършва чрез пластична деформация и рязане на съответните детайли. За да бъде всички тип-
топ за пред военните и обществото се изнася и доклад на Амнести Интернешънъл, в който се
казва, че пистолети, автомати и друго стрелково оръжие се използват в многобройните случаи на
насилие и нарушаване на човешките права в 100 страни. В информация на Асошиейтед прес за
незаконно внасяне на оръжия в Колумбия, се казва, че през последните години колумбийските
власти са хванали пистолети и автомати "от Съединените щати, Бразилия, Китай, Северна
Корея, България и Румъния". Доколко това е истина не е ясно. Важното е че про-американското
антибългарско лоби в лицето на всичките ни министри и депутати е захранено с подобна
информация и може да работи спокойно. 

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 
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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 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 Йордановски 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 Йордановски 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! 
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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 - по-интересното 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 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 
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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 грандоман ски 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 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 MOJ1 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 
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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 Агениця 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 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". 

По времето на Свинаров обаче се оказва че в МО цари пълна анархия. Оставям настрана
дори унищожаването на военна техника и далаверите със заменки. Хаосът, корупцията,
шуробаджанащината, кражбите и далаверите са повсеместни. През 2004 г., о.р. полковник Гено
Лалов е уволнен след политическа поръчка от шефа на Изпълнителна агенция "Държавна
собственост" (ИАДС) - Иван Иванов - „Причината е, че с неговия предшественик Петър
Ненков разкрихме нарушения за 1,5 млн. лв. от неплащане на наем в пет общежития на
гарнизон София и по-специално тези на 4-ти километър, където живеят над 1300 семейства
на военнослужещи. С Петър Ненков за половин година разбутахме това блато и всичко излезе 
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на чисто - образувахме 900 процедури и над 90 дела срещу некоректните платци. Видях куриози
- младши лейтенант с две деца си плащаше наема редовно и навреме, а полковници дължаха по
10 хил. лв. от години назад. В това бе и нашата грешка, засегнахме едно лоби с големи връзки. "
Затова през 2003 г. Петър Ненков е освободен от длъжност като началник на ИАДС, а на
неговото място застава Иван Гаврилов, който веднага ме погна, без дори да ме познава. И на
14 май 2004 ме уволни, без да е разговарял с мен, без дори да провери какъв е случаят. След
хората разкрили нарушенията тръгва Военното контраразузнаване (ВКР). 

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.) 

„своеволният" генерал Н.Колев — поредния слуга

От април 2002 г. до юни 2006 г. шеф на Генщаба е генерал Никола 
става първия български натовски четиризвезден генерал. И като един ист
мърморене и подпръцкване по време на унищожаването на българската бойна техника - от него 
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друга реакция няма! Браво! Един истински евроатлантик! При неговото „блестящо управление",
България участва със свой батальон в състава на коалиционните сили за следвоенно
възстановяване на Ирак. Отново той е изправен пред честта да посрещне ковчезите на
българските войници от въпросния механизиран батальон. След като сдава поста през 2006
генерал Колев става началник на кабинета на президента георги Първанов. В Президенството
явно се събират всички бивши лицемерни „милеещи" за армията ни , нейни унищожители! 

9.3. Зад граница 

Като казах ковчези, се сетих че имахме голям проблем с бронираните жилетки в Ирак. А и
не само.... 

Самият аз лично съм много против присъствието на наши войници, навсякъде по света
където не е застъпен националния ни интерес и трудно някой ще ме убеди, че в Ирак или
Афганистан нашите войници го защитават. Бяха чути приказки от рода на - „ние сега
изпращаме там войници за да предотвратят бъдещи атаки срещу България!" - превенция един
вид. Едва ли на на някой иракчанин или афганец му пука много за България, ако успее да я
намери на картата. Ясно беше, че всичко е едно невероятно натягане на новия господар! Та
реално погледнато нашите войски и до момента изпълняват подържаща функция. Това е може би
единственото положително качество на т.нар ни „реформи" в армията -толкова го закъсахме, че
ни използват за подържане на вътрешния ред по базите тъй като нямаме кой знае каква техника и
екипировка - съответно вероятността да има загинали е и по-малка! Е ако не друго поне
момчетата получават някакви по-сносни пари в чужбина. Факт е, че след като се връщат от
мисия голяма част от тях напускат т.нар. ни армия. Факт е, че те отиват зад граница за пари и за
нищо друго. Факт е, че ако в момента не съществуват задграничните ни мисии, колкото и да съм
против тях, с оглед на мизерията тук - със съществуването на нашата армия е свършено... 

Тъй като професионализацията на нашата армия по „новоцарско" време тече много бавно,
да не кажа, че е спряла - по-нагоре бях дал данни, а ние трябва да се покажем като истински
верен съюзник и първи да изпъчим гърди срещу неприятелския огън на другия край на света и да
защитим гордо американското знаме на свободата, в Ирак започнахме да изпращаме тотално
неподготвени хора. Оставям настрана връзкарите - имаше случаи в които се даваха агнета, за да
участва синчето в мисия ( защо ли това ми напомня на соц-а). Къде уредени, къде не - в някои от
контингентите има десетки, да не кажа стотици запасняци. Някои от тях на 40-50 години,
бивши военни и полицаи. Никой не може да проумее как нашата армия не може да намери 400
души действащи войници. В такава ситуация, която коренно се различава от стандартното
военно обучение, не би следвало да се работи с хора от запаса. Те не са подготвени нито
физически, нито психически. Стандартната подготовка за Ирак продължава около 3 месеца и
половина, но има хора, които се включват чак последния месец. Изпращат се също така и
донаборни войници без никаква елементарна подготовка. Най-малкото - изпращаш ги на друг
континент , в друг климатичен пояс! Едно е да водиш война на Балканите, съвсем различно в
Азия или Африка. Универсални войници няма и никога не е имало, господа малоумни министри,
президенти, депутати, генерали, офицери и всякаква друга паплач желаеща да се отърка в
половите органи на нато-вците. Всъщност липсата на подготовка си проличава още на първия
месец от началото на мисиите - редовно по 20-30 човека започват да си подават молбите за
напускане от всеки контингент на втората седмица. Да не говорим пък и за неадекватното
третиране на завърналите се в България бойци от мисии. 

Следващия проблем в първата ни извънгранична мисия под опеката на НАТО -
екипировката. Или по-скоро - нейната липса. Тъй като нон-стоп реформиращото се МО , дали е
забравило или пък нарочно не е дало достатъчно пари - налага се войниците сами да закупуват
по-голямата част от своята екипировка. Това излиза приблизително около хиляда лева - тъй като
доставчиците и производителите на екипировка вече може да не са задължително държавни
фирми, всичко е въпрос на търгове или по-скоро на договаряне под масата или шантажиране и 
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натиск от страна на американски фирми. Екипировката, която се връчва на бойците ни е под
всякаква критика - кубинките на повечето от бойците се късат още в България. Дрехите им -
също. Кобурите за оръжието се разпадат в движение. Преди да заминат, бойците съобщават за
тези нередности с екипировката на редица малоумни висши офицери-луканкаджии, но от
другата страна получават само смях и препоръки да не се правят на интересни, тъй като това са
глезотии! В същото време стават обект за подигравки от страна на американците и другите ни
„коалиционни партньори"! 

ТОВА ЛИ Е ВЕЛИКИЯ БЪЛГАРСКИ ВОЙН, ГОСПОДА УПРАВЛЯВАЩИ
ПРЕДАТЕЛИ И АЛЧНИ ГЕНЕРАЛЧЕТА? ЗАЩО ГО ДОВЕДОХТЕ ДО ТУК? ВОЙНЪТ,
КОЙТО НЕ ЗНАЕШЕ КАКВО Е СТУД И ПЕК, КОЙТО ПРЕВЗЕ ОДРИН, КОЙТО ЗА ДВА
ДНИ СТИГНА ПЕШ ОТ ТУРЦИЯ ДО СЛИВНИЦА, ЗА ДА МОЖЕТЕ, ВИЕ УРОДИ, ДА
СЕ ПОЯВИТЕ НА БЯЛ СВЯТ! ЧОВЕКЪТ ПРЕД КОЙТО ЦЕЛИЯ НАРОД Е ДЛЪЖЕН!
ТОЗИ ВОЙН БЕШЕ НАПРАВЕН ЗА СМЯХ ОТ ВАС! ЗА ПОСМЕШИЩЕ! 

Гаврата не спира дотук обаче - нашите рейнджъри нямат бронирани коли - някой от
шайката на свинята Свинаров в София не се е сетил за такива луксове, а момчетата са принудени
да ходят по мисии с обикновени коли. Чист късмет и божие чудо е, че България се отърва само с
толкова убити воини! На всичкото отгоре висшите офицери решават, че не може българския
войник да живее в осигурените добри и уредени с всичко помещения, в такъв лукс, и затова ги
настаняват в мизерни и порутени постройки с отвратителни условия. Същите тези висши
офицери въобще нямат никакъв интерес към войниците си - показателен е примера в полска
болница в която са ранени български войници, пристигна един български псевдо-генерал
рушветчия, който обаче не идва, за да посети ранените бойци, а за да се наобядва, след което си
заминава. 

За да се продължи традицията с кражбите и далаверките и в Ирак - започва да се
фалшифицира информация - по протоколи се пише, че се унищожават от противника по 3-4
склада, а в действителност е разрушен само един склад. След това наличностите по складовете
се търгуват сред иракчаните за хиляди левове. Разбира се всичко това не се прави от
обикновените войници, а от техните началници и коандващи офицери. Кой знае....може би пък
по нашите момчета да е стреляно с българско РПГ ............  

През 2007 на фона на финансовия колапс, в който е изпаднала българската войска,
правителството на Тройната коалиция, взима решение да увеличи числеността на задграничните
ни контингенти и да прати български военни в още една гореща точка на планетата. След дълги
умувания дали да се изтеглим окончателно от Ирак и кога кабинетът неочаквано преценя, че е
необходимо да удължи с една година мисията по охраната на бежанския лагер Ашраф, намиращ
се на около 70 километра северно от Багдад. Никъде обаче не се отбелязва откъде ще дойдат
парите за тази задача. По всяка вероятност те ще бъдат осигурени от 110-те млн. лв., които
Министерският съвет отпусна на военното министерство от преизпълнението на приходите в
националния бюджет. Но да не забравяме, че въпросните средства са отпуснати целево. За
вертолетите „Кугар" и „Пантер" са определени 51 млн. лева. Други 6 млн. лв. са заделени за
ремонт на самолети МиГ-29, а 14.5 млн. лв. ще бъдат насочени за ремонт на въоръжение и
техника. Предвидени са пари и за купуване на горива. Изглежда, че сега някои от ремонтните
дейности ще бъдат спестени за сметка на издръжката за мисията в Ирак. Правителството решава
също така да увеличи българската мисия в Кандахар, Афганистан, с още 20 военнослужещи.
Целта била да се осигури по-ефективно изпълнение на задълженията й и да се даде възможност
за почивка и възстановяване на личния състав. 

Оттук нататък българските политици, като едни истински цезаровци насочват поглед към
Африка и включването ни във военната операция на Европейския съюз в Чад и Република
Централна Африка. Дано само и там да не сме въоръжени с маратонки! 

През есента на 2007 г. в МО е проведен тотално опорочен търг за 7 бойни бронирани
машини за Афганистан. В резултат са купени полицейски охранителни автомобили, които нямат
нищо общо с тръжните изисквания. Близнаков подписва меморандум с представителите на 
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американската фирма "Текстрон Марин & Ланд Систъмс", от която купуваме седем бронирани
автомобила за 14 млн. лева. 

Всъщност - оказва се че е станало традиция управляващите да изпращат наши войски за
участие във въоръжени мисии в далечни страни - за изпълнение на чужди поръчки и защита на
чужди интереси. Естествено, за сметка на българската нация. Също по традиция, изпращането
им се предхожда от грижливо режисиран парламентарен фарс -уж НС решава, а не
чуждестранните господари. 

За целта колониалната администрация, носеща гръмкото име "правителство", започва да
рекламират ползата от мисиите в чужбина. Как главоломно растял имиджът на България и към
родната икономика теквали реки от инвестиции. Как нашите войници били на особена почит в
НАТО, а местното окупиарно население ги обичало. Е, малко са гладни и недооблечени, без
оръжие и боеприпаси, но това са дребни проблеми. Вярно, прекъснахме търговските си
взаимоотношения, изгубихме традиционните си пазари, специалистите ни - лекари, инженери,
строители - са нежелани, както и българските фирми, но какво от това? 

Следва канонадата на генералското съсловие, което бълва хвалебствия за ценния опит,
който нашата войска трупа в чужбина. Накрая се включват и депутатите. Не че разбират нещо,
но са длъжни да похвалят нашата вярност към Големия задокеански брат. Обикновено не се
разбира какво точно говорят, но няма нужда. В залата и без това има десетина човека.
Достатъчно е на всеки пет секунди да се чуват изрази от рода на: "ние сме верни на НАТО" , "в
името на демокрацията" и пр. Да се заявява, че в момента поддържаме "само" 2000
военнослужещи зад граница, което било крайно недостатъчно. Според Министерството на
финансите пари за въоръжени мисии зад граница винаги е имало и ще има предостатъчно! Даже
се чудим какво да ги правим толкова много пари. Макар, че състоянието на българската армия,
също като това на икономиката, селското стопанство и цялата нация, е трагично. Това не пречи
всяка година да се планират близо 100 милиона лв за въоръжени мисии. Изразява се готовност за
изпращане на части в която и да е точка на света, стига господарите да пожелаят. За целта
непрекъснато се акумулира бюджетен резерв, далеч надхвърлящ разумните потребности на
обществото. Но има и скрито финансиране на мисиите, което тихомълком се подминава в
отчетите. 

Например обучението на един военнослужещ е към 10 000 лв., отделно от екипировката,
техниката и транспортните разходи. Получава се "скромно" число, вариращо от 380 до 450 лв на
ден за войник-мисионер. В същото време военнослужещите на наша територия мизерстват. За
тях пари няма. Защото военните части зад граница били приоритет. НАТО така искало. Затова не
можем да издържаме даже една унизителна 45 хилядна армия. Затова се редуцира до 30 000, след
това - още и още. Докато я стопим до 10-12 хиляди човека, които ще мисионерстват" зад
граница. На наша издръжка. А нас кой ще ни пази? Ами, нали за това са американските военни
бази на наша територия! И комшиите, разбира се... Турция ще охранява небето и териториалните
води на нашата държава, срещу заплащане, естествено. Като си нямаме собствена армия, ще
храним чужда. Между другото, една от клаузите гласи, че базираните тук чужди войски ще
могат да участват в потушаване на народни вълнения... 

Вече стана традиция да закупуваме прескъпо овехтяла техника от "партньорите", за да
изпълняваме задачи, обслужващи техни интереси. Така беше с белгийската фрегата. Вместо нея
можехме да вземем няколко съвременни ракетни катери, които ефективно да охраняват
териториалните ни води. Но те не могат да изпълняват мисии извън Черно море, пък и ще
дразнят комшиите... Купихме транспортни самолети и хеликоптери - понеже са безопасни, не
стават за бой, не могат дори и да превозват нашите войници за задгранични мисии. Защо ни са
изтребители и ракетоносна авиация? По-добре да купим един хубав самолет за президента. Като
му свирнат господарите, да се явява на часа. 

По същите съображения купуваме от САЩ и бронирани машини, за по 2 милиона
бройката. С един куршум американците удрят два заека - хем си пробутват бракуваната техника
на цена за нова, хем ще я използваме за техни интереси. И по-конкретно, за окупация на богати 
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на петрол държави. Имахме въпрос защо не ни подарят тези машини, нали и без това са снети от
въоръжение. Отговорът беше категоричен: "Ние никога не подаряваме, само продаваме. Дори
боклука." За сметка на това ни посъветваха да подарим на Афганистан действаща техника,
оръжие и боеприпаси за няколко милиона. Само патроните за "Калашников" - 20 милиона броя,
бяха оценени за по-малко от 2 ст. за бройка. Във всеки оръжеен магазин може да се види, че
струват от 60 ст до 2 лв. И се харчат на международните пазари като топъл хляб. 

Всъщност какво правим зад граница? Да почнем с Ирак. Там охраняваме лагера "Ашраф".
В него има всичко на всичко 111 бежанци и броят им ще намалява. Но България поддържа 155
военнослужещи и на всеки 6 месеца ги сменя. Може би това е най-скъпата охрана в света: почти
по 100 хиляди лв на човек годишно. Ако докараме всичките 111 бежанци тук, настаним ги в
луксозен хотел в "Слънчев бряг", осигурим личен бодигард за всеки, ядене и пиене на корем,
плюс компаньонки, басейн, сауна, фитнес, маникюр и т.н., ще икономисаме доста пари за
пенсии, учителски заплати и евтини лекарства. Но било наложително да ги охраняваме там до
подписване на договор между САЩ и Ирак за възстановяване на Ирак. Така че можело да
участваме в хуманитарни мисии впоследствие...към 2012 разбираме на колко дребно ни лъжат.
Повечето държави, които и в момента участват във възстановяването, нямат въоръжени части
там. Техни фирми участват с инженерни кадри, извършват мащабно строителство, геоложки
проучвания, внасят храни, промишлена продукция и т.н. Всички държави, вложили средства в
Ирак, вече са ги възвърнали и са на печалба. С изключение на България. Досега сме хвърлили
над 1 милиард за въоръжени мисии, опростили сме целия дълг на Ирак към България, дали сме
човешки жертви. 

Афганистан. За участието ни там е предвидена зашеметяваща сума. Стоим и пазим,
защото в Афганистан 80% от селскостопанската реколта е опиумен мак. Добър доход за Големия
брат, чиито интереси пазим. Има да чакат увеличение пенсионерите и даскалите, докато нашите
момчета гинат за чужда кауза. В Ирак - заради петрола. В Афганистан - заради дрогата. 

Всъщност като се замисли човек , всичко това е съвсем естествено - БНА практически е
разбита, попиляна, разоръжена, остатъчният личен състав е напълно деморализиран. Както
почти всичко от системите за национална сигурност,заварено на 10 ноември 1989 г. от
перестройчици и прочие политически реформатори. След тази дата ограниченият суверенитет на
държавата ни се смали неколкократно, основните лостове на управлението на страната са главно
във Вашингтон, в отделни аспекти - и в Брюксел. Дори такава страна и да има силна армия, тя не
може да бъде народна или национална. Хегемонът няма да го допусне в никакъв случай, на него
му трябва в протектората денационализирана и задължително наемна въоръжена структура,
която да ползва изцяло за свои нужди. Това са САЩ в много отношения. Сухопътните им части
са доста по-многочислени от тези на някогашната Британска империя, чиито наследник са , но
ефективността им е пак толкова ниска. Затова им трябват „желаещите" в Ирак и войските на
НАТО в Афганистан. Затова тук им трябва някаква войска съставена от българи, затова са им и
двете военни бази, които туземната колониална администрация им подари. Ако им е нужно, ще я
осигурят и с прилично въоръжение, но само, за да си я ползват като наемна в някои свои военни
кампании. 

На един Гергьовден Първанов съобщава, че „...когато говорим за модернизация,,
акцентът трябва да падне върху отварянето на възможности за участие в мисии извън
страната... " Ето го основния акцент на властта в София по отношение на строителството на
армията на България. Другото - за обръщането на повече внимание на човешкия фактор във
въоръжените сили, за гарантирането сигурността на българските части, на всеки един от
военнослужещите, участници в тези мисии, е пето и десето. Същото важи и за силния пакет от
социални мерки, за необходимостта да се инвестира в силно военно образование, в социалния
статус и подготовката на военнослужещите, в тяхната мотивация. 

Пето и десето са тези неща, защото целта на отбраната само на думи продължава да бъде
официално обявената. Да я припомним: гарантирането на суверенитета, сигурността и
независимостта на страната и защита на териториалната и цялост, осъществявана в контекста на 
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съюзната система за колективна отбрана на НАТО, в европейската политика за сигурност и
отбрана с ефективното ангажиране на националните способности и ресурси. 

Какво общо с колективната отбрана на страните от Европейския съюз и НАТО има
присъствието ни в Междуречието и Хиндокуш? Нищо! Там сме заедно с редица други сателити
на Вашингтон, за да съдействаме на неговите великодържавни имперски интереси. Нищо общо
няма извадената на 6 май войска с българските национални интереси. Та те дори не са и
формулирани в рамките на Национална доктрина, каквато имат всички наши съседи, дори и
натовските ни формални „съюзници"! Политиците ни съзнателно отказват да се приеме
официално такава доктрина, а без нея нищо истински национално не може да се изгражда
дългосрочно. 

Затова официално обявените цели на отбраната звучат жалко и глупаво вече 22 години.
Няма вероятен противник, от който Българската армия би следвало да брани независимостта и
териториалната цялост. Не са посочени национални ценности, върху които да се заложи
привличането на човешкия фактор в редовете на такава войска и да се изгражда здрава
мотивация на офицери и бойци да жертват живота си. Няма нищо...22 години.... 

Нали с липсата на противници се обясняват перманентните съкращения на числения
състав на армията.. Къде е Трета армия, къде са Първа и Втора? С какви армейски съединения са
заместени те, че да говорят оядените пърдящи шмекери в парламента за силна Българска армия?
Какво ще командват новите генерали, произвеждани в Деня на храбростта, къде са им славните
войскови части? Мълчанието е гробно и плашещо. Мълчат по тези въпроси политиците,
баламосват българите за тяхната сигурност и държавност, от които фактически са лишени. Не
искат и да се споменава за реалните военни ефективи на вековните ни „приятели" на юг. 

Българите, ако решат да се наемат на чужда военна служба, ще го направят направо в
структури на американски наемни части. Хем ще получават доста повече пари, хем няма да се
дивят защо над главите им се вее българско знаме далеч извън България. Мотивация за служба
на народ и родина се създава от детската градина и училището, а ежедневно се засилва и насочва
от родни средства за масово информиране в ръцете на националноотговорни политици и
общественици. Такива няма, другото не се прави. Целенасочено и съзнателно в разрез с
националните интереси на родината. За каква модернизация, за каква армия може да става дума
тогава? 

За да приключа този раздел ще спомена един интересен и фрапиращ случай от
2009,когато няколко български рейнджъри са осъдени на 1 г. условно и дисциплинарно
уволнени от армията, след като не са се подчинили на пряка заповед на своя командир в
гр.Кандахар, Афганистан. Войниците са били пратени да свършат работата на турска
контракторска фирма, която закъснявала със сроковете. Войниците трябвало да опънат мрежа в
близост до летището, на 30 м от магистралата „Кандахар-Пакистан". Участъкът не е обезопасен,
няма вишки с картечари и само за месец в този район са паднали 130 ракети. По инструкция там
рейнджърите трябва да ходят само с каски, бронежилетки и въоръжени с автомати. Това обаче
им било забранено от командира капитан Георги Енчев. Той се разкрещял на войниците с думите
„всички пу*ки вън от строя, ще ви строша краката". Пред телевизиите капитанът-
българоубиец и предател мълчи и отказва коментар. Кой ли е п*тката в момента! Разбира се от
военна прокуратура се опитват да замажат положението и действат също толкова предателски
както и капитан Енчев - военния прокурор полк. Елин Алексов казва „Войната е в ръцете на
командирите и те са длъжни да преценяват обстановката " . Въпрос - а ако командирите са
неадекватни комплексирани кариеристи и антибългари? 
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9. 4 Голямото рязане започна!

Всъщност заглавието е малко неточно, тъй като рязането на техника започва още
през 1992, но всичко се прави тихо и потайно, докато придобили смелост хората на мадридския
крадец бият тъпана! 

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 за
поредна година 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 колко ни е силна и държавата и
армията! Малко преди да влезем в НАТО през 2004, бившите министри на отбраната Валентин
Александров и Димитър Павлов се обявяват против безпринципните съкращения, които
предстоят в Българската армия. Странното е защо чак сега се сещат за това, след като от години
се знае за проектите за унищожаване на армията. Дали използват това за малко евтина слава или
пък така им е наредено - за да не бъде съвсем безропотно това нечисто деяние. На кръглата маса
за реформите в Българската армия и достойното й членство в НАТО се изявява и бившият
военен министър Георги Ананиев, които откакто е в опозиция сякаш вече има акъл за даване в
излишък! Та той заявява, че не бива да се избързва с модернизацията на въоръжението, защото
все още не и ясно какви ще бъдат задълженията на страната ни към НАТО. Ами къде спахте бе,
господине?! Нали при вашето управление се дискутираха тези неща. Според Димитър Павлов
пък са необходими по 2 милиарда долара годишно за обновяване на въоръжението и техниката
на армията, а Българската Армия е изостанала, защото не е превъоръжавана от 85-а година. ( за
това може да се поспори, тъй като точно по неговото време Русия ни даряваше танкове)
Санитарният минимум на войската при тази техника е 80 000 души и това е доказано по
американска методика, допълва Павлов. Валентин Александров пък смята, че няма критерий за
съкращенията в армията, но пък всички участници в обществената дискусия са на мнение, че има
проблем с набирането на кадрови войници. Интересно е да видим как се справя един друг вече
бивш министър на отбраната - като член на опозицията Георги Ананиев се присламчва към ДПС
и кръговете от фирми. Странно - това ли е съдбата на всички! Благодарение на топлата връзка с
Доган и неговия шаманизъм над Сакскобурготски, военният министър Николай Свинаров
разписва заповедите за назначаването на Борис Вангелов и Георги Ананиев в дружеството
Интенданско Обслужване (ИО), което шие дрехите на войската. „Не исках да го назначавм, но
ДПС ме натисна", признал Свинаров. Зам. военният министър Мехмед Джафер, в чийто ресор е
ИО, обаче опровергава да е лансирал Вангелов. Самият Вангелов е една от най-скандалните
фигури във военното министерство. През 1985 г. като зам.-командир на осигуряващия батальон в
щаба на ВВС той е заловен да продава откраднато месо, сирене и кашкавал. В края на 1999 г.,
докато е шеф на ИО, той се самоназначава и за редови работник в клона във Враца, за да стане
инициатор на РМД. Сред учредителите е и бившият зам. военен министър Пламен Радонов,
който е следствен. Тогавашният военен министър Георги Ананиев, включва в капитала на ИО и
5 военнопочивни дома. С това дружеството, което шие дрехите на войската, става още по-сладка
хапка за приватизиране. Очаква се и Ананиев да бъде избран за председател на борда, а Вангелов
да стане изпълнителен директор. Колко хубави игрички! Sic transit gloria mundi! ( Така
преминава световната слава!) 

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 
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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(2012) - 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 мобилизационния ресурс към 2012 е сведен до смешно ниска численост). 

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 нашата политическа рамка е: за своята национална сигурност
България не разчита на своята армия, а на военен съюз.( странно имайки предвид,че според чл.З
от уставана НАТО,всяка държава трябва сама да се грижи за своята сигурност)! 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 
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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. 

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". 

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.

89



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 6Ми-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 по-нататъшното 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. 

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 
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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! Не искат ли от НАТО да имат силни съюзници?
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 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
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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 у пищова суверенитет

Първите демонстрационни срезове са направени на 3 септември 2004 г. в складов район
Сливница, който е обявен като постоянен пункт за съкращение. Проектът 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 ммГМЗО - 8 6  бр. 
- 122 мм СГ 2С1 -211 бр. 
- 152 мм ОГ Д 2 0 - 4 3  бр. 
- 120 мм СМХ Б1 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! 

Продължаваме нататък с изприказваните тогава безумия - Нещо повече ускоряването на
процеса на демилитаризация 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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Предназначена за нарязване чисто нова техника

Основно въоръжение и техника Към 31.12.2004 г. Към 31.12.2015 г. 
след голямото унищожаване 

Сухопътни войски 

танкове 567 160 

бойни бронирани машини 965 395 

артилерийски системи над 666 192 
100 мм (без минохвъргачната 
артилерия) 

Военновъздушни сили Към 31.12.2004 Към 31.12.2015 

бойни самолети 66 20 

учебно-бойни самолети 14 0 

транспортни самолети 14 10 

учебни самолети 18 18 
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бойни вертолети 18 12 

транспортни вертолети 24 18 

самолети за въздушно патрулиране 

и разузнаване 0 4 

Военноморски сили 

бойни кораби 7 6 

кораби за бойна поддръжка 27 17 

спомагателни кораби 7 7 

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 

95



Зенитно въоръжение: 
23мм ЗУ-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 
Л-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 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 гГ посочва с радост бригаден генерал Златко Златев.
В изпълнение на План 2005 -2015 г. започва предислокацията на обслужващия батальон на ГлЩ 
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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. 

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 
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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! 

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. Девет етажната 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. 
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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 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 (2012) 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 
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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 млн.евро, който с лихвите
набъбва до 2.5 млрд. Поредно загробване за което ще плащат и децата на децата ни!
Антибългарско, нали?! Всъщност това е плода на пълната некомпетенция и бездарие
царящи в МО, комбинирана с желание за прибиране на комисионни! 

 
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 
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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. 

10. 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 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 в замяна 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

101



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
бактериолога Веселин Близнаков споделя, че е разтревожен от това състояние на нещата. Той
заявява, че се търсят решения съвместно с Министерството на финансите. Доставката на нови
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 (моля да се отбележи че много хора си мислят че
това е заслуга на г-н Бойко Борисов). 

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, 
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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. 

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. А
дали е така - няма значение. Важното е да се прекратяват договорите и заемите, които са в
ущърб на държавата и на данъкоплатците. 

През юни 2006 година шеф на Генщаба става генерал Златан Стойков. Към края на
мандата си (юли 2009) ген. Златан Стойков „реформира" въоръжените сили до списъчен състав
32 156 души и числен състав на БА - 29 379 души. Днес генерал Стойков живее в панелка от 70
кв. метра в жк „Младост" и е сменил старата си жигула със западен автомобил втора употреба.
По странен начин са благодарили началниците му за унищожаването на армията! 

По негово време в Генералния щаб на остатъците от българската армия се ражда
забележително екстравагантна идея. Вечерните униформи на висшите офицери да бъдат фракове
и папионки, а дамите във феминизиращите се наемни батальони да носят поли и барети. Може
би пък има нещо смислено във всичко това - и без друго погребахме армията, защо да не я
превърнем в нещо като модна агенция, оглавявана от шефа на ГЩ - Златан Стойков. Така със
сигурност ще се харесаме повече на Вашингтон и на някои европейски столици. 

Освен назначението на явно залитащия по модата Стойков, през 2006 Софийски градски
съд, оправдава Бойко Ноев (бившия министър на отбраната при костов) и го оневинява за
договора с италианската фирма "Маркони" за изграждане на полева интегрирана
комуникационна и информационна система на Министерството на отбраната. Защо ли не ме
учудва това? В тази държава никой не обича да поема отговорност! 
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В мотивите си съдът сочи, че Ноев е невинен за сключената от предишния военен
министър Георги Ананиев сделка с решение на Министерския съвет. Според договора
информационната система е струвала над 94 милиона марки, а Ноев според прокуратурата е
трябвало да прекрати договора, тъй като "Маркони" е забавяла неговото изпълнение, вследствие
на което е трябвало да бъдат изплатени неустойки в размер на 19 267 100 лева. Пред журналисти,
след като бе оправдан, сатрапа на българската армия Бойко Ноев заявява най-нагло, че на
няколко пъти прокуратурата е сменяла обвинението в хода на процеса. 

10.1.Един интересен случай с българско оръжие 

В началото на август 2005 година върху главата на българската Темида се стоварва
бедствие: турският оръжеен трафикант Мурат Пура се изправя пред българския съд. "Комшията"
е обявен за международно издирване с червената бюлетина на Интерпол (въоръжен и много
опасен, да се залови жив или мъртъв). На 5 август, когато хасковските съдии дават ход на
делото за екстрадицията на турчина, Мурат Пура започва да говори И това което говори е
много интересно. Цитат: "Ако ме върнете в Швейцария, заедно с мен на подсъдимата скамейка
ще трябва да застане и правителството, управлявало страната ви през 1997-2000 г.
Разполагам с документи, че вашето правителство е съпричастно към доставката на българско
оръжие в Сиера Леоне, над която по онова беше наложено оръжейно ембарго от ООН. Чрез
тогавашния военен министър и фирми от военнопромишления ви комплекс през 1997-1999 г.
съм дал на правителството подкуп от 180 млн. долара за безболезненото осъществяване на
сделките...". Пред съда Мурат Пура отказа да назове името на военния министър, на когото е
връчил подкупа. За сметка на това, той детайлно описва българските оръжейни фирми, на които
от март 1999 до март 2000 г. е представител в Сиера Леоне: "Металхим холдинг", "Арсенал",
"Бета", ВМЗ "Сопот", "Аркус", "Трема" и "Дунарит". Всички тези дружества (с изключение на
"Арсенал" и "Трема") от 1996 до 2002 г. държат общо 39. 2% от капитала на печалноизвестното
"КАС Инженеринг Консорциум" ООД. Дружеството е създадено през 1996 г., за да възстанови
българските позиции на международните оръжейни пазари. През 1999 г. обаче синият
Междуведомствен съвет за контрол и издаване на лицензи за търговия с оръжие и стоки с
възможна двойна употреба отнема лиценза на ООД-то и обявява за приватизация част от
дружествата, участващи в него. 

Турчинът разказва, че през 1997-1999 г. е работил за правителството на Сиера Леоне като
съветник на външния министър, консултант по националната сигурност и експерт в търговията с
оръжие. За заслугите си към размирната африканска държава Мурат Пура става почетен
гражданин на Сиера Леоне и тамошен представител на българска фирма, която действа като
експортно дружество на български производители от военната промишленост. И в този случай
обаче Мурат Пира отказа да назове имената на българските си партньори, но наистина зашемети
съдебния състав със "самопризнанията" си за една успешна контрабандна "сделка". Аферата,
според него, започва от летището и митницата в Бургас и завършва в швейцарския град Базел.
По думите на турчина самолетът е натоварен с българско оръжие, а в митническите декларации
"стоката" е описана като селскостопански машини. Документите са фалшифицирани от
български митнически служители, а нареждането дошло от българското Министерство на
отбраната. Макар да не подкрепи твърденията си с нито един документ, Пура заяви, че по случая
е било проведено 16-дневно разследване от швейцарското военно разузнаване, в което са
участвали служители на английските и на американските спецслужби. За да докаже, че говори
истината и само истината на 5 август, Мурат Пура дава в Хасковския окръжен съд купчина
документи с гриф "поверително". От тях става ясно, че през 1998-1999 г. турчинът е участвал в
оръжейни сделки за милиони долари и е доставил в Сиера Леоне 250 РПГ и 20 хил. гранати за
тях, 100 минохвъргачки и 250 мини, 2000 автомата "Калашников" и един милион патрони, 
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зенитно-ракетна установка тип "Катюша" и 120 ракети за нея, противотанков артилерийски 
комплекс "Конкурс" с 400 снаряда и хеликоптери "втора употреба" за 2.8 млн. долара. 

Каква е истината? Дали наистина има нещо вярно в думите на турчина или чисто и просто
лъже за да отърве затвора? Везните клонят в негова полза - справка сочи, че по онова време има
само един международен скандал с българско оръжие, в който е възможно Мурат Пура да е бил
замесен. През февруари 1999 г. от бургаското летище излита "Боинг 727", натоварен с 35 тона
български автомати "Калашников". Според официалните документи краен получател на
"стоката" е Ангола, но оръжието никога не пристига там. Самолетът каца в съседната Сиера
Леоне, а автоматите попадат у бойците от частната наемническа армия "Сендлайн" на бившия
US-генерал Тим Спайсър, някога командвал мироопазващите сили в Босна. Той воюва (срещу 10
млн. долара) на страната на бившия президент на Сиера Леоне Ахмед Тежан Кабба, свален чрез
военен преврат на 25 май 1997 г. от Джони Пол Корома, и върнал си властта -чрез контрапреврат
- на 24 февруари 1998 година. Така че никой да не се учудва, ако се окаже че някоя синя свиня е
прибрала голям рушвет! 

10.2. Една статия 

Сега ми се ще да цитирам част от една статия на сегашния министър на отбраната или 
каквото там е останало от нея - другаря А.Ангелов - по това време той е председател на 
фондация "Център за изследване на националната сигурност". Статия е от декември 2007 - 
тогава когато въпросния човек беше дълбока опозиция, а както знаем нейната основна роля е да 
плюе, без значение че самата тя е некомпетентна. Добре е да се види какви ги е редил тогава и 
какво всъщност свърши. Колко безочлива, лицемерна и лъжлива е цялата тази неприятна 
история с пенсионирания комплексар! Надявам се с подобни показателни личности като него, 
българския народ и военни хора да спрат да гледат в нечия уста, а да започнат да разсъждават 
трезво и спрямо резултатите...и да не се надяват, че някой друг освен те самите ще ги оправи. 
Статията е от в.Монитор: 
"Трансформацията на армията не е само в съкращенията (странно твърдение имайки 
впредвид какво направи като министър - бел. Авт.) 

Бюджет 
Разчетите показват, че са необходими 1.6% от бюджета на Министерството на отбраната 
за поддържането и подготовката на около 10 хиляди резервисти в мирно време. (тук са 10 000 
резервисти, а в неговата Бяла книжка — З500....бел.авт.) 

Прогноза 
Състоянието на "цугцванг" ще продължи предсказуемо дълго, ако правителствата не спрат да 
бълват мъртвородени и неосигурени със средства "План 2004", "2010", а сега и нов "2015". ( 
интересни думи, имайки предвид че точно това прави и самият той) 

Напоследък в армейските среди вместо за реформа се заговори за трансформация. И човек се 
пита: променя ли се всъщност нещо? Беглият преглед на намеренията, изказани от 
политически ръководители и висши военни, ни убеждава, че нищо такова не се случва. Отново 
се обсъждат съкращения на кадрови състав на Българската армия - било с 1000, било с 9000 
души, било с 12 %. Пак се отлага техническото превъоръжаване поради липса на 
средства, (нещо което и самият ти правиш в момента) ". Преместиха се и продължават да се 
местят бойни поделения. И пак се обяснява как, като съкратим личен състав, ще се освободят 
средства за модернизация. 

Ясно е и какво ще се случи с атрактивността на професионалната военна служба. 
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На пръв поглед правителството сякаш няма полезен ход.(???!!!! — това правителство —да, а 
вашето - ???!!!) И наистина е така, ако то не се заеме сериозно да преосмисли всичко, което е 
направено и се върши с и за армията. Ако не излезе от коловоза на конюнктурата. 

Нали развитието на нашата макроикономика вече е далеч по-предвидимо, отколкото в 
средата и в края на 90-те години. Защо тогава това правителство, не разработи дългосрочни 
програми за развитието на въоръжените сили по основните направления на трансформацията 
- професионализация, модернизация, качество на живот и служба, на основата на 
икономическата прогноза?. На всеки бъдещ министър на отбраната ще може да му се търси 
не само политическа отговорност за неизпълнението на програмите в срок. 

Всяка трансформация е процес на преобразуване с цел да се запазят или повишат качествата 
на дадена система. Тази цел не може да бъде понижаване на способностите или ликвидиране 
на системата. (справка — отново неговото управление) За Българската армия 
трансформацията би трябвало да означава такова преобразуване на нейните съставни 
елементи, което би довело до запазване и увеличаване на способностите й да изпълни 
предназначението си, определено с член 9 на Конституцията - да запази териториалната 
цялост и суверенитета на България. 

В противен случай съществуването й става безсмислено, (точно какво е сега) Наличието на 
армия не може да бъде оправдано само с изпълнението на задълженията на България като член 
на НАТО и на ЕС. (момент за патриотизъм) 

Когато трансформацията се отъждествява само със съкращения, а модернизацията и 
професионализацията отиват на заден план, очевидно е, че тя не може да доведе до запазване, 
а още по-малко - до повишаване на отбранителните способности на страната. Да, България 
ще продължи да изпраща свои войници на мисии в чужбина, ще има някакви експедиционни сили. 
И в същото време армията няма да може да изпълни не само конституционните си задачи, но 
и задължението по член 3 на Северноатлантическия договор, което всички сякаш забравят. А в 
него се казва, че всяка държава-член трябва да е в състояние самостоятелно да поддържа и да 
развива индивидуален отбранителен потенциал за отблъскване на въоръжено нападение. 
(Колко безочливо точно този човек да го казва, наистина) 

Когато не достигат средства за поддържане в мирно време на армия, тя трябва да се 
трансформира в отбранителен потенциал, представляващ симбиоза между активни 
мирновременни сили и мотивиран (как - ???!!!), подготвен военновременен резерв. 

Екип от експерти от Асоциацията на завършилите Колежа по отбрана на НАТО ( да се 
знае) по договор с Комисията по отбрана на Народното събрание проведе изследване, 
разработи концепция за основните положения и подготви проект на закон за резерва. 
Работната версия на проекта е разпространена в министерствата, ведомствата и 
неправителствени организации. В ход е обществена дискусия. Очакванията са, след отчитане 
на предложенията за изменения и допълнения, окончателният вариант на закона да бъде внесен 
до края на годината за гласуване от Народното събрание. 

Проектът предвижда за първи път нормативно да се регламентират не само резерва на 
Българската армия, но и на МВР и на другите служби за сигурност. Създава се нов структурен 
компонент - териториален резерв, (това може би означава че вече не сме държава, а само 
територия, така ли да го разбираме? - бел.ред.) Предвижда се в мирно време той да е 
подчинен на териториалните държавни органи и да участва в защитата на населението при 
бедствия и аварии. Граждани с военна подготовка, сключили доброволно договор за служба към 
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новата структура - резервисти, ще бъдат викани на активна служба в мирно време. 
Кадровите военнослужещи ще поемат доброволно това задължение още при постъпването в 
армията. За пасивната си служба резервистът получава годишно парично възнаграждение, 
равно на една месечна заплата на кадровия военнослужещ, и 2% към пенсията за осигурителен 
стаж и възраст. А когато е на активна служба, той има всички права на кадрови 
военнослужещ с неговото звание. Останалите граждани с военна подготовка ще служат по 
задължения в категорията „запас", ще се наричат запасни и, в общия случай, няма да бъдат 
викани на активна служба в мирно време. В проекта за пръв път се уреждат нормативно 
отношенията между държавата и работодателите на резервистите и собствениците на 
техника. 

Разчетите на експертите показват, че при въвеждането на закона в сила ще са необходими 1.6 
% от бюджета на Министерството на отбраната за поддържането и подготовката на около 
10 хиляди резервисти в мирно време. Ако общата численост на резервистите е 30 хиляди души, 
с около 5 % от бюджета за МО ще се осигурява близо 40 % от отбранителния потенциал на 
България. (Отново без коментар) " 

Позволих си да цитирам почти цялата статия, че и поставих досадни вметки тук-там. Бях
решил да и правя цялостен литературен разбор, но се отказах. Исках сами да си направите
изводите, що за човек е той. Оставям настрана евтината пропаганда с оглед на това, че Ангелов
закопа тотално армията 3 години след тази публикация. Но прави впечатление, че още по това
време е имал идеи за реализирането на смешния резерв и просто е изчаквал да дойде неговото
време за да прокара плановете си. Само не знам с 3500 шкембести резервиста какво би направил
при евентуална „криза". 

Както знаем в България всички разбират от всичко и любимия народен спорт е даването
на акъл. Не прави изключение и другаря Велизар Шаламанов, кипрещ се с гръмкото звание
експерт по въпросите на сигурността и бивш зам.-министър на отбраната 1998-2001 г по военна
политика, планиране и евро-атлантическа интеграция. Той е един от палачите на националния ни
суверенитет и армията ни. Тъй като обаче има огромното желание да се закачи отново някъде
към властта (явно е голяма сладост това), той е привлечен за да бъде един от авторите на проекта
на новата Стратегия за сигурност на Република България. Както казахме този „проект" е
разработен от агенцията антибългари на Аню. Самия Шаламанов поради някаква неясна за мен
причина се гордее изключително много със : (цитат) „ част от приноса на представители на
гражданското общество". Той продължава да откровеничи, за да се разбере на кого служи:
"Стратегията" ни е изключително необходима сега, когато вече сме членове на НАТО, на
Европейския съюз и на Стратегическо партньорство със САЩ. Самозабравилият се предател се
оказва, че разбира и от енергетика и дава своето позволение за съществуването на Европейски
енергийни проекти ни в клин, ни в ръкав: „ Проектите за петролопровода"Бургас-Вльора" и
газопровода"Набуко" са по-доброто решение от гледна точка на България, на Европейския съюз 
и на НАТО ...... Основно чрез предприемане на съответните стъпки в НАТО и Европейския съюз и 
в контекста на стратегическото партньорство със Съединените щати...". Всъщност
помежду другото, антибългарина и унищожител Шаламанов се изпуска като заявява че ПРО не
служи за защита на европейците ( от кого - не е ясно), а че: " Този противоракетен щит, както е
известно, е американски и той се грижи за Съединените щати. Прави впечатление, че усвоил
угодническия тон, той говори непрекъснато за това че: "България е член на НАТО и на
Европейския съюз и има отношения на Стратегическо партньорство със САЩ и от нас зависи
изключително много."Какво точно зависи от нас - не става ясно! 

Всъщност трябва да се отбележи, че редуцирането на войската до 24 000 души - това,
което на практика изпълни Аню през 2011-212 не е нова. Тя е предложена на Сергей Станишев
когато е все още премиер, както писахме малко по-нагоре от самия Аню Унищожителя и
неговата антибългарска организацийка. Това може да означава само едно - че има заговор 

107



изпълняван от всичките правителства без оглед на това дали са сини или червени или оранжеви.
Станишев обявява идеята си да "редуцира" нашите и без друго анемични въоръжени сили до 24
хиляди човека известно време след като сме ги съкратили на 36 000. Според него българският
народ трябвало да избере дали да поддържа голяма и зле въоръжена армия, или малка, но
оборудвана модерно. Както добре знаем в България не се осъществи нито едното, нито другото.
Трябва да се вземе и още нещо в предвид при една малка добре оборудвана армия - все още не
воюваме с роботи и терминатори и числеността на състава винаги е от значение. Колкото и
добре оборудвани да са 1000 човека - те пак си остават 1000 човека и смърта дори на 100 от тях
може да обърне каруцата при евентуални бойни действия. Това го пиша, защото много от
бившите и настоящите военнослужещи, спомнящи си светлото военни минало, си мислят, че
БСП (БКП) се интересува от армията. В това няма нищо вярно. Те се интересуват от армията до
тогава докато могат да имат някаква полза от нея, не предлагат нищо в замяна, а само
демагогстват от трибуната на НС в защита на армията, докато са в опозиция и я унищожават,
както сините лакеи, докато са на власт! 

Станишев, който дори не е бил войник, не пропусна да демонстрира отчайващо семплите
си познания във военната област, които се изчерпват с дипломната му работа в Московския
университет на тема: "Униформите и отличията в съветската армия". Ако не беше така,
министър-председателят щеше да знае, че 24 хиляди човека не са армия, а две
военновремеви дивизии. Дори по-малко, защото при определени екстремни обстоятелства и в
зависимост от целите съставът на една дивизия може да достигне между 14 и 16 хиляди. Отделно
е, че и сегашните 39 хиляди зле оборудвани войници и офицери са твърде малка сила при
убийственото за нас съотношение на Балканите. Действащата армия на Турция е близо 800
хиляди човека, без да говорим за въоръжената до зъби 120-хилядна жандармерия. Гръцката е
около 200 хиляди - колкото имаше и България преди да започне демонтажът на държавата след
89-та година. И докато ние послушно, с мазохистично усърдие ликвидирахме нашата
отбранителна система, Турция и Гърция насищаха армиите си с модерни, високотехнологични
оръжия. Но запазиха и тяхната численост. 

Идеята на премиера Станишев да редуцира, т.е. да ликвидира нашата славна някога армия
напомня за един телевизионен репортаж от военния парад в някаква скрита в африканската
джунгла държавица, излъчен преди години. Пред тамошните вождове премина един допотопен
джип, следван от обути в тръстикови сандали бойци. Те стъпват гордо и напето, а бойното им
снаряжение са лъкове, копия и колчан стрели на пояса. В същото време президентът Първанов и
шефът на кабинета му ген. Никола Колев напразно се опитват да ни внушат, че сме имали
"малка, но стегната армия". Дали пък те и Станишев не са имали предвид опита на въпросната
африканска държавица? И без друго безумията на управляващите у нас върнаха България повече
от сто години назад, защо утре да не въоръжим армията с копия и лъкове? Хем ще излезе и по-
евтино на съсипаната ни страна. 

Има обаче и други примери. След първия военен преврат в Турция през 1960 г. премиерът
Мендерес и двама негови министри са осъдени на смърт и обесени. Обвинението срещу тях е в
държавна измяна, защото са сключили крайно неизгодна за страната военна спогодба със САЩ,
която освен другото уронвала турското национално достойнство. Ако тук приложим същата
мярка спрямо легиона от овластени престъпници, разграбили и разпродали България, автори на
серия тежки предателства, централните софийски улици биха се превърнали в гора от ... бесилки.
Но у нас това не става - за престъпления срещу държавата се раздават ордени и високи постове. 

Споменахме агент Гоце - човека който пред медиите не се спря да говори за това че
трябва да имаме силна армия, с цел забаламосване на останалите една шепа военни, които му
вярват, а в същото врме не е направил дори един опит да спре унищожаването на армията ни. В
един момент се оказа, че когато говори за силна армия, която да гарантира националният
суверенитет, точно неговите съпартийци по времето на тройната коалиция режат ли, режат! Към
края на мандата си Георги Първанов започна да мисли все повече за периода след изтичането му
и все по-малко да се тревожи за реалните трудности, които стоят пред личния и командния 
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състав на Българската армия. Два пълни мандата Г. Първанов твърде формално се отнася към
задълженията си на върховен главнокомандващ. Нередовно, след удивително дълги паузи, след
обществен и политически натиск свиква Консултативния съвет по национална сигурност, където
разискванията са вяли и безплодни. 

Той нито веднъж не заема ясна и конструктивна позиция при важни за националната
отбрана и в частност за Българската армия събития. Явно от чужбина не му плащат достатъчно!
Поощрява безпринципната кадрова политика на „Позитано" 20, прокарвана чрез НДСВ и
Тройната коалиция. Премълчава докладите за корупция. 

Пак той ту категорично заявява, че „санитарният минимум за числеността на армията е 45
000 души", ту замлъква при започване на съкращения. При обсъждане на последните промени в
ЗОВС заплашва дори, че ще наложи вето заради орязване на своите правомощия и тези на
Генералния щаб, но после подписва закона за обнародване, за да не „спъвал реформата".
Провалът на Първанов като върховен главнокомандващ е най-забележим в кадровата му
политика. През 2002 г. той е обект на ирония и критични бележки заради липсата на
командирски опит в кариерата на ген. Никола Колев, чието назначаване за началник на
Генералния щаб подписва след промяна в ЗОВС, осъществена със светкавична бързина от
тогавашното парламентарно мнозинство. Още по-нелеп е указът на комуниста Първанов от
лятото на 2006 г., когато назначава началника на Генщаба след двумесечни пазарлъци. Всъщност
тогава незаконната тричленка (Станишев, Симеон и Доган) решава кой да оглави ГЩ. Всъщност
за какво ни е войска нали си имаме американски бази: 

10.3.Американските бази 

На 20 октомври 2003 година започва полемика - да разрешим ли на САЩ да разположи
военни бази в страната ни или да откажем. Тези дискусии приключват на 28 април 2006 г.,
когато в София официално е подписан антибългарският договор за използване на съоръженията
между държавния секретар на САЩ Кондолиза Райе и външния министър на България Ивайло
Калфин. Казвам антибългарски, защото дори и окупационната червена армия и стария ни голям
брат Русия/СССР не си позволиха да построят своя военна база в България! Да, ние бяхме един
малък щит при евентуална агресия от страни-членки на НАТО! Да, армията ни беше материално
издържана от Русия! Но никой, никога досега не беше строил военни бази на наша територия!
Щом сме съюзници със САЩ - защо не построим на тяхна територия наша база в която да
правим каквото си искаме! Знам какво ще кажете - те са големите батковци- те имат право да го
правят - ние - не! Тоест - ние съюзници ли сме или сме окупирани от тях? Което пък води до
следващата логична мисъл - това което се случи в България, а и не само, си е окупация от най-
чист вид. Национално предателство от най-чист вид! Разбира се под хиляди предлози - ние се
грижим за вашата сигурност по този начин, а и нали сме съюзници, ние така ще налеем пари за
вашите фирми и пр. и пр. глупости, които нашите политици бяха заучили и бълваха като
папагали с цел оспиване на обществото. Как по-точно ще се грижат за нашата сигурност като с
тези бази стават потенциални мишени ,както на терорирсти така и на други държави ще видим
малко по късно. Ще видим и как просперират българските фирми ангажирани в това свято
съюзническо дело. 

По това време както Станишев, така и Първанов отдавна са готови на всякакви реверанси
към Вашингтон - дори ако те заплашват националната ни сигурност и изпадналия в анемия
суверенитет на страната. Анализаторите отдавна предупреждават, че забуленият в дълбока тайна
договор за влизането ни в НАТО крие от обществото рискови за България клаузи. Каквато се
оказа наложеното ни условие да съкратим критично личният състав на армията и на практика да
я обезоръжим, предоставяйки й представителни или полицейски функции при мисии в чужбина. 

Това се отнася и до споразумението за настаняване на американските бази у нас и
упоритото нежелание на управляващите да осветлят пред обществото анексите към него. По
същия начин бе дълбоко засекретено и създаването на съвместната българо-американска военна 
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мисия "Изток" през миналата година,. Да напомним: тази структура предвижда оперативно-
тактическо планиране и материално-техническо осигуряване на операции извън нашите граници.
Те. нанасяне на удари върху неудобни (разбирайте -непослушни ) спрямо Вашингтон държави.
Въпросната мисия,както и предислоцираните от Западна Европа американски бази у нас са част
от стратегията на САЩ за установяване контрол върху Проливите, Близкият изток до Кавказ и
Средна Азия. А Русия да бъде стегната в менгемето на натовската, или по-точно - американската
военна машина. В схемата са и специални разузнавателни структури (включително
радиоелектронни, дешифровъчни и подслушвателни) на територията на братска Турция, където
консулствата на САЩ са превърнати в координиращи центрове. 

Първият ход на добре известните със сервилността си Първанов и Станишев спрямо
военните апетити на Вашингтон бе, преди споразумението за базите да се "опипа" общественото
мнение, да се успокои и дезинформира относно техните функции. Те са представяни като
безобидни образователно-тренировъчни школи за адаптиране на армията ни към натовските
стандарти. Разбира се, докато бъдем поставени пред свършен факт, разбирайки, че страната ни
всъщност се превръща в плацдарм за агресия. И в мишена за ответни ракетни удари от страна на
нападнатите от Пентагона държави. След което влиза в действие следващия задкулисен ход-
отново потайно, с внимателно сондиране на обществото да свикнем с лицемерната идея, че
увеличаването на броя на американските бази у нас гарантира сигурността на страната срещу
потенциалния агресор се опитват да ни внушат, че инвестициите на новоизлюпеният ни
"покровител" при изграждането им ще осигурят небивал просперитет в районите около тях. 

Когато се разбра, че американците имат апетит за военни бази у нас още в самото начало
- част от тяхната пропаганда поета услужливо от медиите беше че ще ни защитава от ....незнайно
какво! Абе, ще ни защитава - това е важното!) и че ще налеят много пари. Като за начало
стратезите от Съединените щати се прицелиха в терени около Сунгурларе, които са в удобна
близост до сухопътното "съоръжение" в Ново село. Били готови да инвестират 150 милиона
долара в полза на общината - за подземна инфраструктура, пътища и търговски обекти, които
еднакво щели да обслужват местните хора и американските рейнджъри -около три до пет хиляди
на ротационен принцип. Кметът на Сунгурларе бил много впечатлен от офертата на Вашингтон,
тя щяла да съживи района, да осигури поминък на населението, а навярно - и постоянна и
сигурна работа на магистралните жрици на любовта. Колкото до евентуалното ангажиране на
български обслужващ персонал в базите - местните шефове пропускат да се запознаят с опита на
Турция, където няколко шумни скандала разтърсиха тамошното общество, когато се оказа, че
турските работници в американските "военни съоръжения" са третирани като третокласни слуги
и аборигени. Очите на бедните хорица светнаха - може би пък ще стане нещо - казваха си те.
Маститите бизнесмени също - 150 милиона долара - това са много пари - ще има и за нас и
нашите фирми. А с тия 3 до 5 хиляди левенти - ехееее - каква проституция ще спретнем! Парите
вече започнаха да удрят хората по главите! 

Подробностите около искането на САЩ за въпросните терени около Сунгурларе, щели да
се уточнят при специална визита на кмета в американското посолство в София. Което удиви
всички и предизвика серия въпроси: Община Сунгурларе държава в държавата ли е? Какви
пълномощия има и от кого градоначалникът, за да преговаря в чуждо посолство за терени, които
все още са българска територия? Знае ли правителството за поредните щения на Вашингтон да
милитаризира за геостратегическите си интереси повече райони в разградената ни държава? 

Още в момента в който разбират за строеж на бази на Балканите, руснаците пък съвсем
естествено заемат отбранителна реакция - все пак - до преди 15 години България и Румъния са
били най-верните слуги на СССР. Командващия руските ракетни войски със стратегическо
предназначение генерал-полковник Николай Соловцов заявява, че Русия ще гледа като на
потенциална мишена за междуконтиненталните си ракети на американските бази в България,
Румъния, Полша и Чехия. 

Бившият началник на руския Генерален щаб генерал Виктор Есин пък коментира, че
Русия трябва да взаимодейства със САЩ, НАТО, България и Румъния относно точно какво ще 
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бъде разположено в тези бази и да се опита да повлияе на това решение. Изглежда Москва има
само един начин да ограничи възможностите на тези бази - чрез влизането в сила на
адаптирания Договор за обичайните въоръжени сили в Европа, който определя квоти за
количеството тежко въоръжение, разрешено на страните-включени в Договора. Малко след като
става ясно на Русия, че САЩ лъжат относно това дали базите ще са постоянни или временни,
Русия илиза от ДОВСЕ, 

Дали някой ден няма да съжаляваме, че за пореден път се намесваме в глобалното
противопоставяне по най-глупавия възможен начин! 

В началото на 2008 в ЕП, евродепутатите от Атака се опитват да протестират срещу
базите, като подписват декларация за ограничаване на американското военно присъствие в
Европа. Тази декларация е внесена от чешки депутати, и остро критикува разполагането на нови
военни бази на САЩ в страни-членки на Съюза. В нея се отбелязва още, че съществуват
причини да се смята, че разполагането на военни инсталации на янките в Европа не е в интерес
на гражданите на ЕС, а защитава стремежите едностранно на Съединените щати. Основните
искания, поставени в декларацията са за намаляване на американското военно присъствие в
Европа, като вредно за интересите на европейците, както и за даване на възможност на
гражданите да се произнесат. 

Всъщност самите бази са избирани целенасочено - в Безмер, Граф Игнатиево и Ново село
и в близост до огромните военни складове в Айтос. Така Вашингтон слага ръка на отдавна
лелеяната и от Анкара полоса юг-север, за да контролира проливите, Близкия изток и Кавказ и да
свие обръча на НАТО около Русия. 

Най-общо подписаният договор дава право на Америка да изгради нови сгради и
съоръжения на полигон "Ново село", авиобаза "Безмер" и един склад до Айтос и да ги използва в
период от 10 години. Американците обявяват, че имат намерение да провеждат тук обучение на
армията си, като броят на бойците не надхвърля 2500 души - при ротация могат да достигат и по-
голяма численост. Към есента на 2008 няма нищо налице, въпреки че е заявено, че строежите на
новите съоръжения ще започнат още през пролетта на 2007 г. През лятото на полигон "Ново
село" обикновено се правят българо-американски учения, в които участват около 500-900 бойци. 

Отделение на американската армия на учение в полигона Ново село, Сливенско. 2009
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Всъщност - Америка не бърза да разполага базите си, най-вече по финансови причини.
Наблюдава се стагнация и в действията на най-мощната армия в света - тази на САЩ. През 2002,
ръководството на американската армия реши да разшири дейността си на Изток, като създаде
нов вид военни съоръжения, а не огромни бази, като в Германия например - бази, в които
живеят десетки хиляди военни със семействата си, а тяхната издръжка се измерва в стотици
милиони долари. В средата на октомври 2008 зам.-посланикът на САЩ у нас Александър
Караянис обяви, че Америка ще вложи над 90 млн. лв. в трите бази през следващите 2-3 години.
Около 62 млн. лв. ще са за изграждане на постоянни сгради и съоръжения. На фона на
милиардите, които гълта щатската армия, това са стотинки. 

Договорените обекти и съоръжения (учебен полигон "Ново село", Военновъздушна база
"Безмер" и Военновъздушна база "Граф Игнатиево") са под командването на българските
въоръжени сили. Българският командир на поделението има пълна командна власт върху целия
български военен персонал и оборудване, което се числи към съоръжението. Българският
командир носи отговорност за поддържането на дисциплината сред българския личен състав.
При упражняването на своята командна власт командирът на българското поделение не следва
да въздейства върху свободата на действие на американските бойци в рамките на договорените
съоръжения и обекти и не следва да създава пречки за изпълнението на техните оперативни
задачи. Тоест янките могат да си правят каквото си пожелаят буквално! Ако решат да изнасилят
някой български войник в поделението - не може да им се попречи! 

3-а изтребителна авиобазата "Граф Игнатиево" ще се използва само като подсигуряваща
на основната база "Безмер". Именно там американците ще трябва да удължат пистата със 150 м в
източна и с 350 м в западна посока. Ще трябва да бъдат изградени краен участък за спиране,
краен участък за безопасност, зони за осветителни системи уловки и обслужващ път съгласно
стандартите на НАТО. "Граф Игнатиево" ще се ползва единствено в случаи на аварии или когато
кацат по-големи летателни машини. Единственият проблем, който засяга и всяка една от
останалите български военновъздушни бази, е остарялата техника. 

Съгласно договореностите между САЩ и България за разполагане на съвместни бази,
летище "Безмер" ще служи за кацане на американските самолети С130 "Херкулес". Където са
базирани руските ни стратегически бомбардировачи СУ-25. 

Официалната версия е, че базите ще бъдат учебни. В тях американски военни ще
пребивават само временно - до 3 месеца. През това време те ще се обучават. В обществото
витаят няколко въпроса. Защо, примерно, американските войски ще трябва да се обучават у нас?
Климатът и релефът на страната ни не е близък нито до този на Афганистан, нито на Ирак. В
складовите помещения ще имат право да влизат единствено американски командири и бойци.
Товарите на самолетите също няма да минават през проверка, тъй като са освободени от
всякакви мита и такси. 

Военните от американския контингент в България също ще могат да изграждат и
обслужват хранителни и смесени магазини, военни столове, обекти за шивашки услуги,
бръснарство, фризьорство и козметика за своя контингент. Това пък е записано в одобрения от
правителството проект на Споразумение по прилагане на логистичната поддръжка по
споразумението за разполагане на американски военни бази у нас. Безмитните магазини,
подобни на познатите у нас фришопове, ще има в американските бази. Магазините са по-
известни като Пи Екс и работят във всяка американска база по света. Те са достъпни за местните
служители на базата, които не са американски военни. Американците ще могат и да почиват в
базите на МО у нас, както и да ползват нашите военни болници. Тоест те идват тук с техните си
американски магазини, които не подпомагат нашата икономика, но пък ще използват нашите
почивни станции и болници, като ние ще плащаме техния престой там! Местното население
около трите военни бази ще трябва да изчака още няколко години, за да види дали ще се сбъднат
очакванията му - американците да дадат възможност за повече работа и пари. 

Американците използват още един много хитър ход за да отървават своите солдати - те
знаят за мудното ни правосъдие и са се да договорили с българската страна, че ако до една 
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година не приключи дело срещу щатски боец, извършил престъпление на наша територия, то той
се предава за разпореждане на командирите си. Ако се стигне до присъда, според спогодба,
виновният ще може да я излежи и в американски затвор. Разбирай - да бъде пуснат на свобода
почти моментално. 

Всъщност се оказва, че американските бойци, които пристигат във военните бази у нас
имат повече правомощия, отколкото ограничения. Янките имат право да претърсват лица и
превозни средства, които напират да влизат в базите или се движат подозрително в близост
около тях. За целта ще се изграждат и въоръжени постове, бариери, КПП-та и т.н. Докато са в
територията на базите, американците имат право да са въоръжени със смъртоносни и
несмъртоносни оръжия, да задържат временно лица с подозрително поведение и такива, за които
има данни, че опитват да извършат незаконни дейности. Докато провеждат дадена тренировка
или учение, задокеанските войници ще бъдат особено бдителни. Тогава с пълна сила ще важи
правото им да проверяват самоличността и временно да задържат лица с подозрително
поведение. Тогава бойците ще могат да действат освен в района на самите бази, но и в близост
около тях. Щатските военни полицаи, могат да извършват патрули на обществени пътища, в
обществения транспорт, в ресторанти и т.н. Друго правомощие, записано в допълнителното
споразумение, касаещо сигурността, позволява на янките да осигуряват въоръжена охрана на
конвои, докато се движат по пътищата из България. 

Интересно е да разберем какво казват хора като прокурора проф. Борислав Йотов относно 
правата и задълженията на янките в България. Според него „ с установяването на 
американските военни бази у нас се отнема суверенитета на Република България и тя се 
превръща в една страна с ограничен държавен суверенитет. Съвсем скоро населението в 
районите на базите ще спре да гледа с надежда и ще види, че това е илюзия. Практиката в 
Италия, Германия и други страни, където имаше, а и продължава да има американски военни 
бази, те се превръщат в един аморален инкубатор. Фактите сочат, че край тях най-често се 
развъждат изнасилвания, блудства, шпионаж, проституция и разпространение на наркотици. 
Това в морален аспект е много укоримо и е силен негатив за решението за установяването на 
базите. Най-лошото е, че с настаняването на американските военни сили в България нашата 
страна се превръща в прицел на тероризма. Като цяло обаче прави впечатление, че 
споразумението между САЩ и България за установяването на т.нар. "военни съоръжения " 
съдържа секретни клаузи, които са в ущърб на страната ни и установяват сериозна 
американска юрисдикция на наша територия. В случай че САЩ решат да използват базите за 
атака срещу трети страни, Аз се съмнявам, че нашите управляващи биха имали смелостта да 
се противопоставят на исканията на САЩ. Относно това какви точно правомощия ще имат 
янките в публичното пространство техният статут не е определен, няма яснота. Контурите 
на този статут са в онези клаузи, които не са достояние на българската общественост. Това 
е нещо недопустимо в съвременното международно право. Върху българска територия ще се 
установи режим на американска юрисдикция. Те могат да арестуват, могат да въвеждат и 
много други ограничителни наказателни мерки. С това не просто се нарушава държавният 
суверенитет, но и личните права и интереси на българските граждани. Американското 
законодателство не допуска възможността техни граждани да бъдат съдени от чужди 
съдебни институции. Именно по тази причина САЩ отказаха да подпишат Римския статут 
на Международния наказателен съд. Този статут щеше да позволи на американски 
военнослужещи да бъде търсена отговорност за извършени в чужбина военни престъпления. В 
Безмер и Ново село всичко ще бъде под техен пълен контрол и юрисдикция. В случай, че 
американски военнослужещ извърши престъпление, българската съдебна система няма да бъде 
компетентна да го подведе под наказателна отговорност. Те могат да извършват наказателни 
репресивни действия срещу български граждани под предлог, че те са застрашили сигурността 
на техния военен обект, Образно казано, те ще могат да привличат под наказателна 
отговорност евентуалните, според тях, нарушители. Може овчар да се заблуди или просто 
овцете му да се запасат край оградата на базата и той да се опитва да ги прибере. 
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Американците могат да кажат: "Ето, ти си нарушител, терорист, шпионин!". Така едно 
невинно лице, български гражданин, може да стане обект на наказателно преследване. Друга 
неяснота в споразуменията е това, че думата "ограничен контингент " тук не се използва, 
което значи, че бройката ще зависи от американската страна. Нищо не гарантира 
заложените цифри. Не се знае и колко пъти тези контингенти ще се сменят. И всичко това е 
безвъзмездно. Това е прецедент. Други страни в същото положение извлякоха милиони 
долари ползи под формата на наеми, такси, митнически сборове за внасяне на военни 
съоръжения. За разлика от всички останали държави, където има настанени американски 
военни бази - Италия, Германия, Гърция, Япония, у нас тези бази са буквално подарени. Те са 
дадени напълно безплатно. Не са предвидени никакви средства за едно своеобразно 
обезщетение за страната ни. Това по принцип е едно неравноправно споразумение, защото 
по него България има само задължения, а няма никакви права." Ето така действат 
псевдозащитниците на България и нейната армия - комунистите от БСП! За пореден път - срещу 
собствения си народ и за собствените си джобове! 

Всъщност около един месец след въпросния разговор с професора, неговите думи се
оказват пророчески,когато в края на април 2008 се завихря кютек между янки и българи след
пиянски скандал за момиче. В историята група от 8 пияндета - американски рейнджъри ден
преди да си замине от България и след като се почерпили солидно с уиски и бира започнали да
задяват момичета от заведение в Пловдив. Никой обаче не им обръщал внимание, за да не стане
проблем. За изпроводяк обаче, рейнджърите напсували сочно българите и страната ни и
напуснали заведението. Минути след тях си тръгнала и голяма компания българи. Първо
започнала престрелка от псувни, която прераснала в ръкопашна схватка между двайсетина
човека. На помощ на щатските войници се притекли техни колеги, отседнали в новотела в града.
При боя е пострадал 26-годишен пловдивчанин, който е с натрошен на три места крак и неговото
възстановяване ще отнеме поне половин година. Началникът на Генщаба - генерал Златан
Стойков приема функцията на икона и делово съобщава - „Информирани сме за случая, но
натовските войници не са под наша юрисдикция и няма как да реагираме. Ако се докаже по
безспорен начин вината на натовските бойци, те ще понесат своята отговорност, но в САЩ -
тоест ще бъдат пуснати на свобода! 
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Но да се върнем за малко на финансовата страна или поне това което медиите по цял ден
афишират с някаква надежда и патос. Съобщава се на всеослушание, че около 200 млн. долара
ще бъдат инвестирани в българските общини, в които има военни бази. По линията на НАТО ще
бъдат инвестирани 50 млн. долара. Между 130 и 150 млн. долара щели да се дадат за ремонт на
пътища и комуникации!!!! Присъствието на американски военнослужещи в Сливенско и
Ямболско ще доведе до разкриване на работни места във фирмите, които ще доставят стоки и
услуги за американската армия. Американските гости олицемерно обясняват, че съвместните
военни бази са и ще останат български военни обекти под български флаг и командване, но
пропускат, че в складовете на САЩ, само рейнджъри могат да влизат, а и въпросните рейнджъри
не са под български контрол и нашите закони не важат за тях! 

Жителите на област Сливен като едни истински наивници имат доста позитивни
очаквания на за оживление в района на полигон Ново село заради съвместното ползване на
съоръжението от българската и от американската армия. Докато само преди няколко месеца
настроенията около базата са по-скоро негативни, днес те са съвсем различни. Явно
пропагандата си е свършила работата. Реалистите в града обаче смятат, че настроенията около
Ново село трябва да са по-скоро умерени и рогът на изобилието няма да се излее при тях. Най-
малкото защото има забавяне с конкретиката по проекта, а бизнесът очаква реална информация
за предстоящите планове. За жалост сливналии се оказват много далеч от истината .................  

Към края на февруари от посланик Джон Байърли става ясно, че САЩ ще наливат 60 млн.
долара през 2008 на полигона Ново село край Сливен. Сливналии подскачат от радост....но до
момента в който разбират , че въпросните 60 милиона долара, одобрени от конгреса на САЩ, са
за градеж на лагера на янките и модернизиране на инфраструктурата на полигона Ново село.
Колко от тях ще видят сливналии....няма да коментирам. Може би някои ще се запитат - че
откъде накъде, американците трябва да наливат пари в местната икономика- нали парите са си
техни - те решават какво да правят с тях. Да, така е! - Но едно от обещанията с които и нашите
властимащи пропагандират слагачествтото си беше ,че икономиката на районите около
американските бази ще дръпне. Е, на трезвоислещите още веднага им стана ясно, че това няма
как да стане. 

Истината обаче е и малко по различна - ето разбивка за сумите, които ще инвестира в 
базите си в цяла Европа. Парите ще се използват за подобряване на инфраструктурата в и около 
съвместните съоръжения. 
- Строителство на сгради - $40-50 млн. за 2008-2009 г. 
- Пътно и комунално строителство - $5-10 млн. за 2008-2009 г. 
- Поддръжка на сгради и по-малки проекти - 600-800 000 долара за година. 
- Поддръжка на пътища и на района на обектите - $300 000-500 000 за година. 
Та дотук за стотиците милиони изсипани върху нас. 

Върху 5 декара към средата на 2008 в Ново Село ще изникнат модулни жилища, учебни
зали, помещения за отдих, складове, паркове за машините - хвалят се българските полковници -
продавачи на суверенитет! Пак от тях , все по-униващото сливенско общество разбира че в
магазините на лагера ще се плаща с долари, което пък автоматично изхвърля българските
предприемачи от полигона. Всъщност това условие е записано в политическото споразумение,
ратифицирано от Народното събрание през 2006 ,подписано от Кондолиза Райе и Дж. Буш. Защо
чак сега им прави впечатление на някои хора си остава загадка! 

Та като стана въпрос за предприемачи, някак си свенливо, нашите военни споделят под
сурдинка, че янките наистина предпочитали по-големи компании, с натрупан опит в областта. 

Интересно е че по думите на американският посланик Джон Байърли, фирмите -
кандидати ще се избират чрез конкурентна и отворена процедура, като добавя , че ще се направи
всичко възможно да участват български фирми. Разбира се всичко това се нарича на жаргон -
пунта! 

Пример е търсенето в началото на май 2008 на фирма , която да осъществи
рекогносцировка на съоръженията, планиране на настаняването и охрана на съоръженията. 
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Българските фирми се правят устата, че дори се обединяват и в консорциуми за да са по-
конкуретноспособни със западните фирми-кандидатки. Търгът за такава фирма е общ за района
на Централна и Източна Европа и Африка, като посочените конкретно страни са България,
Румъния и Полша. Това изискване фирмата да е една и съща във всички държави напълно
елиминира евентуалните български участници. Според одобрените и подписани от
вицепремиера Ивайло Калфин технически споразумения обаче охраната на съоръженията трябва
да бъде поета от регистрирана в България фирма. Това означава, че ще бъде възложен най-
вероятно на голяма американска компания, която има филиали у нас, обясниха наши експерти, а
пък част от работещите за спечелилата компания ще трябва да имат достъп до тайни на САЩ и
НАТО на ниво „топ сикрет". Което е меко казано странно - служители на частни фирми да имат
достъп до военни тайни! 

Друг подобен пример за това как за нас няма място никъде е и първия спечелен договор за
фирма обслужваща базите на стойност 6.5 млн. долара. С парите се изграждат временни
съоръжения, а очакавано фирмата победител не българска, а чужда, по-конкретно - немска.
Всъщност точно за това си говорихме, но то показва две неприятни неща: 

Едното е, че родният бизнес все още не може да отговори на завишените щатски
критерии при изпълнение на поръчките. Над половината от фирмите ни дори не
знаят как се кандидатства на натовски търг. За жалост е доста скромен процентът
на предприемачите, които имат сили да се мерят с качество и професионализъм с
чуждите компании. 
Вторият знак е още по-обезпокоителен - българският бизнес не печели проектите
за базите, и дори рядко успява да се добере само до подизпълнителското място. И
то в собствената си страна, в превод - оказваме се девета дупка на кавала. Това
означава, че големите пари, които САЩ отпускат за базите, ще се вземат основно
от компании от Германия, Франция, Щатите и т.н. 

Всъщност с въпросната американска база в Ново село се развиват доста интересни неща
тъй като към началото на 2010, назрява международен скандал. 9 месеца след старта на проекта
всички строителни дейности са спрени. Причината - главният изпълнител - немската компания
"Билфингер Бергер АГ", не плаща 6,3 млн. лв., които дължи на партньорите си-подизпълнители
от българска страна. Нещо повече - германската фирма не просто не плаща, а категорично
заявява, че няма и намерение да плати за вече свършената работа. Заради ловките финансови
машинации 15 български фирми са изправени пред фалит. 

Както по-горе написах през 2008 "Билфингер Бергер АГ" печели търга и подписва
договор за изпълнение. Главен контрагент на "Билфингер Бергер АГ" у нас е бургаското
дружество "Доломит М". То, от своя страна, наема други подизпълнители, които се заемат пряко
със строителството. По договор "Билфингер Бергер АГ" плаща на "Доломит М" за извършените
дейности. "Доломит" пък се разплаща с отделните строителни фирми, наети от нея. 

Първите 5 месеца всичко върви нормално и по план. Германците са доволни и превеждат
всички дължими средства за градежа на военната база. Проблемите започват през септември
2009, когато мениджърът на проекта от германска страна Дитер Шулц решава да вземе всичко в
свои ръце. Той започва да налагат непосилни санкции на "Доломит М" за качество, неспазване
на срокове, неточно изпълнение и всевъзможни други причини. Българската фирма е претърпяла
огромни загуби само за това, че нямало електрическа крушка на входа или че временните
пътища били кални. След дълги и мъчителни преговори от "Билфингер Бергер АГ" отказват да
заплатят извършените изкопни работи . "Когато подписвахме договора, бе изчислено, че трябва
да се преместят по вертикалната планировка 60 000 куб. метра земна маса. След като започнахме
работа, обаче се оказа, че всъщност изравняването изисква да се извозят 10 пъти повече - 600
хил. куб. метра. Затова ние бяхме предупредили "Билфингер Бергер АГ" още в самото начало. Те
ни успокояваха, че всичко подлежи на анексиране и ако излезе такъв проблем, всичко ще бъде
платено. Когато това наистина се получи, отказаха да платят допълнителните разходи с 
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обяснението, че в договора е заложен един обем земна маса и - точка. Продължихме да работим
за наша сметка и да търпим загуби, защото по договор нямаме право да спираме работа", обясни
мениджърът по проекта Николай Хаджиев от "Доломит М". Към началото на 2010 за изкопните
работи "Билфингер Бергер АГ" са превели 300 хил. евро, а реално изразходваните средства са 3,5
млн. евро. 

След десетки преговори с българската фирма главният изпълнител се съгласява да поеме
600 хил. евро от загубите. За да ги плати обаче, "Билфингер Бергер АГ" ги обвързва с
неизпълними условия. Немците заявяват, че ще платят част от средствата само ако "Доломит М"
склони да намали количеството стомана, необходимо за изграждане на металните конструкции
на сградите, и дава 30-дневен срок. Бургаската фирма наема отново проектант, който
преизчислява конструкциите. По указание на партньорите си изпраща цялата документация за
одобрение. В 30-дневния срок отговор не идва, а след изтичането му от "Билфингер Бергер"
заявяват, че няма да платят, защото срокът е изтекъл. В същото време за последните четири
месеца на "Доломит М" са наложени глоби и удръжки за общо 329 хил. евро. 

Българската компания търпи санкции и за неспазването на сроковете за изпълнение, които
предварително е обявила. Причината да не ги спази обаче е, че представителят на германците
Матиас Виснер, който упражнява качествения контрол на "Ново село", не успява да приеме в
срок завършените обекти. Родните строители пък не могат да продължат по-нататък без неговото
одобрение. Българските инженери са категорични, че забавянето е тенденциозно, а крайната цел
е налагането на санкции. Към днешна дата сметките показват, че "Доломит М" е "на червено" с
около 6,3 млн. лева. Тя от своя страна пък не може да се разплати с близо 15 други фирми
подизпълнители, които са обречени на фалит. От "Доломит М" молят германските си партньори
поне да уредят сметките с малките фирми подизпълнители на проекта, които също са работили
през последните месеци за собствена сметка. Получават отказ и лаконичното: "Ние с тях
договори нямаме, оправяйте се вие". 

В същото време "Доломит М" продължава да плаща санкции и за неспазване сигурността
на обекта. По това перо са им удържани 60 хил. евро. Глобата е наложена заради това, че
списъците с работници, които подлежат на одобрение от ДАНС, не са подадени в необходимия
срок в агенцията. "Действително се оказа, че тези списъци с работници, които имат достъп до
базата, не са пристигнали навреме в ДАНС, но вината не е наша. Ние нямаме право да ги
подаваме директно в ДАНС, а чрез "Билфингер Бергер АГ". Защо кореспонденцията се бави с
месеци и не стига в ДАНС, ние няма как да знаем", обяснява заплетената история около строежа
на базата в Ново село Делян Брайков, заместник-мениджър на проекта. 

Освен всичко останало през последните два месеца германците спират да превеждат без
обяснение и средствата за индиректни разходи, които са в размер на 72 хил. евро месечно.
Съгласно договора, който са подписали, "Доломит М" нямат право да заведат дело в съда.
Всички евентуални спорове се решават от международен арбитраж, който обаче се намира в
Германия. 

За скандалната ситуация със спрените от германците траншове "Доломит М" са
информирали подробно американското посолство, посолството на Германия и командването на
"Корпуса на инженерите от US армията". Документът е изпратен и в българското Министерство
на отбраната. Бургаската фирма настоява да бъде извършена тотална ревизия на строителните
работи по проекта и на средствата, които са платени от "Билфингер Бергер АГ". 

Ситуацията около полигона в Ново село се усложнява още повече поради факта, че
немците нарушават строителните изисквания на американците. В спуснатите норми от САЩ към
главния изпълнител "Билфингер Бергер АГ" изрично е разпоредено сградите да не се строят с
плаващи плочи. Подизпълнителят "Доломит М" спазва 100% изискването, но проектите са
върнати от германската компания с изрични указания 29-те сгради да бъдат построени с плаващи
плочи. Те задължили проектантите да променят първоначалните планове и след тяхното
категорично несъгласие са ги принудили, като са им изпратили писмо, в което изрично са
записали, че ги освобождават от проектантска отговорност. "Това е грубо нарушаване на 
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изискванията на клиента, който забранява изрично строителство с плаващи плочи. Опитахме се
да го предотвратим, но от "Билфингер Бергер" казаха, че ако не изпълним тяхното нареждане, ще
спрат плащанията", заяви Делян Брайков. Категорично против са били и проектантите, които
също са предупредили германците, че с плаващи плочи сградите ще бъдат компрометирани и
може да създадат проблем. 

Ето как покрай нарушаването на националния ни суверенитет, се унищожава и нашата
икономика от чужди сили! А на какво се надяваха сливналии .............  

Интересно е да видим какво става на 7 км от Ямбол в авиобаза Безмер. Висшият военен
съвет на армията ни има желанието окончателно да ликвидира днешното военно летище Безмер,
което датира отпреди Втората световна война. Като се очаква до края на 2008 то да бъде почти
закрито. На Безмер ще останат само ограничен брой основно помощен персонал, който ще бъде
подчинен на Трета изтребителна авиобаза в Граф Игнатиево. А само допреди 3-4 години на
военното ни летище бяха привлечени няколкостотин души кадрови войници и сержанти. Тогава
перспективите бяха други През 2007 Близнаков започва съкращения. Част от личния състав се
пренасочва към други летища, а някои от летците се пенсионираха. За любителите на гръмките
лозунги, планът на САЩ бил днешното военно летище Безмер да бъде една от 6-те
стратегически US авиобази извън територията на Щатите. То ще мери ранг с летищата в
Инджерлик (Турция) и Рамщайн (Германия).???!!!!! А това означавало максимална охрана и
заетост на помощен персонал от Ямбол и близките села. Тук само след година щяла да бъде
удължена пистата и се очаква инвестицията да надхвърли 30 млн. евро...и пр. и пр. Тези
мечтания са предназначени за средностатистическия гражданин на Ямбол и са изказани от
американския посланик - Байърли. 

Да продължим с темата за американските бази и може би скандалът около тях ,който
придоби най-голят отзвук в медиите - случаят с Волен Сидеров. В началото на май 2011,
лидерът на "Атака" Волен Сидеров заяви, че видял случайно в ресторант американския посланик
в България Джеймс Уорлик и му заявил, че САЩ трябва да плащат 2 милиарда долара за
ползването на военни бази на територията на страната като му връчва папка с документи.
Официално, както споменахме на два пъти, тези бази са използвани за обучение на американски
войници от Германия и за зареждане на самолети - цистерни! Според лицето Сидеров, Уорлик
реагирал остро и му казал, че ще го унищожи. Случката е заснета от предварително подготвен
фотограф. Въпреки неприязънта ми към Сидеров, е факт, че до този момент, никой нито знаеше,
нито питаше за някакъв наем на въпросните бази! 

А каква е истината според държавата и според това което е подписано от другаря Калфин 
и другаря Гоце през далечната 2006 - ето го съобщението от МВнР: "Споразумението между 
правителството на България и правителството на САЩ за сътрудничество в областта на 
отбраната, подписано в София на 28 април 2006 г., предвижда САЩ да не заплащат наем за 
използването на обектите, но да покриват всички разходи по използването и поддръжката им. 
Всички обекти и недвижими постройки, включително новопостроените от САЩ, са 
собственост на България. Съюзническите американски въоръжени сили заплащат и всички 
предоставени им и използвани от тях услуги, включително ползването на магистрали (???!!)), 
ползването на радиочестоти, включени в гражданския радиочестотен спектър, и използването 
на летища и пристанища, които са отдадени на концесия. Споразумението има сериозни 
позитиви за България във военно, политическо и икономическо отношение. В икономически 
план то води до нарастване на доверието към страната ни като стабилен и перспективен 
партньор и до подобряване на общия инвестиционен климат. Споразумението е в полза на 
модернизацията на българските въоръжени сили чрез осигуряване достъп до най- 
модерните технологии, обучение и логистично осигуряване, както и съвместно изграждане и 
ползване на модерни военни обекти.Съвместното ползване на обектите означава и конкретни 
инвестиции за изграждането и подобряването на обектите и за околната инфраструктура, 
които са собственост на българската държава. По-големи глупости и заблуди за обикновения 
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българин на едно място не бях чел! Модернизация....Икономическо развитие ................Явно някой 
трябва да си свали розовите очила...или да престане да прибира пари за тази евтина пропаганда! 

Трябва обаче да си зададем няколко болезнени въпроса - защото базите не са натовски, а
америкнаски? Кога ще се потърси сметка от българските политици, и отляво и отдясно, които не
са спирали и продължават да се кланят без кръчмар на големия задокеански брат? И точно тук е
мястото да добавим, че към тази кохорта на адаптивни българи, могат да се добавят военния
министгър Аню Ангелов, неговия първи кадровик Иван Иванов и още дузина техни
сподвижници, завършили Колежа на НАТО в Рим. Сега те са главата на военното министерство.
Но по време на мандата на предишното правителство те използваха царското благоволение на
бившите военни министри ( все пак целта и на едните и на другите е заробване на България от
САЩ) и като „хвърковата чета" пропагандират по гарнизоните идеята за необходимостта от
американски бази на Ново село, в Безмер и в още няколко гарнизона. Без съмнение усилията им
са осребрени и във финансово, а по-късно и в политическо отношение. Не са забравени и
безплатните им наздравици от армейския джоб в чест на българско-американската дружба.
Волен Сидеров може да раздели сметката за военните бази. Част от нея е за министър Аню
Ангелов. 

За финал на тази част ще предложа един анализ на тема - Ще се отдръпнат ли САЩ от
България? 

Според военната стратегия на Обама се предвиждат радикални съкращения в бюджета на
Пентагона и значителни промени в ролята на САЩ на международната сцена. Идеята на Обама е
през следващото десетилетие бюджетът на Пентагона да намалее с над 480 милиарда долара.
Тази сума ще се удвои, ако и Конгресът на САЩ приеме, както се очаква, допълнителни
съкращения в размер на 500 милиарда долара. Това означава почти 1 трилион долара по-малко за
военни разходи през следващите 10 години. Огромните намаления на разходите за отбранителни
цели неминуемо ще имат конкретни последици. Армията на САЩ ще се свие от 570 хиляди на
около 520 хиляди; главното намаляване на броя, според експертите, ще дойде от намаляване на
войските в Европа. Обама обаче декларира, че новата стратегия не означава отдръпване на САЩ
от Европа и НАТО. Възможно ли е обаче една толкова голяма промяна в американските военни
приоритети да не се отрази на най-близките им партньори? 

Според вечния посланник на България в САЩ - комунистката Елена Поптодорова
промените най-вероятно ще засегнат България: "Говори се много за съкращения в т. нар.
Източна оперативна група, което включва и военните съоръжения в България, и участието и
присъствието на американските военни сили в европейското командване на НАТО като цяло, и
в нашия регион в частност. Важно е да преценим какви са шансовете ни в двустранен план
поне за поддържане, ако не за увеличаване на военното сътрудничество със САЩ. ( тази
женица обаче продължава да държи да бъдем напълно зависими от САЩ. Колко ли пари
получава под масата!?,) Важно е също какви ще са перспективите за продължаване на
американската роля в Европа, защото от това може да зависи например участието на
българската армия в мисии. Съществен въпрос е и доколко Америка ще продължи да поддържа
тези международни мисии и операции, които не биха били възможни без много солидния
американски принос....Преките възможности за модернизация по двустранна линия, каквито
съществуваха в периода преди световната икономическа криза, няма да бъдат големи", казва
посланик Поптодорова. Странно, какви ли бяха преките ни възможности за модернизация преди
световната икономическа криза....50 джипа Хъмър може би .............  

Джон Ситилидес, политически експерт и съветник на Държавния департамент по въпроси
на американската дипломация в Европа, коментира за Дойче веле, че новата стратегия
категорично премества стратегическите интереси към тихоокеанския регион. "Тя е насочена към
поддържане на сигурността на световните търговски пътища, а не към водене на войни.
Геополитическата промяна предизвиква неминуеми опасения за бъдещето на американското
присъствие в Европа. Американското присъствие в Европа не може да остане на предишното
си ниво, но САЩ ще трябва да продължат да поддържат силно физическо присъствие в някои 
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ключови европейски държави. " България, според него, няма да изпадне напълно от сферата на
американските интереси поради стратегическото си разположение в Черноморската зона и
потенциала й като партньорка в опазването на сигурността. Но ще има ли пари за американските
военни съоръжения на нейна територия? Отговорът на експерта е глобален и нищо незначещ: "В
рамките на новата стратегия разходите за военна и хуманитарна помощ, и изобщо всички
разходи, трябва да намалеят. Ако една програма е достатъчно важна за САЩ, те ще я
поддържат дори с цената на затъване във все по-тежки дългове. Но фокусът се мести и ще
бъде върху вътрешните държавни нужди, а съществуващите програми за военна помощ и
сътрудничество ще бъдат преразгледани и редуцирани в най-близко бъдеще. " 

Дано! 

10.4. Професионалистите 

Да се върнем обаче за малко към БА по времето на Близнаков...или по-точно на
разрушаване на БА. Самата личност Близнаков е също толкова странна и меко казано не на
място, колкото и останали седяли в неговия стол преди него. Емблематичен е случая в който по
време на среща с военните разузнавачи, той изнася лекция на тема "Военната информация в
информационната ера". Министърът предпочита повечето време да говори за историята и ролята
на "женските чарове" в разузнаването. И специално наблегна колко важно било в миналото да
бъдат съблазнявани висшите офицери, за да се изтръгват данни от тях. "Представете си какво
би могла да постигне Мата Хари сред талибаните сега?" пита Близнаков(??!!). На въпроса на
безумния Веселин, бих отговорил,че най-вероятно Мата Хари щеше да бъде разкъсана на
парчета от фундаменталистите, най-малкото с оглед на това, че е била стриптизьорка,
проститутка и на последно място вече и агент! Но този психопат-бактериолог няма откъде да
знае такива подробности! Той обръща внимание и на дейността на Лев Троцки като военен
кореспондент. "Колко жалко, че неговите очерци още не са преведени на български", кахъри се
министърът...Пълно безумие.... 

По времето на Веселин Близнаков предсрочно унищожаваме армията си и редовната
наборна войска се разпуска не през 2010 както е по план, а през 2007. 

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 уж 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 (2012) нямаме такава готовност. В същото време остават 
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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 поне 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 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? 

Е, доживяхме и момента след близо 20 години реформиране, редуциране, реорганизиране
и т.н. Българската армия да я няма. И де юре, и де факто! Армията, която винаги е била основата
на държавата! Армията, която е спасявала България при Сливница - 1885 г., армията, която е
прославяла България при Одрин -1912 г., и при Булаир - 1913 г., армията, която правеше от
българските младежи - мъже, вече е история! 

Един месец по- рано - от 1 декември 2007 г., тя е изцяло наемна. В края на март 2007 , в
казармата влизат последните 2300 наборници. Младежите наричаха себе си "най-големите
каръци", лично министърът на отбраната ги определи иронично като "късметлии". И понеже на
всички е ясно, че това е номер, г-н Веселин Близнаков решава той да бъде по-голям. И поема
инициативата престоят им да бъде един месец по-малко. Мотивите? Дотогава армията ще успее
да приеме нужните й кадрови войници. И да стане изцяло кадрова, професионална, наемническа.
По-точно - това е оправданието. Истината е, че с уволняването на набора един месец предсрочно,
ще се изхарчи за него по-малко. Но при малко повече фантазия можеше да се предложи
последният набор да не влиза в казармата въобще. Пак за икономии. 

Казармата, обявявана за глупост губене на време от едни и възхвалявана от други си
отива. С нея си отива и дисциплината на която учи младото поколение преди да се влее в
обществото, и отговорността пред самото него. За това на всички трябва да е ясно, когато казват
че младите са се развалили, че са простаци, лумпени, безотговорни, развратни, крадци, убийци,
изнасилвачи, без бъдеще, без път, без елементарно чувство за ред и закон, без дисциплина -
всичко това идва от липсата на такива морални стожери каквато се оказва казармата. Няма какво
да се лъжем - това е една от основните причини. Друго всичко можеш да научиш навън, но това,
че си отговорен за нещо и си длъжен да го изпълниш, го има само в казармата. Ако работиш в
частна фирма и шефът ти каже нещо накриво, винаги можеш да го напсуваш и да си тръгнеш.
Тук това не може да се случи. Разбираш, че има закони и те са над теб. 

С новата армия всички разбират, че ще има големи проблеми и ядове. Малко преди края
на наборната армия, Ген. Главев - началник на поделение в Асеновград споделя, че „Дори в
момента разполагам с 80 наборни бойци, които мога да активизирам веднага. Кадровите
войници спят по домовете си и докато ги събера, ще минат часове. Ако стане един пожар в
поделението, не знам кой ще гаси!" Според него ще има голям проблем и с охраната на
поделенията. „В един момент кадровите войници ще натрупат много компенсации, след като
са давали дежурства, и ще трябва да излизат почивка. Така ще се получат големи дупки и
системата ще блокира. " 

Още в началото на 2007, Генералният щаб иска от ръководството на МО да започне
процедура по избор на охранителни фирми, които да поемат част от обектите в поделенията.
"За мен армията е най-отворената система. Знаете ли, че аз по цял ден приемам в кабинета си
недоволни хазяйки, бесни съседи, хора, които имат неуредени сметки с моите кадрови войници.
Сто пъти ги строявам на плаца и им казвам, че аз на синовете си не съм говорил колкото на 
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тях. И продължават да не слушат. И за шофирането, и за алкохола. А трябва да се подхожда
по отговорно" — продължава ген.Главев 

Какъв е ефектът от професионализацията в по-общ социален план? На българина вече
няма да му се налага да търси връзки, за да отърве детето си от задължителната военна служба.
Момчетата пък няма да записват всевъзможни училища, за да отложат с някоя и друга година
слагането на кубинките. А "Батальонът се строява" ще звучи на бъдещите младежи все повече
като химн на Бойко Борисов, отколкото като песен за живота в родната казарма. Идва ред на
професионалните войници. Те сключват договор с Министерство на отбраната, имат си
длъжностна характеристика. Имат и работно време "от-до". Не могат да бъдат чанчени от
старшината и да бъдат момчета за всичко както техните предшественици... 

На 1 декември, когато по закон в поделенията няма да има нито един наборник, няма да
има и кой да охранява военните обекти. В задълженията на кадровите военнослужещи влиза
даването по няколко дежурства по поделение в месеца, но това не включва охраната на обекти. А
те не са малко. Около 250 са казармените райони, складовете, районите със специално
предназначение и др. 

Още през януари 2007 Генералният щаб на армията кани на разговор три частни
охранителни фирми - "АСО - Пирели", Агенция за сигурност "Скорпио" и фирма "Бюро за
охрана и сигурност -ИТ". Висшето ръководство на армията се консултира с охранителите как
гледат по принцип на пазенето на секретните обекти на армията, имат ли достатъчно персонал и
др. Но няма никакво развитие по въпроса. 

Пак в началото на 2007, Асоциацията на частните охранители пита Министерство на
отбраната дали ще бъде обявяван конкурс за охрана на обекти на българската армия. Но няма
отговор. До момента само една частна фирма е успяла да пробие и да поеме охраната на
секретни военни обекти. "Бюро за охрана и сигурност -ИТ" е единственият конкурент на
създадената в края на 2004 г. от тогавашния военен министър Николай Свинаров фирма МОБА
(Министерство на отбраната и Българската армия), чиято дейност е именно да охранява секретни
обекти на армията. През 2005 г. МО обявява специална обществена поръчка за 45 военни обекта.
Частната фирма "Бюро за охрана и сигурност -ИТ" печели охраната на 19 обекта. Други частни
охранителни фирми скачат срещу това решение, тъй като за охраната на секретни военни обекти
се изисква лиценз за използване на автоматично огнестрелно оръжие, както и допуск до тайните
на НАТО. За това време на тези условия отговаря единствено МОБА. 

Армията ще трябва да обявява конкурси и за частни фирми, които да чистят основните
помещения, както и да премитат плаца. Всичко това едно време беше вменявано в задължение на
провинили се наборници. (хем чисто, хем дисциплиниращо - закона е над всичко) 

Кадровите военни са длъжни да поддържат чисто и смазано единствено личното си
оръжие. Но освен него профилактично да се обслужва огромно количество оръжие. За това се
обсъжда и обявяване на конкурси за частни фирми, които да го поддържат!!!! На целия този
задаващ се безпорядък се чува, че доста кадрови войници напускат армията. Военните
специалисти са анализирали, че над 1000 души няма да искат да преподпишат тригодишните си
договори, които изтичат през 2008. Истината е доста по-мрачна! 

И това е така, тъй като армията се превърна в място за временно пребиваване, особено за
мъжете. Най-много желаещи да сложат униформата има в районите с голяма безработица и в по-
малките населени места, където реднишката заплатата от 400 лв. стига за живот. Дори и там
започнаха да се появяват частни фирми, които предлагат повече пари. 

За съжаление, в България войнишката професия вече не се ползва с особено доверие и
популярност, а ниското заплащане е допълнителен фактор да няма много желаещи. Затова не е
далеч моментът, когато и тук ще бъде намален образователният ценз и армията ще се превърне
повече в трудов лагер. 

Другия вариант е да подържаме основния си ангажимент към НАТО - боеготови 8% от
армията ( 2500 души), а останалите да са събрани от кол и от въже, само за да се каже, че имаме
армия! 
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На 1 декември военните рапортуват, че професионализацията е приключила успешно, но
армията не е окомплектована на 100%. Военният министър ще каже, че няма проблеми с
охраната на войсковите райони, но има закъснение за конкурсите за охранителни фирми. Общо
взето, армията ни става като футбола - професионален, ама не дотам 

Днес събирането на кадърни кадрови рейнджъри е основна задача на "вестника за
войската и народа". И в двата си поредни броя от 12 и 13 ноември на по 3 страници е побран
"Списък на вакантните длъжности за кадрови войници за нуждите на Сухопътни войски към
5.XI.2007 г." А въпросния недостиг е 2857 войници! Много ли е това, или малко? Най-вероятно
"малко", ще кажат посветените. Колко му е - един батальон. Нека само се знае, че към 2007 на
мисии извън България са точно 625 човека. На 19 ноември, в Деня на Сухопътните войски,
излиза нов "Списък на вакантните длъжности..." Този път за 50 души. Това е особен връх в
политиката на професионализацията, кой знае другите 2000 души откъде са били намерени или
въобще не са, а съществуват само на хартия - като цялата ни армия! 

Да се върна обаче на конкурсите чрез които се набират нужните специалисти за войската
ни - дори на тях да бъдат приети всичките нужни специалисти, освен че твърде дълго войската
ще бъде официално с близо три хиляди души по-малко, ще бъде ли тя в деня след конкурса
истинска войска. Или там ще подскачат близо три хиляди зайци. Даже някой от новоприетите да
са от наборните. Или определението "професионален войник" означава професионалист
автоматично? 

Най-малък е броят на кандидатите за професионални войници в Сухопътните войски. Ген.
Спас Спасов, началник на управление "Личен състав" в Генералния щаб ни казва:
"Ръководството на ГЩ е притеснено от съществуващия недокомплект и полага значителни
усилия за промяна. Чрез командирите и началниците на поделения се работи за създаване на
нови възможности за професионално израстване на кадровите войници и тяхното задържане
на служба в армията. Общо взето броят на кандидатите за едно място е недостатъчен и
това е притеснително". Според запознати в армията ни през 2007, има свободни между 10 и
15%. Свободните места обаче са предимно за редници и сержанти. Офицерският състав е
окомплектован на 100%....защо ли не се учудвам.... 

Да отворим дума и за войничките на НАТО. Новост в новата ни наемническа армия е и
нейното феминизиране. Не че в предишните армии жени не е имало. България дори единствена в
Европа имаше жена генерал. И то на едно от най-трудните по сегашните обяснения места.
Генерал-майор Полина Недялкова отговаря за бронетанковата и автомобилната техника. Но в
армията ни жените вече са близо 20%. И ще нарастват още. Няма лошо. Нека са равни. Но
жените са различни по природа. Има телефонистки, има планшетистки, има лекарки... Но има и
автоматчици. А не може да има танкистки. И номера от разчетите на артилерийски системи не
може да има. Там се изисква "прилагане на значителна физическа сила, а боравенето с тази
техника уврежда здравето на жените", според обяснението на командващия пехотата. 

А така не се ли уврежда бойната способност на войската? Да речем жена, професионален
офицер, лейтенант или капитан, ще служи ли като дежурен по щаб, дежурен по поделение? И по
време на това дежурство не е ли възможна ситуация, която "изисква прилагането на значителна
физическа сила"? Или по време на дежурствата на жени ще са забранени пожари, бедствия! А
може много способната лейтенантка или капитанка да бори природните бедствия примерно от
разстояние или с компютър. Сложни ситуации! А как ще е с бременните, родилките или младите
майки? Това, че е така в американската армия едва ли е априорно най-доброто. 

Да се чуди човек на бодрячеството на военния министър и на началника на Генералния
щаб, когато се отричат утвърждавани с десетилетия правила и се прилагат никому неизвестни
изкуствености. 

Храненето на войската ще става от фирми. А как ще се храни в бойна обстановка? Пък и
едва ли фирмите ще крадат по-малко. Охраната на районите пак се поема от фирми. И колко
фирми ще тръгнат, да речем, след една рота на учебното поле? А кога наемният войник ще се
научи да носи бойни дежурства? Или и определението, че караулната служба е бойна задача в 
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мирно време, също е измислица! Ами чистотата? Ще ходи г-н рейнджърът с кални чепици из
кабинети и учебни зали, а подир него с калосъбирачка ще ситни чистачка. И не е ли тази
профанизация една днешна не съвсем оптимистична трагедия . Със стопроцентова убеденост,
когато един човек, в конкретния случай моя милост, твърди толкоз генерални неща, би било
редно човек да се усъмни. В случая обаче говорят фактите. И те са, че най-горе има сбъркани
неща. Точно година преди "пълното професионализиране" на армията, командващият Сухопътни
войски в интервю твърди, че Пета механизирана бригада ще се премести от Казанлък и ще се
разпилее с по един батальон в Шумен, Плевен и Враца. Към 2012 бива напълно разформирована!
И сега, внимание! Северна България "обезлюдява" откъм армия, а това ни създава трудности,
когато се налага да подпомагаме при природни бедствия. Освен това регионът около Карлово и
Казанлък изчерпа ресурса си за набиране на кадрови войници. Би могло да се направи справка в
регламентиращите документи, за основните задачи и правила в наемническата армия. И към
началото на новата 2007 г. предислоцирането е сторено. 

За да е в тон със ставащото, бриг. ген. Динчо Карамунчев заявява точно противното:
"През последните години над 50% от военните гарнизони бяха закрити. В повечето армии на
НАТО поделенията се събират в бригадни или базови райони, което икономисва средства за
поддръжка, логистика и комуникации. Няма смисъл при характера на съвременните заплахи и
при прогнозата, че в близките 10 години за страната ни не се очертава пряка военна заплаха,
поделенията да се разполагат по цялата територия. По-важно е да им се осигури мобилност,
съвременна екипировка и модерна подготовка." Нека всеки си коментира сам. 

А откога се говори за обединяване на военното министерство и Генщаба? За
съкращенията в щабовете? Ето как ставаме свидетели на една пълна с пародии
професионализация! Която предизвиква и въпроса - за армията няма, или за армията - колкото
има. Колко ли трябва да е била силна икономически България, за да има през Балканската война
своята 350-хилядна армия? И толкова ли е слаба икономически днес България, та не може да има
и 35-хилядна армия? Всичко е и много относително, всичко е и много конкретно, но пък армията
винаги е и лице на държавата. Институция! Освен риторика тук има и прагматика. България с
наборна, непрофесионална, рекрутна и мобилизационна армия се е доказала пред света! На
България и на българската наемническа армия й предстои да се доказва тепърва. От това което
наблюдаваме до момента, едва ли ще успее!Поне не с този тип управници и псевдогенерали - и
едните и другите - бездарници и отцепредатели! 

В същото време обаче, точно на прехода между наборна и наемна войска леда продължава
да се пропуква не само с недостатъчно запълнения личен състав.( Не че не е било ясно още в
самото начало на инженерите на изкуствено създаденото дете наречено професионална войска).
Оказва се, че се увеличава броят на рейнджърите, които умишлено не ходят на работа, за да ги
уволнят дисциплинарно от армията, Това твърдят униформени от пловдивски поделения.
Военните предават кръшкачите на съд за отклонение от служба. Действително има тенденция на
нарастване на делата срещу кадрови войници, които не желаят да изпълняват служебните си
задължения, коментира председателят на военния съд полковник Румен Катрев. Според шефа на
съда една от причините за отказа на рейнджърите да ходят на работа е ниското заплащане. Друга
причина за неявяване на работа е, че има заповед на началника на Генщаба професионалните
войници да не бъдат освобождавани по взаимно съгласие, особено ако се касае за първи
тригодишен договор с армията, уточни полковник Катрев. За да направят кадровата военна
служба по-привлекателна за младежите и девойките, от Генщаба предлагат нов модел за
кариерно развитие на рейнджърите. Кадровите редници ще могат да учат в сержантски колежи, а
след това и във висше военно училище. 

Броят на напусналите расте стремглаво - средно между 50 и 80 души на месец. На
конкурсите за набиране на нови бойци се явяват все по-малко. Равносметката през 2008 е проста
- около 14 000 кадрови войници срещу 22 000 ръководен състав и 46 генерали. Най-
елементарното обяснение на проблемите винаги се свежда до липсата на пари. Засега 
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българският офицер се спотайва и не смее да роптае открито за по-високи заплати, тъй като
месечното му възнаграждение е едно от най-високите в бюджетната сфера на страната. 

На фона на безпаричието лъсва големият парадокс. Едва около 2000 военнослужещи се
въртят в международните мисии на армията ни. Има хора, които вече са били в Ирак,
Афганистан, Косово и Босна. И вече ще повтарят. Тези 2000 определено са единствените, които
имат ясна представа защо работят в армията, която е член на НАТО. Но те също напускат
армията. Но защо другите им колеги не искат да ходят в мисии? Не е ненормално да се
страхуват, но защо са станали войници? За същите пари можеше да пазят на софийски паркинг. 

Повечето бойци напускат армията, след като им изтекат първите тригодишни договори.
Преди това е почти невъзможно, тъй като трябва да се плащат много солидни неустойки.
Проблемът е в това, че армията винаги се е считала за място, където хората вземат много пари, а
нищо не се върши. Действителността сега е по-различна. Кадровият войник трябва да работи
всичко, което преди правеше наборникът - метене на плаца, миене на тоалетни и др. 

Тези проблеми са познати във всички армии, които работят с наемници. И в Испания, и в
Германия, и в САЩ. Последните нововъведения в американската армия са, че ако се запишеш да
служиш 3 години, след това правителството на САЩ ще ти поеме по-голямата част от
обучението. Правителството е свалило ценза и войникът вече може да има само основно
образование, но въпреки това и там все по-малко се навиват да служат в армията. 

У нас от години се предъвква т.нар социален пакет, който да примамва във войската
кандидати за бойци. Досега обаче никой държавник не успя да даде ясна формулировка какво
точно трябва да е това. Безлихвени заеми за жилища, безплатно здравеопазване и почивка за
цялото семейство, задължително допълнителни финансови стимули и др. Това са само част от
изказаните на глас предположения. 

Главнокомандващият Георги Първанов хока военните и за това, че в армията все още
стават много инциденти. Ден преди него зам.-началникът на ГЩ ген.-лейтенант Галимир
Пехливанов се хвали на разширено заседание на Военния съвет в комплекс "Чералица", че няма
нищо обезпокоително в броя на инцидентите. Едва след скандал с медиите са изнесени някакви
данни, а внасянето и употребата на наркотици в поделенията е отчетено от ген. Пехливанов като
"пълни спекулации". 705 инцидента са станали пък в армията през 2007 г., 390 от тях са при
повод изпълнение на служебните задължения. В извънслужебно време са установени 51 смъртни
случая, 26 от които по здравословни причини. За сметка на това заместникът на генерал Златан
Стойков нарича кражбите в армията "установяване на липси" 

Липси, които в повечето случаи възлизат на стотици хиляди, но за които обществото не
разбира. За тях виновни няма, а военната прокуратура не може да се похвали за осъдени
крадливи военни. Само за 2007 са били установени 80 липси. Генерал Пехливанов успокява
само, че няма откраднато оръжие. 

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 
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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 заплащан ето... според самите тях. Шофьори
обаче се търсят навсякъде, а заплатите им са доста по-атрактивни от тези на военните. 

Преди 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. 

Емблема на ОСО — организацията сьщестува до началото на XXI век

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
Йордан 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 
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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 тогавашния
министър на отбраната Веселин Близнаков какви професионалисти били българските военни,
колко опит и знания имали....Срам!!!! 

Интересен момент от „затягането" на дисциплината в новата ни армия е новият ни устав -
в него няма да се предвижда арест за виновните бойци, но няма да има и поощрения - като
гарнизон с преспиване. Поощренията и наказанията са извадени от устава. Наказанията на
военнослужещите се определят и в трудовия кодекс, тъй като армията вече е професионална.
Всеки един боец има договор и длъжностна характеристика (!!!!) и по него трябва да си върши
задълженията, коментираха военни. 

Новият устав на армията влиза в сила от 1 март 2008. Той е около 265 страници и
съдържанието му е било заимствано от устави на други страни-членки на НАТО. Както винаги -
на парче! Остават проблемите с професионализацията. 

Въпреки нуждата от „кашици" обаче Близнаков обявява още през 2007, че ще нови
съкращения. Дори и неговата смяна не променя този факт -поредното обезглавяване ще се
състои на всяка цена!. Само в Пловдивско от войската след 1 юни, когато близо 2000
униформени ще бъдат изгонени заради реформата. На част от тях ще бъдат предложени
длъжности в други поделения. Или поне такива са обещанията. По-тревожен обаче е фактът, че
много кадрови войници ( поне тези които не кръшкат от работа редовно, както посочих по-горе)
свалят униформите след изтичане на първия им договор с армията заради ниско заплащане.
Само през 2007 г. общо 1225 военнослужещи не са подновили договорите си. Най-много от тях
са редниците. Сблъсквайки се с тези факти - Близнаков обещава увеличаване на
заплатите...чудно обаче е докога ще продължава това, тъй като в един момент може да придобие
роля на шантаж - „Вдигни ни заплатите на 3000 лева иначе всички вкупом се изнасяме". Това е
резултата от професионализирането. 

Близнаков обещава, че ще скочат двойно и парите за храна - от 30 на 60 лева.
Ведомството щяло да задели и 18 милиона лева за наеми и да работи приоритетно за осигуряване
на жилища на военнослужещите. Това обаче едва ли ще направи по-атрактивна професията на
кадровия войник. Повишението няма е достатъчно, за да покрие голямата инфлация. „Сега
вземам около 450 лева, ако се хвана в някой сервиз, ще си докарвам близо 1000", коментира боец
от артилерийската бригада в Асеновград. Лейтенантите свалят пагоните заради липса на
перспектива за развитие и сигурност. От войската си отиват и старите опитни кадри.
Приемствеността между едните и другите се къса. 

Поради липсата на желаещи да служат, Близнаков освен забаламосващите обещания за
социални придобивки пада до там, че да опре до специализираните борси за цигани, за да търси
кандидати за многото свободни места в редиците си. Изпълнителна агенция "Военни клубове и
информация" участва в специализирани трудови борси за цигани. ИА "Военни клубове и
информация" работи съвместно с Агенцията по заетостта от началото на 2007 г. Военните се
опитваха да намерят бойци на борсите за цигани в Самоков, Лом и Нова Загора. Проблемът на
Близанков е, че за армията има ценз и кандидатите трябва да имат средно образование, а както
знаем освен мързела, неграмотността и липсата на квалификация и умения са другите основни
трудности при безработните цигани. От самото МО са твърдо решени да използват цигани като
основна движеща сила в нашата войска ( колко надеждна е отделен въпрос). Гениите от 
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българския Пентагон правят следните заключения - За да увеличим броя на кандидатите, може
да се промени изискването за образование от средно на основно за част от длъжностите.
Като се има предвид, че голяма част от младежите остават с незавършено средно
образование по финансови причини, а в същото време са физически здрави и годни за кадрова
военна служба, то нашето предложение ще се окаже добра алтернатива за тях. Възможно е
някои от обучаващите се в средните училища по същите причини да прекъснат обучението си
и да изберат професията на кадровия войник. Едновременно с това обаче те си и
противоречат: 
Професионализацията не означава само количествено попълване на свободните длъжности.
Затова ние сме насочили усилията за спазване и дори повишаване на критериите и
изискванията към кандидатите за кадрови войници. Стремежът ни е да се подбират
кандидати с добра квалификация, с дипломи с по-висок успех, с добра общотеоретическа
подготовка, хора с ерудиция и висока обща култура. Иди че разбери какво искат да ти кажат. 

Процесът с оредяването на войската в Пловдивско започва през 2006-а, когато е закрито
Командването на оперативните сили (КОС) под тепетата, наследник на Втора армия. Така градът
остана без висши офицери. Сега в историята отива и 65-годишният свързочен полк. Ликвидира
се и центърът за подготовка на формирования за мисии в Марино поле, който беше открит само
2 години по-рано - на 1 юни 2006-а. Министерството хвърли луди пари, за да направи контролен
пост с видеонаблюдение с монтирани в него модерни камери и компютри. Центърът разполага и
със съвременен учебен корпус, сгради за изпълняване на занятия по антитерористична
подготовка. Униформени от Карловската бригада недоумяват какво налага закриването на едно
звено, толкова необходимо за обучението на контингентите ни. Казармата в града на Левски е
избрана да подготвя наши бойци за мисии и досега това е ставало на Марино поле. Участието в
задгранични подразделения засега е най-силният стимул на военните от 61-ва бригада, заради
доброто заплащане. 

Другата казарма, която също дава бойци за мисии, е 68-ма бригада „Специални сили". Не
е ясно какъв е мотивът за орязването с 200 щика от състава и. Поделението е смятано за едно от
най-боеспособните в армията. От I юли тактическа група от състава на "Специални сили" ще
дава бойно дежурство в НАТО. Това означава, че по всяко време рамбовците могат да бъдат
изпратени в конфликтни точки. Сред униформените се коментира, че окастрянето на
Позиционния полк на Асеновградско шосе също не е премерен ход на Министерството на
отбраната. Поделението разполага с добра строителна техника, която беше използвана за
възстановяване на обществени сгради в Косово и за ликвидиране на последствията от
наводненията в Пловдивско. 

До този момент авиобаза Граф Игнатиево (поделение 28 000) остава незасегната от
трусовете във войската. Тя е единствената, която изпълнява задачите по „Еър полисинг" и пази
небето над България. Липсата на пари обаче пречи на пилотите да изпълняват необходимия брой
полети по стандартите на НАТО. Час полет с МиГ-29 струва близо 20 000 долара. 

В същото време, за да е по посока на духащия политически вятър заместник-началникът
на ГЩ на БА по операциите и подготовката Галимир Пехливанов, не спира радостно да ръси
акъл наляво и надясно и да повтаря заучените от Близнаков фрази: Моите очаквания са, че
бъдещата численост на Българската армия няма да е много по-различна от крайните
параметри в План 2015, а именно около 35-36 хил. души. Сега се върви в посока на интегриране
на ГЩ и МО с цел по-пълно изпълнение на задачите, премахване на някои дублиращи структури
и т.н.Съгласно разчетите в План 2015, посочи още той, сержантите са около една четвърт
от личния състав в армията. На тях ще се разчита като основни обучаващи при подготовката
на войнишкия състав и организатори при изпълнение на мисии зад граници. 

Пехливанов говори за сержантите и колко важни били те. Това е още един пример как
всичко, всичките Н на брой реформи са правени на парче, без умисъл, само и единствено с цел -
постепенно унищожаване. Оказва че едно от най-слабите звена в младата ни професионална
армия е точно сержантът като командир и лидер. Така се отбелязва поне в доклада на 
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командващия Сухопътните войски генерал-лейтенант Иван Добрев. В наборната войска тези
функции се изпълняват от младшите офицери, които имат зад гърба си стабилната подготовка на
висшите военни училища. За срочнослужещите сержанти остават само спомагателните задачи.
Сега ситуацията е коренно променена. Връзката между редовия и офицерския състав е
прекъсната. Новите кадрови сержанти не са на висотата на служебните задължения. У нас няма
изградена мрежа от сержантски колежи, които да обучават бъдещите младши командири, а и
явно няма да се изгражда такава мрежа от училища. Поради тази причина най-схватливите
редници бързо получават нашивки с единствената цел да запълнят щата. Оттам нататък
офицерите започват да ги обучават „в движение". Това щяло да продължи, докато сержантските
колежи не заработят на пълни обороти, казва генерал-лейтенанта. 

Всъщност Близнаков се изявява като „виден" реформатор от българския преход. Наред с
унищожаването на кретащата армия, в неговата главица се зараждат и други коя от коя по
уникални и мъдри идеи. За да раздуха малко напрежението около поредното съкращаване на
войската, той започва да надува розови балони за това как щяла да бъде предложена нова работа
на съкратените кадровици с проектозакона за резерва. Според текста ведомството на Близнаков
ще си търси 10 000 мераклии, които ще получават по една допълнителна заплата само срещу
подпис. Друга още по гениална идея пък е джипове и трактори да отбиват служба в армията.
Отново от същия проектозакон изготвен по поръчка на парламентарната комисия по отбрана не
от кого да е, а от експерти на Асоциацията на завършилите колежа по отбрана на НАТО
(АЗКОН) начело с ген. Аньо Ангелов. 

Проектът предвижда също така военни експерти да направят списък на всички джипове,
трактори и тежкотоварни машини, които могат да се зачислят в армията. Частните возила ще се
приемат на служба при подписване на договор със собственика. В замяна той ще получава
обезщетение в размер на около 500 лв. годишно. Държавата дори ще поема разходите по
поддръжка на автомобила и по извършване на техническите прегледи. Като бонус притежателят
на джипа ще има предимство при провеждане на конкурси за обществени поръчки. Извикването
на резервната техника в мирно време ще става чрез повиквателната заповед. Собственикът пък
ще е задължен да се яви. 7500 лв. глоба ще отнася всеки собственик, който се разсее и не достави
колата си, зачислена като резервна техника там, където е повикана. Всеки притежател на
техника, който наруши новия закон за резерва, пък ще се наказва с глоба от 500 до 1500 лв. При
повторно нарушение глобата скача на 3750 лв.Чудно ми е колко джипа очакват да съберат от
МО?! 

В проектозакона се определят рамките за събиране на резерва и запаса на въоръжените ни
сили. Резервистите за армията, МВР, разузнаването, НСО, родното ФБР и ведомството на Емел
Етем ще се набират на доброволен и на задължителен принцип. За първи път се въвежда и резерв
по места, който ще е пряко подчинен на областните управители и кметовете. Техният статут ще
се определя от кабинета. Мераклиите да защитават градовете си ще подписват договори и ще
получават заплати. В доброволния резерв на страната могат да се запишат всички пълнолетни
граждани, включително и жени. Те ще сключват договори с министерството на отбраната за 5
години, но срокът може да се удължава. Доброволците се задължават да се отзовават винаги при
повикване, да ходят на учение и дори на мисии. Служебно и задължително в резерва постъпват
всички граждани, които имат военна подготовка, т.е. бивши кадрови, или мъже, отбили родната
казарма. Службата на резервистите може да бъде пасивна. Въпреки че не изпълняват реални
задачи, доброволците получават около 1000 лева на година. Освен това всяка година
мераклията да брани родината ще получава и 2% надбавка към пенсията си. Резервистите ще
могат и да почиват с намаление в базите на военното и вътрешното ведомство, както и да се
ползват с преференции при кандидатстване за държавна работа. За да стане част от резерва на
страната обаче, мераклията трябва да има изричното съгласие на работодателя си. А ако има
собствен бизнес и пресметне, че ще търпи загуби, докато отбива службата, той може да настоява
за допълнително заплащане. За набирането на 10 000 души резерв държавата трябва да отдели
1,6% от военния бюджет, или около 16 млн. лв., заяви шефът на АЗКОН полк. Иван Иванов. За 
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неявяване на резервнст при призоваване наказанието също е солено - от 250 до 500 лв. За
незачитане на заповед на командир пък повиканите ще плащат между 500 и 1000 лв. глоба.
Запасен, който без уважителни причини не се яви на сборния пункт в уреченото време, ще
трябва да вади от джоба си до 1000 лева. Служителите под пагон пък, които не са изпълнили
задълженията си по повикване на резерва, и запасните също ще се наказват с глоба от 250 до
2000 лв. Събраните от наказания суми се използват за военната администрация, която ръководи
резерва и запаса на армията. Тази организация ще обединява сега съществуващите военни
окръжия и отдели. 

Шефове на фирми, чиито служители решат да се запишат в резерва, могат да искат
обезщетения от държавата за това, че подчинените им не се явяват на работа. Докато отбива
задължения към резерва, доброволецът не може да бъде уволняван, а активната му служба ще се
зачита за трудов стаж от първа категория. Обезщетение работодателите ще могат да искат и ако
понесат материални загуби от отсъствието на служителя им, както и заради допълнителните
разходи за заплата на заместник. Шефът на фирма може да поиска от държавата пари и за
възстановяване на квалификацията на резервиста след завръщането му от служба. 

Това е само част от реформаторските виждания на Близнаков и ламтящия за власт и
банкети Аню. Всъщност Веселин Близнаков прави реформа, чиято основна цел е да запази
на всяка цена огромния чиновнически апарат в Министерството на отбраната и
Генералния щаб. След като по бързата процедура се достигат числата за армията ни по План
2015 според който преди България да стане член на НАТО, е записано, че армията ни ще
наброява 45 000 души плюс 8000 цивилни чиновници. Буквално за няколко месеца след това
бройката е постигната. Военни напускат армията, а други не идват на тяхно място. На Нова
година 2007/2008 пък армията ни вече наброява не повече от 36 000 души и около 6000
чиновници след като се професионализирахме! Според военния министър Веселин Близнаков
тези данни са най-строго пазената тайна до деня, когато министърът внася в Министерския
съвет предложение за промяна на план 2015 с намерението му да съкрати 8000 души и армията
да се състои от 32 000 души. 

Всъщност реалните сметки сочат, че насила войската ще трябва да напуснат не повече от
1000 души . Защото най-малко 2000 свободните места за кадрови войници. Места, които не
могат да се запълнят, тъй като няма желаещи. Всеки месец напускат 100 - 150 бойци. Освен това
най-малко 2000 души от висшия армейски състав се пенсионират, тъй като имат над 25 години
стаж. Те, разбира се, получават и полагащите им се 20 заплати. 

Тоест и с тези елементарни сметки се вижда, че става дума за реформа, която се случва от
само себе си - по спиралата надолу. Преди няколко години пък платени финансисти и военни
експерти бяха стигнали до извода, че на България й е необходима армия от 24 000 бойци.
Именно тази численост можела да си позволи страната ни, а освободените ресурси можели да
бъдат достатъчни за бързо и качествено модернизиране на армията. Тази самослучваща се
реформа позволява на министър Близнаков да отложи за поредна година въвеждането на така
наречения интеграционен модел. В Министерството на отбраната и в Генщаба има десетки
дублиращи се структури, в които чиновниците, освен че получават заплати за едно и също нещо,
не работят заедно, а и си пречат. Например, когато от кабинета на министъра изискат да бъде
направена справка по конкретен въпрос, от съответните отдели на МО и ГЩ дават две различни
информации. След това началниците на двата идентични отдела уточняват данните си в кабинета
на министъра. Експерти твърдят, че при интегрирането на двете институции, както е във всички
армии на НАТО, ще трябва да се съкратят реално около 2000 чиновници. Но министър
Близнаков очевидно няма намерение да се захваща действителни съкращения и ще ги остави на
следващия военен министър. Странно е, че правителството не се вълнува от раздутия щат в
сферата на отбраната и колко струва на хазната издръжката му. При всички приказки за
повишаване ефективността на работата на администрацията. Парадоксът е и в това, че докато
нисши, средни и висши началници си кътат службата в МО и Генщаба, армията остава без
войници, защото няма желаещи. 
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Депутатът от Българска нова демокрация Илко Димитров, който е и зам.-председател на
комисията по отбрана в Народното събрание, казва, че може да се наложи наборната служба да
бъде върната отново със закон "Това ще се случи, ако правителството и управляващите не
намерят средства, за да повдигнат социалния статус на кадровите войници", обясни
Димитров. "Факт е, че има проблем с набирането на военнослужещи, но решението не трябва
да се търси във възстановяване на наборната служба, а в повишаване на привлекателността
на кадровата ", коментира председателят на комисията по отбрана в парламента Ангел Найденов
от БСП. Това пък дава по-голям мегдан за крадене от Тройната коалиция. 

Но ръководството на войската и министерството имат други приоритети, много по-
далечни от съкращаването на администрацията. Те и без това са се превърнали в най-голямата
агенция за недвижими имоти в страната и тези им занимания осмислят изцяло службата им за
защита на отечеството. 

Всъщност целта на великата реформа е само една - промяна на закона и от там
улесняване на далаверите на управляващите. След двумесечна неравна борба в Народното
събрание приключва поредната процедура за доразбиване на останките от Българската армия.
Приема се една неадекватна промяна в Закона за отбраната и въоръжените сили. В комисията по
отбраната, заседанията се провеждат при закрити врати. Присъстват 6-7 члена /под 30%/. Работи
се при т.н. "падащ кворум". Активно участие вземат министърът и негови заместници. Също и
съветници на президента. Няма поканени офицери от Генералния щаб на армията, нито
действителни експерти в областта на отбраната. Никакъв интерес от страна на медиите. Задачата
е ясна: тихомълком да се ликвидира това, което все още е Българската армия. Заседанията
протичат бързо. Следват добре планираните гласувания. 

В пленарна зала заседанията протичат мрачно и мъчително в празна зала - присъстват
около 20 депутати /8%/. Явно е в сила старата поговорка "Гузен негонен бяга". Почти всички
народни избраници от управляващите и цялата уж "опозиция" се мотаят по барчета и кафенета
или са хукнали по бизнес. От страна на управляващите мълчанието нарушават депутати-
антибългари от ДПС, но изказванията им не засягат армията, а военните имоти. Колко много
били, как военните не могат да ги стопанисват... Но най-лошото било, че се намират в
централната част на големите градове, край морето, край курорти и т.н. От техните тиради
прозира ясното и категорично становище: тъй и тъй няма армия, дайте да вземем имотите. Явно
всичко е предрешено... Тъй като всичко, свързано с отбраната е секретно, обществеността остава
в неведение. 

А ето и последните унищожителни удари върху армията, вследствие на последните
изменения на закона част от Отменя се чл. 85, който гласи: "Военната служба се изпълнява на
територията на Република България". Ясно, от тук нататък военната служба ще се изпълнява на
чужда територия. Българският войник от страж на родината се превръща в скитащ разбойник,
изпълняващ прищявките на главатари от чужди страни, свързани основно с петролни компании
и наркопътищата. Вече няма да има българска армия, а няколко окупационни взвода. Така и
вълкът сит, и агнето цяло. Изпълняваме исканията на Пентагона да поддържаме няколко
окупационни части зад граница и закриваме военната служба в нашата държава. Защото нямало
пари. 

Българските военнослужещи няма да могат да отказват да бъдат изпращани в състава на
окупационните части или като агресори в чужбина. В противен случай ги чака военен съд и
затвор. Българските военнослужещи, включително висшите офицери, стават подвластни на
полицията. Вече всеки полицай може да арестува военнослужещи по свое усмотрение или по
разпореждане на началника си. Това го няма в никоя държава. Навсякъде за тази цел има военна
полиция, но в България всичко може. 

Върху незастроените военни имоти освен жилищни сгради ще се строят спортни
комплекси, молове, хотели и т.н. Не само чрез отстъпено право на строеж, а и чрез придобиване
на собственост върху земята. 
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Военни части на мисии зад граници ще се изпращат по усмотрение на министъра на
отбраната или негови заместници. До скоро беше само с решение на Народното събрание.
Предполагам, че скоро всеки натовски офицер ще има правомощията да изпраща наши
военнослужещи да вършат мръсната работа в окупираните държави. 

10.5. Да отчетем свършеното

Правителството на тройната коалиция отчита антибългарските си действия 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 2005 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. 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. 

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 препълването 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 
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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.... 

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 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 
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от казармите е дадена на НАП-Младост гр.София. За управляващите главорези няма нищо
свято! 

W  

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 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. 
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План за бизнес-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 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, независимо 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 
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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 и
бинокли за 6 милиона евро. Това е четвъртото дарение, което България прави в помощ на
Афганистанската армия.( предните бяха при предишното правителство). 

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 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. 
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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 със САЩ.... От
2001 г. до 2007 в завода са унищожени близо 80 хил. единици леко стрелково оръжие на
стойност около $550 хил. 

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. 
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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! 

Като резултат 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 "Текстрон Марин & Ланд Систъмс", от която купуваме седем бронирани
автомобила за 14 млн. лева, нужни за контингентите ни в Афганистан. 

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... 

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 размера на войската. 
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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 предател ски думи - „Няма нужда от поддържане на
класически военни способности и армия за териториална 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 няма....Примери от сорта на спартанците и Леонид не
вървят. В крайна сметка при евентуални бойни действия ,никой няма да се интересува от това
колко процента от населението е нашата армия в сравнение с чуждата, а колко е реалния числен
състав в хора. 

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. Той обаче не спира дотук - "Това са страшно
много хора, които работят в непроизводствената сфера и в някаква степен утежняват
състоянието на икономиката" - Господин Близнаков - колко страшно много хора са 7 хиляди
души на фона на няколко стотин хиляди неработещи цигани? Интересно твърдение, което,
трябва да признаем, не е лишено от логика. Между другото същото може да се каже за
полицията, пожарната, граничните и спасителните служби, защото те също са в
непроизводствената сфера. Може би е време да ги съкратим. За да оптимизираме разходите,
разбира се. Има една малка разлика между тези институции и армията обаче. На телефоните на
полицията и пожарната ежедневно звънят граждани в търсене на помощ. Войската обаче се
търси от държавата в много редки моменти, върховият от който е гарантирането на
суверенитета, териториалната цялост на страната, защитата на нейните граници. Армията
съществува само заради това - да защитава България и българите от външни посегателства.
Всички останали дейности, които й се приписват - действия при природни бедствия, участие в
чужди войни или мисии в изпълнение на съюзническите ни задължения, са вторични и дори
третостепенни функции. 

Нормалната логика на всяко едно действие, свързано с Българската армия, в случая
съкращаването на числеността, изисква то да бъде подчинено на основния въпрос - довежда ли
до изпълнение на горната задача или не. Или с други думи, в състояние ли са 30 000 души, като
се почне от началника на Генералния щаб и се свърши с чистачката в министерството на 
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Близнаков, да защитят държавата, когато това се наложи? Търсете сами и на свой риск отговора
на въпроса, защото от обясненията на чиновниците във военното министерство и на политиците
се вдига високо кръвно. 

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 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. 
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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.(обгцо 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 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, 
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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 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 през 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 2008, 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 без никакъв приход. 

10.6. Далавера, далавера, всичко е алъш-вериш 

По времето на Близнаков, армията спешно става брокер на имоти а министерството на
отбраната има вече малко общо с отбраната. Там най-важната дейност е разпродаването на
военните имоти - много от които са големи и скъпи. Което не пречи да бъдат раздавани на
избрани хора и фирми за дребни пари, най-вече за крайно евтини панелни жилища. МО е 
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решило да извади на тезгяха до края на 2007 над стотина бивши казарми, складове, стрелбища,
повечето от които представляват апетитни терени. Началните цени съответно са значително по-
ниски от пазарната стойност хем за да се засили интереса, хем да се продадат за малко пари ,
апетитни местенца на точните хора. Изгодно може да се вземат армейски имоти, които са
предложени за замяна срещу апартаменти. Затова в момента много предприемачи изкупуват
панелки и евтини жилища, за да играят с тях. Внимание - за тези заменки ще се върнем малко
по-късно. В крайна сметка това министерство се превръща в частна агенция за недвижими
имоти, в която чиновници брокери обслужват интересите на определен кръг хора и фирми от
властта. Големият проблем на МО е недостигът на жилища за служителите под пагон. 19 000 са
молбите за дом на офицери, старшини и професионални рейнджъри в кабинета на Близнаков. За
да реши проблема, военният министър обявява, че започва активна разпродажба и замяна на
ненужните владенията на войската. Служителите в агенция "Държавна собственост" на МО са
получили нареждане до края на годината да разпродадат около 80 обекта - терени и постройки, и
над 80 други да заменят за апартаменти. За процедурите по превръщане на публична държавна в
частна държавна собственост се грижат в подчинената на Близнаков агенция. 

МО уж има концепция за жилищната политика. Там е упоменато, че тъй като не се
разполага с необходимите средства за ново жилищно строителство, за да се удовлетворят
нуждите на картотекираните кадрови офицери от жилища, ще се ползват "алтернативни
способи". И основният способ се оказват заменките. На практика обаче немалка част от
получените в замяна апартаменти са негодни за обитаване и се нуждаят от ремонт, сочат данните
на Сметната палата. Освен това картотекираните военнослужещи имат правото на т.нар.
компенсационни суми поради това, че са настанени на свободен наем. Те са в размер на над 120
лева и са различни в зависимост от броя на членовете в семейството. С течение на годините тези
компенсационни суми растат. Към 2005 г. те са за над 7 млн. лева, а в същото време расте и
броят на картотекираните. Законът дава възможност на всеки един кадрови военен или
гражданско лице, което има над 10 години стаж в армията, да закупи жилището, в което е
настанено под наем. В резултат на това всяка година се продават налични жилища. Фондът
непрекъснато намалява, а в същото време се строи малко. Оказва се, че през предходните 3
години, МО е построило само един жилищен блок с 38 апартамента в Карлово, а само през
2005 г. са продадени 373 жилища. 

Малко преди да се разгорят емоциите около прословутите заменки, в началото на 2008 ,
27 апетитни военни имота, част от които се намират в морски или планински курорти, МО
обявява, че ще бъдат продадени или заменени срещу жилища в близките месеци. 

Военните имоти са в областите Благоевград, Бургас, Кърджали, Кюстендил, Ловеч,
Пазарджик, Пловдив, Софийска и Хасково. Най-атрактивните са в Бургас, Поморие, Самоков,
Сандански, Хисаря, край язовир "Батак". МО смята да продаде или замени общо над 3600 дка
земи. Ще се продадат цели казарми като тази в местността Борича в Самоков с 58 сгради и 391
907 кв.м площ. В Самоков военните дават още един имот - от 43 359 кв. м, 22 сгради и 3
временни постройки. Една от най-примамливите сделки ще бъде в Поморие. В местността Хонят
военните продават 49 970 дка, върху които има и 24 сгради. В Бургас пък в кв. "Долно езерово"
ще се дадат 11 538 дка. Там има само една постройка. В Сандански МО продава два имота - от 62
000 кв. м с 22 сгради и басейн, и втори - в местността Соколовец от близо 5 декара и една сграда.
Сделката в Хисаря също ще бъде интересна. Там МО ще се освободи от 44.5 дка, застроени с 14
сгради. В курорта яз. "Батак" военните не желаят да ползват повече поземлен имот от 15.3 дка,
застроен с 4 сгради. В троянското с. Орешак се освобождават малко повече от 40 дка и 7 сгради.
В кюстендилското с.Грамаждано, което се намира на живописно място и цените там полудяват,
МО продава 16.5 дка с 2 сгради. Най-големият имот, който МО ще продаде наведнъж, е от 1433
дка и 11 сгради в с. Качулка, община Крумовград. В с. Рогач, община, Крумовград, също се
предлага голям имот, който не е застроен - от над 626 дка. В Кресна военните се освобождават от
три свои имоти. Най-големият е в м."Завоя" с близо 79 дка и 27 сгради. 
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С голям интерес се очаква наддаването за имотите по морето. Една от офертите е за над
500 кв. м в Созопол. Имотът е бивш стол на 2 етажа заедно със 100% от общите части на
сградата и правото на строеж върху държавна земя. Началната тръжна цена на обекта е 272 300
лв. Според местните брокери подобен терен струва с пъти повече. Ведомството се разделя през
декември и с поземлен имот с площ 10 324 кв. м, застроен с 3 сгради с обща площ 299,15 кв. м в
Приморско. Тръжната цена за терена е 51 150 лв. В бургаския квартал "Меден рудник" за
продажба е обявен магазин със застроена площ 205,60 кв. м за 218 850 лв. Във Варна пък на
тезгяха са извадени 3 помещения в партерния етаж на жилищен блок. 

За замяна срещу апартаменти се предлагат още няколко застроени имота в Балчик, Бяла,
Галата, Поморие, Ахтопол и Царево. Магазини се продават и в София, но те не са на атрактивни
места, както се изразяват от министерството. 

Сред най-одумваните сделки е случаят с базата на бившата Организация за съдействие на
отбраната в Стара Загора. Преди няколко години четириетажната сграда с обща разгъната площ
над 4000 кв. м в идеалния център е изтъргувана за около 120 хил. лева, т.е. за 30 лева квадрата..
Около 400 евро кв. метър е била минималната цена на подобни имоти в центъра през 2004, а към
2007 вече е 800 евро. Не по-малко скандална е и самата процедура на покупко-продажбата.
Сградата е продадена без търг и конкурс по договаряне със софийска фирма, регистрирана в съда
само няколко месеца преди сделката. Проверката тогава показа, че зад нея стоят момчета по на
22-23 години. След серия публикации в медиите военният прокурор в Стара Загора се
самосезира и започва разследване на скандалната сделка. Преписката отива и в Апелативната
прокуратура в Пловдив, и във Върховната касационна прокуратура, но накрая е обявено, че няма
законови нарушения. 

Разбираме, че половината от летището в село Крайници между Дупница и Сапарева баня
е продадено на бизнесмен от Елин Пелин. Той предложил за 238 декара 2 милиона лева. Преди
2006 пък армията заменя огромни имоти над 1300 дка около Божурище срещу стотина
апартамента. 

След закупуването на летище "Божурище" се очаква на 1 юли 2008 да влязат багерите и
фадромите на "Индустриален парк София" АД - фирмата, която го придобива чрез една от
многото скандални заменки. Това, което побеснелият френски генерал Фуржу не успява да
унищожи след подписването на Ньойския договор в края на 1919, го правят българските военни
министри Николай Свинаров и Веселин Близнаков. На 1 юли 2008 г. те празнуват, защото
успяват след шест години мъки да подарят "Божурище" на поредната, уж италианска, но
всъщност свързана със средите на НДСВ фирма. 

"Индустриален парк" ще придобие над 1100 декара имот в една от най-динамично
развиващите се части на София срещу 106 апартамента в различни градове на страната.
Първоначалната оферта на консорциума бе за замяна за 22 апартамента в столицата, но сделката
бе спряна от Военна прокуратура с железен мотив - че реалната стойност на този имот е над 10
млн. лв., а стойността на апартаментите е 3 млн. лв. 

Стойността на пистата в Божурище обаче е много повече от милионите на „италианците".
Тя притежава историческа стойност, която няма цена. Това е все едно да питаш един офицер
колко пари струва честта на пагона. Макар че хора като всичките министри на отбраната след
1989 биха дали цена до стотинката. След 1919, "Божурище" става основната врата на България
към света и обслужва целия поток от пътници. Тук кацат и презареждат с гориво самолети на
"Луфтханза", "Ер Франс", "Азрофлот" и т.н. "Божурище" се превръща в междинна станция на
почти всички трансконтинентални полети между Запада и Близкия изток. 

Тук се намира ПВО отбраната на София и резервният щаб на Първа българска армия. Тук
Фердинанд се превръща в първия монарх в света, управлявал самолет. Последват го и двамата
принцове. "Божурище" всъщност е последното летище, на което каца цар Борис няколко дни
преди да умре. 

Малко след Втората световна война се появяват реактивните изтребители и "Божурище"
вече не е подходящо за подобен тип самолети. Така се превръща в учебно летище, на което се 
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обучават огромен брой млади пилоти, аеролюбители, парашутисти и т.н. Съоръжението се поема
от тогавашната Организация за съдействие на отбраната (ОСО), която в годините на
демокрацията е преобразувана в дружеството "Воинтех", станало нарицателно с прословутите си
заменки. 

"Още в началото на 90-те имаше апетити за приватизацията на летището, но
министрите преди Свинаров и Близнаков не даваха и дума да се отвори за такова нещо",
обяснява Тони Илиев, шеф на компанията "Аероплани ДАР", която е единствената
самолетостроителна компания у нас. Илиев възстановява легендарната марка самолети ДАР,
които са се произвеждали навремето в авиоработилницата на Божурище. Той е и член на
Инициативния комитет, който се е ангажирал със спасяването на летището. В него освен
аеролюбители участват военни ветерани, генерали от запаса и изтъкнати историци. 

"Офанзивата на Свинаров започна още като стана министър, като първата му задача
бе да започне най-масираната продажба на имотите на армията - твърди Тони Илиев. - Оказа
се, че тези имоти са златна мина, защото става въпрос за огромни терени. За "Божурище"
обаче Свинаров срещна силен отпор от страна на командването на ВВС и на приливи и отливи
успяваше да движи нещата около замяната. Сделката мина през МС буквално в последния ден
на мандата на предишното правителство. " 

Веднага след като на власт идва новото правителство, прокуратурата е сезирана за
сделката с летището и тя спира. Натискът обаче е сериозен и екипът на новия министър Веселин
Близнаков продължава да работи за успешен финал. Правят се всевъзможни еквилибристики, за
да може да спазят процедурата и в крайна сметка успяват. 

"Направихме всичко възможно, ходихме и в президентството, и в няколко партийни
централи. Дори успяхме да убедим министър Стефан Данаилов да обяви "Божурище" за
паметник на културата. Най-много натискахме в БСП, но оттам отговорът бе: "Вие какво
искате? Да сваляте правителството ли?"...Без коментар на мръсните комунистически подлоги! 

Просто не мога да повярвам, че Симеон Сакскобургготски, чието семейство е свързано
исторически с "Божурище", иска да разсипе това национално богатство. Освен това Симеон
неведнъж е казвал, че най-любимият му подарък от детството е самолетчето с педали, което
е било направено специално за него в авиоработилницата", коментира наивно Илиев. 

Друг един емблематичен случай на корупция при продажба на имот на МО е от лятото на
2006 г, когато инж. Георги Бойков разбира от свои близки, че голям магазин в центъра на
Кюстендил, собственост на МО, се предлага за замяна срещу апартаменти. Внушителните му
размери - 220 кв. м и 32 метра лицева част към улицата, правят имота много привлекателен.
Оценката, извършена от оценителите на ИА "Държавна собственост на МО", също е атрактивна -
135 000 лв. Това според тях е стойността на магазина през лятото на 2005, когато в Кюстендил
търговската площ върви между 1000 и 1200 евро. Простата сметка показва, че имотът е оценен
на повече от половин път по-ниско. На финалната права в конкурса остават инж. Георги Бойков
и фирма "Кераминженеринг" АД. Бойков води в конкурса, тъй като е показал нотариални актове
за два апартамента - двустаен (62,20 кв.м) и тристаен (105 кв.м), които се намират в Казанлък.
Оценени са на 120 000 лв. Конкуренцията в лицето на "Кераминженеринг" АД дава нотариални
актове за два апартамента - и двата с площ 62,65 кв.м. Панелните жилища се намират в
благоевградския кв. Струмско и са оценени на 118 000 лв. Въпреки това от ИА "Държавна
собственост на МО" обясняват на Бойков, че той няма да спечели, а той получава писмо от
Министерството на отбраната, че неговото предложение е отхвърлено. Без мотиви. Именно
затова и Бойков решава да заведе дело срещу министерството в България, а след това и в
Европейския съд в Люксембург. 

Интересното в случая е, че от системата ДАКСИ излиза, че МРРБ участва с 40% във 
фирма "Кераминженеринг" АД, която според чиновниците на МО е фаворит за спечелване на 
магазина. Инж. Бойков твърди, че чиновници от МО и зам. военният министър Бозаджиев са му 
отговорили, че решението е политическо. Бозаджиев пък твърди, че решението е целесъобразно. 
Кое му е целесъобразното никой не знае!? 
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Мафиотът зам.-министър Бозаджиев е от квотата на крадеца Симеон и неговата шайка 
бандити НДСВ. Бил е изпълнителен директор на "Северокооп - Гъмза Холдинг" АД и директор в 
"Национален кооперативен инвестиционен фонд". Самият крадец, лъжец и предател Бозаджиев 
най-лицемерно завява, че „Ние неизгодни сделки не правим. Правим винаги най-изгодното за 
министерството. " Малко след това комунистът-царист си измива ръцете като допълва: 
„ Органът, който прави замяната, е министърът. Ние просто сме съвещателен орган, (става 
въпрос за вътрешноведомствената комисия на МО за заменките). „Ние само предлагаме, а 
оттук нататък той решава дали изобщо този обект да бъде заменен. " Въпреки, че комисията 
по корупция цяла година чака списъка със заменените и продадени военни имоти, за да види 
дали няма злоупотреби, Бозаджиев твърди, че този списък им е даден. Дори споделя, че е качен в 
Интернет, но за съжаление не може да посочи къде. И докато той и министър Близнаков 
непрекъснато говорят за прозрачност отникъде не става ясно какво получава МО срещу имотите 
си, какви оценки са им направени и кои фирми са ги извършили. 

Още един случай за продажба на имот под стойноста му. Искам пак да припомня думите
на г-н Бозаджиев че „Ние неизгодни сделки не правим. Правим винаги най-изгодното за
министерството ". И ето резултата: лъсва скандална далавера с военно пристанище във Варна.
Яхтеният порт на завод "Флотски арсенал" е спазарен на цената на два мезонета. Аферата е
огласена от шефа на национален синдикат "Отбрана" към КТ "Подкрепа" Тодор Воденов.
Решението за сделката е взето от съвета на директорите на ТЕРЕМ ЕАД в края на 2007.
Конкурса печели единственият кандидат - пазарджишката фирма "MJI-България" АД. Тя брои
561 523 лв. без ДДС за армейския яхт порт, който се простира върху 2705 кв. м. Районът е сред
най-атрактивните и реалната цена на имотите там е поне три пъти по-висока, твърдят брокери.
Пристанището може да носи луди пари от нароилите се собственици на яхти. Сделката е дадена
на прокуратурата и е сезиран министър Веселин Близнаков. Според регистрите "МЛ-България"
АД е собственост на Николай Николов и на "Абагар финанс". Фирмата се занимава с
рециклиране на неметални отпадъци. Портът е с пристан, изградена инфраструктура и
водопровод. На него са вързани военният катер и яхтата "Щорм" на "Флотски арсенал", казва
местният синдикален лидер Слав Желев. Ако Министерството на отбраната вземе решение
заводът да инвестира и да развива търговска и туристическа дейност, пристанището ще носи
сериозни печалби. 425 евро плаща за месец престой голяма яхта с дължина 25 м, вързана на кея
на Морска гара - Варна. Тарифата за едно денонощие е 20 евро, а за седмица - 120 евро.
Синдикатите сезират прокуратурата и военното контраразузнаване. Процедурата за конкурса е
спазена перфектно по закона, коментира намигайки управителят на "ТЕРЕМ - КРЗ Флотски
арсенал" Георги Стойков. Според него е постигната добра цена от средно 102 евро/кв. м 

Ето още един случай станал достояние до обществото(а колко са останали скрити .....................) - в
началото на 2008 в медиите изтича информация, че военният завод „Терем - Ивайло" е продал
атрактивен терен от 36 дка земя с язовир и нова хижа с разгърната застроена площ от 200 кв. м.
край село Русаля за смешната сума от 60 000 лв., или малко над 30 000 евро. Сделката е
направена по решение на Съвета на директорите на холдинг ТЕРЕМ през октомври 2007. За
продажбата е бил проведен търг в София и купувач на язовира става софийската фирма „Нодекс"
ООД, занимаваща се с търговия на дребно в неспециализирани магазини. Запознати твърдят, че
фирмата е близка до член на управата на ТЕРЕМ и сделката е при цена, значително под
пазарната. През 2005 г. военният завод продаде на горнооряховска фирма планинската хижа
„Ивайло" в местността Кръстец. Сделката за масивната двуетажна сграда е за около 30 хил. лв. 

Още подобни заменки - скандално известната продажба на бившата гарнизонна фурна в
центъра на Варна. При тази сделка, извършена през юли 2005 г., за терен от 3252 кв. м и сгради с
площ от 716 кв. м фирмата "Бългериън еко проджектс" ЕООД предложила 7 апартамента в
София и един в Бургас. Пазарната оценка на фурната, извършена от лицензирани експерти, е 552
000 лева, което е смешна цена за имот в центъра на морската столица. Пазарната оценка на
апартаментите пък е 556 158 лв. Така "печалбата" на МО се оказала цели 4156 лв. 
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И още един пример с любопитна замяна - през декември 2005 г. близката до бившия
столичен кмет Стефан Софиянски строителна фирма НИКМИ АД е предложила осем
апартамента в София с пазарна оценка 1 024 504 лева за 4 терена на МО в Южния парк с обща
площ 4475 кв м и с пазарна оценка 1 021 700. "Печалбата" за министерството е 2804 лева. 

10.7. Да раздухаме заменките 

След като започва да се шуми около гореспоменатите заменки всички политици в хор
запяват, че макар и неморални, продажбите и замените са извършени законно и нищо
съществено не може да направи по тях. 

Всъщност хванати в крачка антибългарите от тройната коалиция се опитват да отвлекат
вниманието и създават комисия която да разследва заменките в периода 1998-2005 , т.е. преди
тяхното управление, а по между другото сменят тихомълком бактериолога Близнаков с нов
министър. 

Депутати настояват бившият военен министър Веселин Близнаков (НДСВ) да се откаже
от имунитета си като народен представител и да замрази участието си в Комисията за борба с
корупцията до изясняването на пълната истина за злоупотребите с военни имоти. Повод за това
са резултатите от проверката на сделките с военни имоти, поръчана от новия министър на
отбраната Николай Цонев (НДСВ). Цонев съобщава, че след вътрешния одит във ведомството са
открити множество нарушения при сделки с военни имоти по времето на Веселин Близнаков.
"Нещата са ужасяващи" в бившето управление за предказармена подготовка "Воинтех", което е
обявено в ликвидация през 2005 г. от Веселин Близнаков. Топката е прехвърлена изцяло към
прокуратурата, която както винаги е с вързани ръце. А тя, освен че трябва да се занимава с
проверените от Съдебната палата 137 договора за продажба на имоти в периода 1998 - 2005 г.,
ще трябва да се заеме и със случаи "Божурище", от по-късен период. За сделките през 2006 и
2007 г. се знае твърде малко, но освен министър Веселин Близнаков отговорност носи и зам,-
министър Радослав Бозаджиев - главното действащо лице, тъй като от 20 април 2006 г. със
заповед на Близнаков в МО е утвърден вътрешен регламент, по който да се правят замените на
имоти, частна държавна собственост. С тази заповед за първи път се назначава и специализирана
комисия, отговаряща пряко за тези сделки, като идеята е да следи за спазването на регламентите
и критериите при замени на имоти. Бозаджиев е бил шеф на въпросната комисия. Някои твърдят,
че той просто е изкупителната жертва и е трябвало да бъде освободен след разтърсващия доклад
на Сметната палата. Самият Бозаджиев отказа да коментира дейността си като зам.-министър. 

Според следващият зам.-министър Панчев от 2002 г. до 2008 са продадени 340 военни
имота за близо 114 млн. лв. След 2004 г. други 87 имота, оценени на 34 млн. лв., са заменени за
382 апартамента на стойност под 32 млн. лв. До момента обаче само 101 от апартаментите са
заети от военнослужещи, а останалите стоят свободни. В крайна сметка комисията за борба с
корупцията сезира Върховната касационна прокуратура с всички материали, които е изискала от
МО и от Сметната палата, като препоръча особено внимание върху изготвен от председателя
Бойко Великов списък с най-съмнителните сделки. 

Одиторите в Сметната палата са свършили огромен обем работа, за да извадят "на светло"
доста съмнителни неща в МО. Изводите, които могат да се направят от този доклад, са, че във
военното ведомство са се извършвали сделки, които формално отговарят на буквата на закона,
но самото законодателство е толкова широко скроено, че служи като врата в полето. 

А какво намират от Сметната палата за периода 1998-2005 - много удобно за
управляващите в момента. Констатираните в доклад на институцията финансови нарушения,
засягащи имотни сделки, се отнасят за периода между 1998 и 2005 г., по време на който се
изредиха двамата сини министри Георги Ананиев и Бойко Ноев, както и тези на НДСВ Николай
Свинаров и Веселин Близнаков. В периода 1998-2005 г. Министерството на отбраната е
извършило редица нарушения в управлението и разпореждането с военни имоти, които са частна 
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държавна собственост. Това се посочва в последния одит на Сметната палата. Липсвал е законов
регламент, който да определя статута на тези имоти, пише още в доклада. Липсва и процедура за
избор на оценител, не са посочени и ясни критерии за подбор на предлаганите в замяна частни
имоти. 

Замяната на военни имоти с жилища - собственост на физически или юридически лице, е
извършвана при липсата на публичност и прозрачност, както и обосновка на избора. 

Много и големи имоти са били апортирани в капитала на търговски дружества, като
някои от тях са били обект на продажба чрез пряко договаряне по непрозрачен начин и без да се
защити държавният интерес, посочва Сметната палата. Едноличните търговски дружества с най-
много апортирани имоти в капитала са управлявани лошо, а едно от тях е обявено в ликвидация.
Въпреки това министърът на отбраната не е потърсил отговорност. 

Като примери са дадени "Терем" ЕАД и "Воинтех" ЕООД, която през 2005 г. е обявена в
ликвидация. Според одита най-много на брой и по стойност имоти са апортирани в капитала на
"Терем". По години най-много имоти са апортирани през 1999 г. - 319 броя, на стойност 18хил.
лв., и 1998 г. - 234 за 44хил. лв. През 2003 г. пък е апортиран само един имот на стойност 144
хил. лв. 

Според оценката на Сметната палата държавата е на загуба, защото ползата от участието
на военното министерство в търговски дружества е минимална. Внесеното в бюджета е
сравнително малко на фона на вложения в тези дружества капитал. Одиторите отчитат и
нередности в счетоводството на ведомството, както и непълно и неточно отразяване на
извършените стопански операции. 

На обвиненията Свинаров, и Веселин Близнаков декларират, че нямат никаква вина за
сделките с имоти, които по изчисления на прокуратурата са довели до загуба за държавата в
размер поне на 10 млн. лева. Николай Цонев, обаче споменава, че всички скандални сделки са
фигурирали в докладите на бившата служба "Сигурност - Военна полиция и ВКР" в МО, която е
на пряко подчинение на министъра на отбраната. Повечето сделки са извършени на базата на
приетата от Съвета по отбрана концепция за жилищна политика през 2000 г., която е
актуализирана през 2002-ра. Проверяващите, обаче са установили, че тя "не е утвърдена от
министъра на отбраната и не е обвързана ресурсно, което не гарантира реализацията й...". 

Случаят е сходен и с друга подобна "концепция" - тази за дейността на Изпълнителна
агенция "Държавна собственост на МО". Тя пък била разработена съвсем отделно от
министерството и не ставало ясно как точно ще става разпореждането с имотите. Единственото,
за което са се постарали министрите, е да изготвят подробни списъци на терените и да ги
утвърдят за продажба. 

Със сигурност е интересен факта, установен от одиторите, че експертните оценки за
пазарната стойност на имотите са изготвяни от лицензирани (по одобрен списък!) оценители, но
в някои случаи са правени и от служители на самата Изпълнителна агенция "Държавна
собственост" на Министерството на отбраната. За проверяващите не е станало ясно каква е
процедурата, по която тези оценки са били възлагани - веднъж на външни фирми, друг път на
служителите, които реално продават имотите. Като имаме предвид обаче на какви цени са
"търгувани" терените, не е трудно да се предположи кой и как ги е оценявал... 

Другата схема за "подаряване" на военна собственост е тази с апортите. В периода 1998-
2005 г. военни имоти на стойност 127 млн. лв. са вкарани в капитала на 13 търговски дружества,
еднолична собственост на Министерството на отбраната. Отделен е въпросът как са оценявани
апортираните имоти и дали тяхната оценка е реална? Вярно е, че шест от фирмите са в списъка
на "забранените за приватизация", но ситуацията с другите е съвсем различна. Още повече, че
към момента на проверката (март 2008 г.) отбранителното ведомство е стопило участието си в
тях до миноритарни дялове. В ЗПАД "Армеец" например то е притежавало едва 4.61%, а в "ПТ
Авиостроителна техника" - 30 на сто. В доклада на Сметната палата обаче се казва, че
"ръководството на министерството не е приемало стратегии относно управлението на 
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държавното участие в търговските дружества". И този "пропуск" се е отразил доста негативно на
работата в тях. 

Освен че са загубени мажоритарните дялове в част от компаниите (в "Армеец" и в
"Авиостроителна компания), тези, които са останали извън "приватизацията", буквално са
"стопявали" имотите си, а печалбата, която е отчитана - като възвръщаемост от "апорта", е
направо смешна. За всеки вложени 1000 лв. държавата е получавала по-малко от 30 лв.
възвръщаемост под формата на дивидент. Тоест, това означава, че реално такава почти не е
имало. При подобни финансови "показатели" в дейността на което и да е частно дружество,
ръководството му би изхвърчало по най-бързия начин. 

Да илюстрираме "сделка" с пример от "Терем" ЕАД - При проверката одиторите на
Сметната палата са установили, че със заповед №ЗТД-бЗ от 23 ноември 2004-а министърът на
отбраната Николай Свинаров разрешава продажбата на 100% от държавното участие в капитала
на дъщерното дружество "Терем - Смокини" ЕООД - Созопол. Дружеството е с предмет на
дейност "хотелиерство, ресторантьорство, туристически услуги и т.н". Оценителят е решил, че
цялото дружество струва 10 521 000 лева. Става дума за 127.28 дка имот и 28 990 кв. м застроена
площ. 

При такава оценка (десетина пъти по-ниска от реалната пазарна цена) някак "естествено"
идва ред на решението за продажба чрез пряко договаряне. И някак още по-естествено се оказва,
че печелившата фирма е собственост на офшорна компания, която е регистрирана на
Вирджинските острови. Става дума за "Еко фармс" ЕООД с управител Рамез Ахмад Шараф. Кои
са истинските собственици, остава да гадаем... Още по-парадоксалното е, че сумата, определена
от "оценителите" е преведена на "Терем"... предварително!!! Като бонус по сделката се явява
договорът за концесията на плажа "Каваците" (на територия 12 741 кв. м), която е подписана за...
20 години и е валидна и до днес. 

По същата формула е продаден и хотел общежитие в Търговище. Цената му е направо
"умопомрачителна" - по 245 лв. за всеки един от 1877 кв. м, на които е разположен хотелът. Тук
бонусът за купувача е 100%, защото пазарните цени на имотите по това време са били такива,
но... в евро. 

Бивш армейски терен в столичния кв. Редута от 3700 дка, известен под наименованието
"Попова шапка", е отреден за жилищно строителство и е продаден през 2005 г. Това е
единствената продажба при явен търг от страна на МО. Проблемът в случая е, че министърът не
е учредил право на строеж. Защото, ако го беше направил, щеше да получи сериозен процент от
застроената площ. Малко след продажбата на имота в Редута става ясно, че със заповед на
главния архитект на София върху терена е предвидено да се изградят над 6000 жилища. Дори и
при стряскащата цена от над 39 млн. лева за имота купувачът "Сидон" ЕООД е на сериозна
печалба, защото го е препродал за повече от 70 млн. лева... 

Сметната палата отчита, че в посочения период липсват каквито и да е критерии за
определяне на военни имоти, които могат да бъдат продадени на частни лица. Не са били
регламентирани и процедурите за избори на оценители на имуществото. Данните от извършения
одит сочат, че министрите не са осигурили последователно и стабилно регламентиране,
осъществяване, контролиране и отчитане на продажбите и замените с имоти на Министерството
на отбраната. Например в намиращото се в процес на ликвидация дружество "Воинтех" ЕООД са
били апортирани 322 различни обекта на стойност 16.658 млн. лв. 

На няколко пъти казах, че топката е в полето на прокуратурата....резултатите са повече
очевадни! 

В средата на 2008, под натиск, министърът на отбраната Николай Цонев прекратява
вътрешното разследване по сделките с военни имоти, а на 11 юни на пресконференция в
Пловдив той заявява, че "няма да се занимава повече с приключили неща". 

Та толкова за заменките,кражбите и приключилите неща! 
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Говорейки за заменките избързахме малко напред във времето и пропуснахме доста
интересни моменти, ставали извън брокерските умения на служителите от МО при управлението
на Близнаков - към края на 2007, бактериолога-министър на отбраната, все по често започва да се
появява в медиите пряко или косвено, а на средноинтелигентните българи започват да им падат
ченетата от това става, военният министър Веселин Близнаков е решил да вдига истински остров
на изкушението. Строго охраняваният остров Свети Иван, който е собственост на армията, щял
да става модерен атракцион за туристите от цял свят. Мястото е разсекретено и достъпно за
всички. Съвместно с културното ведомство Министерството на отбраната ще предостави земята
чрез публично-частното партньорство за изграждането на културен център и увеселителен парк.
На късчето земя има малък манастир и военна база - радиолокационно поделение на
военноморските сили. Все още не ясно обаче дали ще се допусне строителство на хотели,
уточнява военният министър. 

Бонуси от по 20 декара апетитна земя пък дава военното министерство на всяка фирма,
която купи боеприпаси от армията.МО започва разпродажба на боеприпаси. На търг са пуснати
повече от 50 хиляди тона патрони, мини, ракети и снаряди, които се съхраняват в 10 склада в
страната. Фирмите, които купуват боеприпасите, ще получават като бонус халетата и земята,
в които се държат боеприпасите. Странно - каква ли е цената на сградите и земята на които се
складират „излишните боеприпаси"?. Така щял да се засили процесът на утилизация на излишна
военна техника, за чиято охрана войската пръска близо милион на година. ( Странно - не виждам
нищо по нормално от това да се дават пари за охрана на боеприпаси или може би психопатът
Близнаков иска да не дава нито лев) „ След като спечелят търга, фирмите могат да правят с
оръжията каквото си искат", подчертава министъра. Патроните за продажба например щели
да се разглобяват, барутът да се изважда и металът да бъде предаван за скрап....Това може само
един бавноразвиващ се човек да го измисли! В същото време народният представител от Добрич
Станчо Тодоров споделя, че в прехода държавата ни е изгубила между 30 и 40 млрд. лева от
продажбата на боеприпаси. Няма да се учудя, ако тази огромна цифра е истина! От МО се
хвалят, че към началото на 2008 излишните боеприпаси са вече 47 000 тона. В края на 2006 г. те
са били 100 000 тона. Същевременно тези боеприпаси били твърде опасни, тъй като корозирали
и можело да се самовъзпламенят. Ами дайте тогава да ги унищожим всичките по-добре, за да не
стане някой фал. 

Освен боеприпаси военното министерство разпродава и армейското предприятие
"ТЕРЕМ". На търг са пуснати 75% от активите на кампанията. Очакваните приходи от
разпродажбата на предприятието са 200 млн. лв. На търг през 2008 са пуснати и машините и
бойното снаряжение на армията. В края на 2007, тя разполага с над 15 000 единици верижни
машини, пушки и автомати. Военното министерство вече е пуснало на търг над 800 танка. Те
бяха изкупени, нарязани и предадени за скрап. През същата процедура минаха и над 50 военни
самолета. 

Военното министерство обмисля план, с който най-бързо и ефикасно да се отърве от
около 80 броя бронирана, верижна и колесна техника, между които танкове Т-72, БТР-и и БРДМ-
и и др., излишни след свиването на поделения през 2007. Идеята е тази техника да се предложи
на страни, върху които няма оръжейно ембарго и имат нужда от такъв тип техника на много по-
ниска цена. Министерството на отбраната търси спешно пари и да премахне стотици стари
танкове и танкови куполи, които са заровени по границата с Турция( защитнта линия „Крали
Марко"). Преди време става ясно, че колекционери са успели да изнесат един стар немски танк
"Майбах". От МО се оправдават, че повечето от тези машини се намират в частни земи, чийто
собственици искат да ги обработват.Чудно как ли тези собственици не се сетиха 20 години за
ръждясалите танкове! 

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 най-разузнаваните държави от нас. Откакто
сме съюзници в НАТО, повече с разузнаване в тези две държави не се занимаваме." Да, 
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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. В нормалните държави бесят само за такива думи!
Та 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. 

V» «г
 

Ген. .майор Пламен Студенков е доволен, че не разузнаваме почти никой от
„комшиите ни" 

Близо 1000 военни от Сливен и Нова Загора получават пък известия за уволнение по
Гергьовден 2008. 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. 

Но стига толкова за Близнаков - нека видим какво става след като кукловодите го заменят
с Николай Цонев. Заради фиаското със заменките и далаверите. Николай Цонев прави
мегаагенция с цел съкращаване на администрацията. Така под една шапка минават три от
големите изпълнителни агенции на ведомството. "Социални дейности", която Цонев ръководи,
преди да се издигне до министър, ще се слее с агенцията, която се разпорежда с цялото
имущество на войската - "Държавна собственост" на МО. 

Преди малко стана въпрос за заканите на Цонев , че при него няма да мине нито една
опорочена сделка с имоти и за това ще има чистка на лошите момчета и за излишните кадри.
Вятърът на промяната засяга и една от легендите във ведомството - шефът на ИА "Военни
клубове и информация" Стоян Стоянов-Стуци. Висшият чиновник се задържа на поста си по
времето на последните 4 армейски министри. Той е известен и с факта, че е от малцината
нашенци с лично "Ламборгини". 

За пред хората с встъпването си в длъжност Цонев иска оставките на шефа на ИА
"Държавна собственост" Петър Пандурски и на Цако Панталеев заради скандалните заменки.
Оказва се обаче, че не става въпрос за принципи а за политическа ориентация. Въпросните
господа са в тежък личен конфликт и понеже са от различни политически кланове, сега новият
министър е получил поръчка да разчисти сметките. 

>
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Официалната версия за уволнението на Петър Пандурски е, че не спазва заповедта да спре
замените на армейски имоти. Преди Пандурски поста заема Цако Пантелеев, но той си хвърля
оставката веднага щом разбира кой е новият министър на отбраната. Към новата мегаструктура
се влива и Изпълнителна агенция "Военни клубове и информация". Тя се разпорежда с всички
военни клубове в страната, както и с армейските медии - в. "Българска армия" и Военния
телевизионен канал. Щатните служители на новата агенция щели да бъдат съкратени
значително. За шеф на новата мегаагенция се спряга дясната ръка на Цонев - Виктор
Сакаджийски. За да се намалят разходите и броят на служителите, се обмисляло военните
клубове в градове, в които вече няма гарнизони, да се закрият. Така от 50-те клуба в страната ще
останат към 10 в по-големите армейски центрове....Е явно пак ще има продажби. 

Както споменах след като Цонев идва на власт, той се заканва, че докато той е министър
няма да мине нито една сделка подобна на заменките. Е, да но унищожаването продължава. В
началото на есента на 2008, 13 военни имота с отпаднала необходимост за Българската армия са
обявени от правителството за имоти - частна държавна собственост. Имотите се намират: в
землището на с. Беловец, община Кубрат, област Разград (1002 кв. м, застроен с една сграда); в
землището на с. Самораново, община Дупница, област Кюстендил (1291 кв. м, застроен с две
сгради); два имота в столичните квартали „Драгалевци" и „Симеоново", съответно от 9953 кв. м
и девет сгради и 8918 кв. м и осем сгради; осем незастроени поземлени имота в Сливен - пет от
тях с площ 1499 кв. м, а останалите - 1574 кв. м, 1500 кв. ми 1183 кв. м; имот в землището на
Харманли, област Хасково, с площ 128 213 кв. м, застроен с осем сгради. 

За да бъде пълна картинката , а и да не се намесва името на правителството в далаверите,
се оказва, че военният министър изцяло ще контролира търговската дейност на ведомството като
ще има правото да продава оръжие, боеприпаси и взривни вещества. Тази дейност е нова за
военното ведомство и е регламентирана в наредбата за условията и реда за осъществяване на
дейности, свързани с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и контрола над
тях. Глава шеста от тази наредба е посветена изцяло на търговската реализация на боеприпасите
и оръжието. От нея става ясно, че поканата за участие в преговорите за покупко-продажба ще се
извършва на интернет страницата на министерството и в един централен ежедневник до 5 дни
след приемането на началните продажни цени. 

Преди години МО чрез своята дирекция "Търговия и снабдяване" продава директно
въоръжение и техника, но след това търговията става единствено след решение на Министерския
съвет и на междуведомствената комисия за експортен контрол, подчинена на икономическия
министър. 

Според новата наредба военният министър ще назначава комисия, която ще определя
началните тръжни цени на пушките и патроните, които продава за фирми в страната. Тук обаче
отново има възможност за злоупотреби, тъй като наредбата казва, че ако класираният на първо
място не се яви в уречен ден и час, той се декласира, а договор се сключва с този, които е дал
втората по цена оферта. Така, ако някой има връзки в комисията, може да кандидатства с
поставена фирма, която да вдигне цената, а втората да спечели. Най-важното при тези конкурси е
да имаш вътрешна информация за това колко е реалната цена на дадено нещо и да не се
изхвърляш, коментират спецове по търговете. 

Военният министър ще има право и да възлага търговската реализация на стоката и на
комисионер. Започват да се изясняват нещата....Наредбата дава право на комисията на всеки три
месеца да извършва намаляване на цената на номенклатурите, ако за тях не се появят желаещи.
Така на два пъти може да бъде сваляна цената с по 20 процента, а на третия път - без
ограничение на намалението. Тези, които не са могли да се продадат в срок от една година, пък
ще отиват за утилизация (унищожение). В това унищожение и без да се търгуват се очаква да
бъдат включени количествата от касетъчни боеприпаси до средата на 2009. България разполага с
такива боеприпаси само на склад в българската армия. Но на 13.02.2008 г. кабинетът взима
решение за налагане на мораториум върху използването на касетъчните боеприпаси. От МО се
оправдават , чек асетъчните боеприпаси действат като противопехотна мина и могат да доведат 
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до тежки последствия и дори смърт на всеки, който е попаднал на тях. Странно — не е ли това
целта на всяко оръжие....Или за пореден път изпълняваме чужди поръчки!? 

Пак при управлението на Цонев започват плановете за унищожение на т.нар. военно
градче в София - в местостта Къро и 4-ти километър. Планът на царедвореца е 360 военни и
техните семейства, живеещи във военното общежитие (бившия военен хотел) да напуснат
жилищата си в срок от една година като комплексът трябва да е освободен окончателно до 2011
г. Същото се отнася и за местността Къро - осеяна с казарми, стари сгради, но има и доста
монолитни постройки. Проектът, по който се работи, е най-порутените да бъдат срутени до
основи. Общежитието обаче най-вероятно ще бъде запазено, но ремонтирано. То заема 11 дка
застроена площ и разполага с 18 дка прилежаща територия. Изнасянето на хората и
настаняването им в други квартири вероятно ще струва 18 млн. евро, ако трябва да се купуват
жилища на свободния пазар, изчислиха експерти от МО. Сумата обаче е непосилна и щяло да се
търси друго решение. Като едни истински малоумници междуведомствена комисия първо
решава, че трябва да срути и унищожи нещо... а какво ще има там....на кой му пука - важното е
работата да върви. Та тази комисия след като на хартия поне вече е унищожила щаба на Първа
армия, командването на ВВС и прочие, умува какво точно ще се строи там. За момента идеята е
мегакомплексът с административни сгради, който да се простира на 600 дка площ. По
неофициална информация там ще бъдат настанени министерствата на държавната политика при
бедствия и аварии, на държавната администрация и административната реформа, на околната
среда и водите и няколко агенции. 

Да обърнем малко внимание и на личността на Николай Цонев - Ники Баничката - може
би единствения министър арестуван и подведен под някаква отговорност. Оставям настрана
въпроса , че е напълно оправдан. Легендата говори, че Цонев е бил прост "тиловак" из
дупнишко, но покрай връзките с ВИС и ексвоенния министър Георги Ананиев изгряла звездата
му. Някъде по това време възниква и проблемната среща на Николай Цонев, поел
междувременно управлението на армейските доставки, със следствените органи. Спасително
адвокатско рамо му удря Николай Свинаров, седнал доста по-късно във военното министерско
кресло. Тогава логично порасва и работата на Цонев - първо става съветник на Свинаров, а после
шеф на социалните дейности на МО. Прозвището "Баничката" пък си спечелва заради
акционерното си участие в известната фирма "Нилана", приватизирала най-апетитния хлебозавод
в столицата в кв. "Хаджи Димитър". А заради серията обществени поръчки през изминалите
години по изхранването на армията, възлагани по случайност приоритетно на "Нилана", г-н
Цонев си създаде отново куп скандални неприятности. Освен тримата съдружници във фирмата -
Николай Цонев, Николай Тапаров и Йордан Воденичарски, които си делят по 31.675%,
миноритарен - 4.975-процентен дял държи и регистрираната в Панама компания "Амтек Груп
Инк". Тя се представлява от родения през далечната 1926 г. Желязко Георгиев Игнатов, което
дава основания на зловидниците на Цонев да подозират, че въпросният Игнатов има отношение
към някогашните разузнавателни служби и тъкмо чрез него тримата проспериращи бизнесмени
са си осигурили начален капитал за успешния старт в пазарната ни икономика, заменила
плановата социалистическа. 

Подобни нездрави приказки под сурдинка се разправят и за така нареченото Военно НДК,
чиято продажба бе спряна от наследника на Цонев - Николай Младенов. Твърди се, че
строителството на обекта било поверено на фирма на съпруга на медийната съветничка на Цонев
- Цветомира Жекова, като същият строител бил изпълнител и на черноморските хотели на брата
на Милен Велчев. "Цонев ликвидира всички агенции и дейностите им събра в една мега агенция,
където работят само проверени и лоялни на него служители. Никой в момента не знае какво се
продава от активите на МО, какво се купува и къде се разходват милионите левове, отпуснати
на ведомството. Тъй като председателя на Сметната палата е от НДСВ в МО не се прави
проверка по тези въпроси т.е. над Цонев и неговото крадливо управление вече една година има
политически чадър, който вече след изборите - слава на Бога, се надяваме окончателно да се
затвори", заявяват служители. За разлика от тях данните във финансовите документи са съвсем 
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конкретни. Малка илюстрация - през есента на 2006г. е извършен финансов одит от дирекция
„Финансово - контролна дейност" на Териториална дирекция към Агенция „Социални дейности"
с изпълнителен директор Николай Цонев. Проверяващите са установили: 

"По договор за съвместна дейност № УД-12-76/07.05.03г. с фирма „НМС" ЕООД са
допуснати следните нарушения: 

- при предложена инвестиционна програма от фирма „НМС" ЕООД в размер на 200
637.62 лв. и стойност в размер на 731 800 лв. на предоставената недвижима собственост от
Агенцията, процентното разпределение на печалбата от съвместната дейност е 22% за МО и
78% за фирмата, с което се ощетява бюджета на МО; 

- без основание, в нарушение на чл. 4, ал.1 от договора, на фирма "НСМ" ЕООД са
прехвърлени безвъзмездно хранителни продукти и алкохол на стойност 6487.82 лв; 

- от директора Николай Цонев е изготвена докладна записка до министъра на отбраната
Свинаров с предложение същият да подпише проект на допълнително споразумение с фирма
„НСМ" ЕООД като без обосновка и основание е намален гарантирания месечен минимум от
1000 евро на 400 евро, още повече , че част от планираните инвестиции са направени в
имоти на Агенцията, които не са в предмета на договора за съвместна дейност, но се ползват
безвъзмездно от фирмата „НСМ"ЕООД - част от рибния ресторант в хотел „ШИПКА" (намиращ
се срещу "Пирогов" - бел. ред.) и платения паркинг пред него; 

- със заповед № 706/08.09.2005г. на изпълнителния директор г-н Нколай Цонев е
завишена стойността на закуската за гости на хотел „Шипка" с 2 лв. без увеличение на цената на
нощувката, като фирмата не е обосновала това завишение в цената и по този начин са намалени
приходите на ТД София от хотелиерска дейност. С разликата в цената на закуската
неправомерно са завишени приходите на частната фирма за сметка на приходите на
Агенцията, респективно се ощетява бюджета на МО; 

- на база определената, съгласно чл.49, ал.1 от Правилника за приложение на закона за
държавната собственост наемна цена на 1 кв.м. в хотел "Шипка"- 4.10 лв., минималният
месечен гарантиран минимум е 6818 лв., вместо изплащаните 1650 лв. до 10.01.2005г. и в
последствие 650 лв. В резултат на това, за 38 месеца от подписването на договора за съвместна
дейност, до 31.08.06г. в Агенцията е следвало да постъпи сума в размер на 259 084 лв., като
гарантиран месечен минимум от съвместното ползване на помещенията за хранене и бизнес
центъра в хотелски комплекс „ШИПКА. Вместо това реално са постъпили 48 368.27 лв. или с
210 716 лв. по-малко и по този начин с подписването на този неизгоден наемен договор е
ощетен бюджета на МО с 210716 лв.; 

- без необходимата обосновка, в договор № 187\27.12.2005г. за съвместна дейност с
фирма „ДЖЕТ КЕТ" ЕООД, е определен гарантиран месечен минимум в размер на 2000 лв.,
при определена минимална наемна цена, съгласно изискванията на чл.49, ал. 1 от
Правилника за приложение на държавната собственост на стойност 6433 лв. Така в
нарушение на нормативната уредба е подписан с частната фирма от Николай Цонев неизгоден за
МО наемен договор със срок - 57 месеца, при изпълнението на който към момента в
Министерство на отбраната са постъпили в по-малко приходи от съвместната експлоатация
на имот -държавна собственост /ресторанта във Военно общежитие „5-ти км." на бул.
"Цариградско шосе/ 190619 лв. като с тази сума е ощетен бюджета на МО; 

- в нарушение на чл.19, ал.1 от ЗДС и чл.16, ал.1 от ППЗДС за 4 бр. помещения /ски -
гардероб, два магазина и будка за обменно бюро/ - частна държавна собственост в хотел
„Олимп" в курорта "Боровец", са сключени договори за съвместна дейност, с което е
заобиколена нормативната уредба, касаеща разпореждането с този вид държавна собственост, а
именно отдаване на помещенията в хотел „Олимп" под наем с провеждане на търг или конкурс.
Във всички договори има определени месечни гарантирани минимуми, които са
значително по-ниски по размер, в сравнение с началната тръжна наемна цена, която
следва да се определи, съгласно чл. 49, ал.1 от ППЗДС. В резултат на това подписаните от 
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Николай Цонев договори за съвместна дейност за обекти в хотел „Олимп" не са изгодни и не
защитават интересите наМО; 

- при изпълнението на договор за услуга № 34/20.12.2005г. между ТД София и фирма
„Мега Никс" ЕООД е допуснато по нареждане на изпълнителния директор на Агенцията г-н
Николай Цонев нарушение на чл.2, ал. 1, т.З от Наредбата за възлагане на малки обществени
поръчки, за което последващата проверка от Агенцията за финансова инспекция неясно защо не
е съставила акт на директора Николай Цонев за допуснатото от него нарушение на ЗОП.
Ръководството на ТД-София е допуснало при изпълнението на договорите за строителство и
ремонт фирмите-изпълнители да не извършат договорени СМР на обща стойност 18 805.06 лв. с 
ДДС." 

С писмо № 21-10-228/ 09.02.2007г. докладът от този одит е изпратен на Софийска
военноокръжна прокуратура, която не е предприела никакви действия за търсене от Николай
Цонев на наказателна отговорност за безстопанственост и загуби за бюджета на Министерство
на отбраната в размер на около 500 000 лв. в резултат на подписани от него неизгодни договори.
"Това бе основната причина с назначаването на Цонев за министър на отбраната, същият
веднага да ликвидира дирекция „Финансово - контролна дейност" и да остави армията без
контрол не само за проведени процедури по ЗОП и подписани договори, но и за
разпореждането с материалните активи по места във военните поделения. За 20 години
преход никой друг министър не си е позволил такова безумие, което може да се
квалифицира като безстопанственост", категорични са потърпевшите ревизори. 

При проверка на дейността на Териториална дирекция - Плевен към агенцията са
установени няколко неизгодни договори за съвместна дейност за ползване на търговските обекти
на хотела на МО в Рибарица, подписани пак от Николай Цонев с частни структури, близки до
ВИС - Кюстендил. 

По договор за строителство на дом за ветерани от войната в Троян до Троянския манастир
са преведени 30% авансово средства от бюджета на МО, което представлява нерегламентирано
кредитиране на частна структура с бюджетни средства. Тези средства са използвани от
строителната фирма за частно строителство, поради което изпълнението на договора е забавено
около 1 година, но не е удържана неустойка от изпълнителя. 

Николай Цонев е подписал и договор на стойност 1 200 000 лв. за охрана на военните
имоти, прехвърлени към ръководената от него Агенция с фирма „СКОРПИО"АД, собственост на
съпругата на действащия към момента на провеждане на обществената поръчка зам.-министър
на МВР и приятел на тогавашния министър Румен Петков - Камен Пенков. Съгласно
представените оферти фирмата на Пенков е предложила цена с около 200 000 лв. по-висока от
тази на другия кандидат, но ясно е защо точно „СКОРПИО"АД е спечелила обществената
поръчка. 

В грубо нарушение на Закона за обществени поръчки без провеждане на процедура за
възлагане на обществена поръчка е подписан от Агенцията договор с МЕТРО за доставка на
хранителни стоки, безалкохолни и др. за всички териториални дирекции на Агенцията при
годишна стойност на тези доставки над 900 000 лв. 

Интересно е как така служители на Агенцията за финансова инспекция не са установили
през 2007г. тези груби нарушения при проверката на дейността на Николай Цонев? Може би
логичното обяснение на това е фактът, че след проверката финансовата инспекторка г-жа
Гулинова е назначена като директор на контролната дирекцията в Агенцията за социални
дейности на Николай Цонев. "Предвид показаните качества на поръчков ревизор, същата е
назначена от Цонев, в качеството му вече на министър, за директор на дирекция „Вътрешен
одит" в МО", коментират специалистите от ведомството Според тях първата задача на
следващия военен министър е да провери дейността на тази дирекция, ревизиите й и резултатите
от тях. 

Друга дирекция , подлежаща веднага на проверка била тази за „Планиране и управление
на бюджета" / ПУБ/ на МО, която разпределяла отпуснатите от бюджета средства за дейността 
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на министерството. С идването на Цонев на власт дирекцията е прочистена от най-добрите
специалисти, работили в нея над 15 години, с оглед възможността да пречат на процеса на
планирания грабеж, твърдят техни представители. 

На проверка подлежало и разпореждането с ежегодно отпусканите около 10 000 000 лв. за
социални дейности на Агенцията на Цонев, която в момента е станала равна по броя на кадри на
самото министерство чрез събиране на дейността на всички останали агенции. 

Тази безхаберност си има обяснение, предвид факта, че бившият директор на ПУБ - МО
Гошо Генчев е назначен в политическия кабинет на Цонев като съветник по финансовите
въпроси. Също така настоящата директорка на дирекция „ПУБ" Йорданка Бачева е най-
приближеното лице на Цонев от дълги години, след като е заслужила неговото доверие като
данъчна инспекторка, отговаряща за частните му фирми в данъчната служба на Кюстендил. 

Ако Сметната палата или Агенцията за финансова инспекция си гледаха съвестно и
отговорно работата, то тези две контролни институции щяха до сега да проверят всички
посочени нарушения както и ежегодното разходване на 10 млн.лв., отпуснати за социална
дейност и да установят каква част от тях са отишли за партийни начинания, за да има
нахалството един посредствен тиловак от Дупница да стане министър на отбраната и да
претендира за участие в политическия живот на страната", обобщават познавачите на
управленската кухня в МО. А дали са прави - отговорът може да даде само следващия военен
министър. 

Към всичко това можем да добавим и разпространеното от жълтите вестници твърдение,
че Николай Цонев крие 30 милиона в чужди банки. Изданието се позовава на сигнал на службите
срещу Цонев, подаден през 2009 г. от Сергей Чипченков. Той самият направил разкритието, за да
спаси собствената си кожа - Чипченков е разследван за източването на 8 млн. лв. от армията
покрай строежа на прословутото военно НДК. Николай Цонев е прибрал рушвет от 2 млн. лв. от
олигарха Георги Крумов за телекомуникационната система на армията „Странджа" 2. Именно
Чипченков пък насочил следователите към сделката между Министерството на отбраната и
фирмата на Георги Крумов „Електронен прогрес" на стойност 120 млн. лв. Договорът е сключен
през декември 2008 г. и е за оптични кабели.Твърди се, че в „Електронен прогрес" Георги
Крумов е ортак с Пентагона и поради тази причина детайлите по контракта между частната
фирма и МО са с гриф „Строго секретно". 

Извън строго секретните далавери 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, 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 
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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. 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. 

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.... 
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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 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! 
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Най-безумен е проектът за нови корвети

Ако техният брой е четири, то за построяването им ще отидат около 1 млрд. евро.
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 "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 
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става...Пак може да попитаме - как антибългарите -комунисти защитават националния ни
суверенитет? 

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". За тази сделка трябва да бъдат намерени 60 млн. лева (тук ми се иска пак да отворим
скобата и да кажем, че за тези пари могат да бъдат закупени около 170 реиновирани танка Т-72).
Единствената пречка да не са закупени все още гардиъните 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. 

М1117 "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 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, 
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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 - „В 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 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 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 (2012) 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 (2012) в армията са заети 

161



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: 

- Б 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 на МТО. 
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, лшрновре.иенният 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 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.3латан Стойков — пазител на американския суверенитет
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11. 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 почти нямаме действащи бойни самолети. Досега (2012) са се сменили двама военни
министри в това правителство Николай Младенов - възпитаник на израелските тайни служби,
кадър на СДС 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, че и 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 Близнаковили
техни заместници. 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 или пък прокуратурата си е
затваряла очите и не е повдигала обвинения?Явно и предишните и сегашните са оплетени като
свински черва! 

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 - записаните в законопроекта
разходи за Министерството на отбраната са 890 млн. лв. От тях текущите са 883 млн. лв., а
капиталовите - едва 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 Свинаров 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. 
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Н. Младенов не е ходил войник в БА, а в израелската армия. 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 военни 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 да 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 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! С какво ще се занимава той - на никого не е ясно, но пък желаещи
не липсват - петима души са подали документи за конкурса за новата длъжност. От МО не казват
кои са мераклиите за най-висшия пост на държавен служител във ведомството. Според запознати
постоянен секретар вероятно може да стане Николай Милков - съветник в екипа на бившия
военен министър Георги Ананиев, зам. външен министър в кабинета на Сакскобурготски, 
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посланик в Румъния и консул в Ню Йорк. Явно човек вършил доста от черната работа на много
хора. 

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 неизплагцането 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 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 - не
стига,че всички военни училища в страната бяха закрити, но се оказва че и 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 му, държи наточена секира. Въпреки че
допусна поне три сериозни гафа, за които заслужаваше да бъде уволнен, военният пенсионер и
настоящ министър на отбраната Аню Ангелов получава поредната порция подкрепа от шефа си
Бойко Борисов - "Не само че няма да го уволнявам. Той е най-добрият военен министър от 20 г.
насам".... "Той е най-добрият. Това е министърът с най-дясно мислене в кабинета", уведомява
ни и финансовият министър Симеон Дянков. Тази категоричност, демонстрирана от шефовете в
кабинета на ГЕРБ, суперлативите и "разтвореният чадър" над о.з. генерала ни принуждават да си
зададем логичния въпрос: "Кой всъщност е генерал-министърът Аню Ангелов?" 

165



Как да си обясним, че делегатът на XIV конгрес на БКП, тогава полковник от
Сухопътните войски на БНА, сега е не само най-десният обикновен гражданин, а най-десният
министър от правителството на ГЕРБ? Интересно е как така пенсионираният генерал, вместо да
си пие кафето в някое пенсионерско кафене и да се радва на максималната за България пенсия,
седна в министерското кресло на отбраната ? 

Вероятно успехът му се дължи на непрекъснатата и честа смяна на политически
покровители и фактори в бедната ни държавица. Придобил комплекса на "втория човек" (такъв
той е в Сухопътните войски и за кратко в Генералния щаб), решава на всяка цена да се докаже
като водещ фактор в Министерството на отбраната. Движейки се винаги плътно до силните на
деня и непрекъснато натрапвайки се като "военен експерт", комунистът Аню изведнъж плесва с
ръце и прегръща синята идея. През май 1993 г. се включва в подписка срещу началника на ГЩ
на БА, подкрепяйки тогавашния командващ Сухопътните войски ген. Люцканов, който открито
демонстрира политическата си подкрепа за СДС - нещо недопустимо за деполитизиран кадрови
офицер от БА. 

Още тогава "сините" забелязват Аню и през 1997 г. му връщат жеста чрез изпращането му
в Лондон, нещо нелогично за високия пост на един бивш зам.-началник на ГЩ на БА. След
изтичането на лондонския мандат му подаряват началническото място във Военната академия
"Г.С. Раковски". Тогавашният му покровител и наставник в МО - зам.-министър Велизар
Шаламанов (при министрите Георги Ананиев и Бойко Ноев), си остава такъв и до ден-днешен,
макар и много скрито, почти нелегално. Сега Шаламанов заема международна длъжност в
Брюксел, но мнозина експерти от МО твърдят, че министерството с усилени темпове се
"шаламанизира". Хайде сега познайте кой е "сивият кардинал" на министър Ангелов.
Неслучайно Иван Костов не спира да хвали Аню Ангелов с повод или без повод. Последният
недвусмислено му дава рамо и за закупуването на американски изтребители F-16 втора ръка. 

По едно време, през 2002 г., при "жълтите", Аню пак се пребоядисва и успя да стане
директор на дирекция "Планиране на отбраната" в МО. Като резултат - закрити поделения на
Сухопътните войски, авиобази и цели гарнизони. Тогава той оглавява екип и разработва проект
за въвеждане на интегрирано министерство на отбраната. В този проект тогавашният началник
на ГЩ на БА ген. Никола Колев открива много грешки, противоречия и двусмислици и...
естествено го отхвърля. Свинаров пък изхвърля "разработчика" Аню от министерството, за да
спре да вреди с безумните си действия и идеи. 

Този отвсякъде калпав проект, Аню успява да го наложи едва сега, след седем години,
триумфално влизайки в МО, първоначално като зам.-министър. След това "второ уволнение" от
системата на МО и ГЩ на БА, Аню се развихря като "квалифициран военен експерт" в различни
области, свързани по някакъв начин с отбраната на страната. 

Да не забравяме също, че през 2005 г. Аню се явява на парламентарни избори в 25-и
многомандатен избирателен район в София-град като водач на листата на измислената партия
"Коалиция на розата" (гравитираща към СДС) с председател Александър Томов, основателно
обвинен по-късно за източването на ЦСКА и металургичния комбинат "Кремиковци". След като
не успява да влезе в политиката през официалния вход, наречен "избори", Аню продължава да се
изявява като "супер експерт" в областта на военното строителство. Вече се доказа
нецелесъобразността на предлагания през 2006 г. от него и близките нему приятели Велизар
Шаламанов и Тодор Тагарев "трети стълб на сигурността", изразяващ се в създаването на
"Министерство на гражданската сигурност", успяло отчасти да се реализира като Министерство
на държавната политика при бедствия и аварии (по-късно Министерство на извънредните
ситуации - МИС), доминирано от ДПС. 

След вземането на властта, Борисов премахва тази излишна структура, като по този начин
подчертава, че стълбовете на сигурността са само два - МО и МВР. Това, обаче, не пречи на
Аню да излети с ракетата-носител ГЕРБ. 

През 2008 г. Ангелов участва в разработка относно структурата на въоръжените сили,
поръчана от министър Веселин Близнаков. Тя така и не вижда бял свят. След това разкритикува 
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непрозрачното закупуване на бронирани машини за Българската армия от американската
компания "Текстрон". Да, ама не го направи по времето на министър Близнаков, който
организира международния конкурс, а при приемника му Николай Цонев. 

На експертната общност са известни и напъните на Аню да се прави на експерт по
въпросите на резерва на БА. Дори беше нает за експерт от (забележете) АЗКОН и написа
Законопроект за резерва на въоръжените сили. Поради липса на истинска експертна дискусия (не
е поканен нито един независим експерт по въпросите на мобилизацията и резерва), проектът
някак си е одобрен от комисията по отбрана в 40-ото Народно събрание, доминирана от
Тройната коалиция. Същият е внесен в деловодството на НС и чака внасяне за обсъждане и
разглеждане в пленарната зала от името на Ангел Найденов (БСП), Станимир Илчев (НДСВ) и
Янко Янков (ДПС) буквално дни преди парламентарните избори през юли 2009 г. Така става
ясно, че Аню е работил паралелно и за Тройната коалиция, и за ГЕРБ. По същото време той вече
се е присламчил към Бойко и се е упражнявал в писането на текстовете за отбраната в
предизборната програма на ГЕРБ. 

В първото си интервю като министър на отбраната, дадено за БНТ, генералът от резерва
Аню Ангелов лъже на няколко пъти и премълчава доста неща. Това той прави в национален
ефир не само пред избирателите на ГЕРБ, а и пред останалите български граждани. Лъже, че е
работил само за СДС, БСП и НДСВ. 11 За ДПС не съм работил за мое съжаление", като забравя,
че изготвеният от него проект на Закон за резерва е вкаран в парламента от тройната коалиция с
участието на ДПС. Запознати от предишния парламент твърдят, че за творението си той е
получил сумата от 10 хиляди лева след сериозен пазарлък, способни на който са само циганите
на Женския пазар. Това не му пречи на 5 август 2009 г. да заяви публично, че "Ще има промени
и във внесения вече в Народното събрание Закон за резерва" (удобно премълчавайки своята
водеща роля в този проект). Това вече, да се чуди човек как да го нарече - раздвоение на
личността или къса памет. 

Що се отнася до военната компетентност на генерал-министъра, във войските се
притесняват от явното раздвоение на личността му. Притеснително е да изучаваш на стари
години западните военни схеми, които нямат нищо общо с ученото цял живот в HP България и
СССР. На следващите избори Бойко Борисов да не се чуди защо армията не го подкрепя, а да
пита военния си министър. 

Смята ли премиерът, че Аню и предшественикът му постъпват честно, след като махат
безпринципно, бившия шеф на Военната полиция бригаден генерал Иван Мечков ? Защо Аню не
постави резолюция "да" върху искането на Мечков само да прочете пред журналистите
решението на съда, с което го оправдават напълно за несъстоятелните обвинения срещу него?
Знае ли Аню, че о.р. генерал Мечков сега съди военната прокуратура и не възнамерява ли поне
да му се извини, след като съсипа кариерата и съдбата му? 

На "военния гений" Ангелов дължим и влошени външнополитически отношения със
Сирия, и влизането на страната ни в черния списък на "Ал Кайда", след като каза, че се обмисля
изпращането на боен батальон в Афганистан. Фактът, че Аню не разбира абсолютно нищо от
външна политика не му пречи да се изявява и като експерт по международни отношения и в свое
изказване пред националните медии приравнява Сирия с Иран по отношение на заплахите,
произтичащи от тях за световната и за националната сигурност на България в частност, което си
беше огромен гаф, който Бойко ще трябва да замазва дълго. 

Защо на 27 юли 2009 г. в касата на ТЕРЕМ има 50 милиона лева, а сега няма пари и за
заплати на работниците? Да не би защото Аню назначи в ръководството на ТЕРЕМ своя
дългогодишен приятел и съмишленик Тодор Тагарев от "Джордж Маршал център - България"? 

За най-сериозната издънка на Ангелов, а именно "Бяла книга за отбраната", може да се
пише много, но ние искаме само ясно да заявим, че с този концептуален документ Българската
армия е доунищожена и докарана до състояние, в което да не може да изпълнява нормално
функциите, заложени й в Конституцията. За съжаление приемането на този документ отново бе
направено без сериозна обществена дискусия и стана тихомълком в парламента, а това е важен 
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документ, който ще влезе в историята със своите безсмислия, противоречия и откровен
пацифизъм, стигащ до библейски крайности. 

И най-накрая - какъв е този офицер и министър, който в автобиографията си се хвали, че
цели два пъти е бил награждаван с бинокъл? Явно хората са повторили съвсем преднамерено
тази награда, за да се научи човекът да гледа напред към бъдещето на армията, а не само да
поглежда към портфейла в джоба си... 

Какво обаче 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 съобщава , 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 ......  

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 
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11.1.Разруха и пак разруха!!!

В един момент на Аню Ангелов, 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. 

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!!!????
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 31-годишният младеж да е
бил в казармата, да е изкарал военен лицей или пък да има дори елементарна подготовка в
материята! 

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% съкрашения 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 порутени сгради на площ от 22 дка. Там в
момента лагеруват момчета и момичета от цял свят. 
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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 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 
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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 6 сгради. Списъкът е нескончаем. 
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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 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" 
в 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 регламент иращите 
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 
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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 с регламентиращите 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 

174



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. 

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

Ракетните комплекси са унищожени на полигон "Сливница" от 35 военни от Съвместното
оперативно командване. Военният министър Аню Ангелов поясни, че „тези оръжия са
изключително опасни, ако попаднат в ръцете на терористи и няма никаква гаранция, че няма
да бъдат използвани срещу наши войски или срещу съюзниците ни, ако бъдат продадени. И
напомни, че България има ангажименти да премахва опасното и излишно оръжие. " . Можем да
попитаме Аню - кое оръжие е безопасно ? В същото време армейската фирма "Снабдяване и
търговия" ЕООД продава хиляди танкове, МТЛБ-та, БТР-и и гаубици, които също са
изключително прецизни и унищожителни оръжейни системи. Абсолютен политически и военен
слугинаж. Не случайно България участва с рота баняджии и теляци в Афганистан. 

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 
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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????? 

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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Jii* ШШ PI

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 MOl 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 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 
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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 2011 са 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
напикаващ 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. 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 признава
областният управител Димитър Александров,. "Радвам се, че тези имоти отиват в шуменци, 
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това е точната помощ в точното време. " - тези думи на областния управител са в пълно
съзвучие с новата имотна политика на министър Ангелов. 

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
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. 
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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! 

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, 
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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 Юг .  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. 

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. 
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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 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. 
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След година върху него се издигна първият в северозапада хипермаркет на 
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 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. 
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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 

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, 
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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. "Не стига 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 МОЛ-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. 

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 
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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
мародергГ 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. 

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 за месо,
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. 

Чисто нова полева кухня за продажба
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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 с начална цена 310 000 лева, пет бойни самолета МиГ-21 за
по 4500 лева, близо 100 танка Т-72 ( не Т-34, не Т-55!!!!) с цени между 20 и 40 хиляди лева,
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 АнюАнгелов - заради намаляването на числения състав на
армията не е необходимо да съхраняваме излишна техника.Гениално!! Щом сме решили да
намалим армията, ДАЙТЕ H 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. 
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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 става в началото на 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 цените няма да е пряко, но ресурсът, който се налива в икономиката ни,
е огромен. Държим блокирани огромни количества метали, а точно сега цените им се вдигат и
бизнесът е принуден да ги купува 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 
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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 

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 "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 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 
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техника, която бездейства. 12-те вертолета ' 'Кугар'' не 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. 

През 2011 последните 6 МиГ-21 излизат 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 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?! 
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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 Юг .  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. 

За да е пълна картинката на унищожаването, да видим една икономическа сводка - трябва
да добавя и цените по които се движат ремонтите на нашите обични скъпи, че и прескъпи
самолети Спартан. Момчетата от pan.bg ни информират, че САЩ плаща $2500 за час полет на
транспортен самолет C-27J, България ще плаща над 6541 евро! Литва ще плаща по 3,33 млн. евро
за поддръжка на три транспортни самолета C-27J на година, а българският данъкоплатец ще
плаща по 4,7 млн. евро за поддръжка на три транспортни самолета C-27J на година. Бездарност,
некомпетентност, предателство, антибългарщина...как още мопга да нарека това което се
случва.... Колко мръсни думи ще са ми необхдими за да наругая отрепките, които ни закопават
22 години... 

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 
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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 в родното МО. 
Като стана дума за авиация - през март 2011 разбираме, че ако за пореден път конкурсът

за нови изстребители се отлага заради липса на финансови средства, а „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, логиетична 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 излиза - румънски самолети на България.... 

Но не спираме дотук - един месец по-късно - през април 2011 от вестник „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 си на Гърция или Турция - 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 армии". Гениално! Ами тогава, защо по дяволите ни е въобще армия!!!!!! 

11.2. 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 

192



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 б-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 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, но и да 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, (бел.ред. - няма как да стане да се пази с малко ресурси
сигурноста на една страна,оставам настрана питанката ми - какво „аджеба" значи
„интелигентна отбрана"). 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. 
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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 да 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 : „ 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. 

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 и други подобни изненади, тъй като
няма пари....отново! Парите за бонуси щели да отидат за погасяване на заемите за хеликоптерите
„Пантер". Тоест отново си измиваме ръцете с някой друг - в случая с тройната коалиция! 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 ". Е - за господин Василев
едва ли облагите ще спрат! Същевременно негови подчинени обясняват, че на седмица се
подават най-малко по 30 рапорта за напускане от армията - действието се развива към края на
2011!!!. Разбрал, че е настъпил кучето по опашката, 70-годишния хрантутник бърза да се извини
и моли военните и цивилните служители да проявят разбиране за ситуацията. Всъщност - това
шмекеруване от типа „ ако мине номера" с бонусите, 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....Всъщност 
малко по-надолу ще чуем и още обяснения по този повод от господина. 

За да си изградим правилно мнение за случващото се в армията, и по-скоро за орлите по 
върховете, ще цитирам г-н Ангелов от едно интервю за Дарик радио в леко синтезиран вид.: 
-Между 10 и 12% ние поддържаме изкуствено некомплект в армията поради причината, че 
през следващата година (2012) предстои реалната реорганизация на бойните поделения на 
армията. 
- През 2008 г. е достигнало 2,6 от БВП. През 2011 имаме 1,34 от БВП. Средното ниво на 
отбранителните разходи в страните от НАТО е 1,7. Значи, ние сме под средното ниво. А прези 
2012 ще имаме 1,2. (Задължението по договора с НАТО когато ни приемат е 2,6% от БВП, но 
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пада до 2%.) Аню се надява обаче, че като „продадем и имоти и въоръжение, и техника, да се 
върне в разходната част на бюджета и с него да се покриват капиталови разходи по 
логистичната поддръжка на съществуващото въоръжение и техника "...Но пък споделя, че 
въпреки кризата която изпитва стария континент, има държави затънали като Гърция които „не 
пипат армията, продължават да не я пипат. " 

Тъй като е затънал и с двата крака в ................ , Ангелов започва да се оправдава за това, че 
армията ни е съсипана - нещо в което участваше и самия той през годините на преход - според
него завещаното от комунизма положение в армията е причината 22 години, тя да бъде
разпъвана...Странна логика - Разбира се, че тежи миналото, защото много по-лесно може да
станеш нещо от нищото. Т.е. да започнеш от скрап. Интересно - сигурно той е единствения
човек на тази планета , който мисли така. Обикновено всеки, който има нещо дадено/оставено
започа да го надгражда или реформира в положителна посока, да го „ъпгрейтва" така да се
каже....само при нас то трябваше да бъде унищожено докрай. Не само ние имахме завещана
подобна армия от времената на СССР и СИВ. В какво състояние са армиите на другите ни бивши
соц-събратя в момента? Самият Ангелов не може да даде никакви смислени отговори на редица
въпроси - щом тежи миналото на БА, не тежат ли и останалите от тогава 20 заплати. И пак
логиката е защо един професор в България да не се пенсионира с 20 заплати, а един кадрови
военен да се пенсионира? Кое е по-ценно за българския народ - писалката или пушката? Защо
награждаваме днешните военни със комунистически 20 заплати, след като те не вършат онова
което се е вършило в БНА преди 1989? Всичко онова, което получават като компенсация и идва
като компенсация на тежестите на службата, която те изпълняват. Каква служба - да дойдат в 9 и
да си тръгнат в 18.00 ли? Ангелов говори, че всеки военнослужещ бил длъжен да бъде на 24 часа
на разположение. „Тоест, ако той кара пиян автомобил извън работно време, извън
служебното си време, аз го уволнявам дисциплинарно, защото той трябва да бъде 24 часа годен
да седи там, където би трябвало да бъде извикан." Някой би ли повярвал на тези
фантасмагории...Самият Ангелов откровеничи, че 70 пенсионирани работят в администрацията
на Министерството на отбраната и всички аргументи, които изтъква отпадат, защото тия 70
души са си взели по 20 заплати, за да се пенсионират, и след това са продължили да работят. 

Като стана въпрос за пенсиониране, от думите на Ангелов никой не може да разбере
накаква база се пенсионират военните - Военните не се пенсионират по възраст, това искам да
подчертая. Не е и по стаж. След като военния министър по същество обвърза 20-те заплати с
броя на сменените гарнизони нека проверим, дали военния елит наистина е служил в най-малко
10 гарнизона. Генералите, би трябвало да са сменявали гарнизони повече от средната норма за
средностатистическия военен, защото би трябвало да познават военната служба от многобройни
и различни ъгли и позиции....нали са командири и ръководители от стратегически мащаб? От
логиката на военния министър излиза, че е справедливо в края на военната си служба военният
да получи по две заплати за всеки сменен гарнизон. 

Относно недаването на бонусите и предизборните глупости, самият Аню се изяввява като
изкусен и отракан въжеиграч и демагог. Общата оценка е, че е направил празни предизборни
обещания. Неговото обяснение, че го бил казал в петъка преди изборите.
- Не, не съм го казал. Аз го казах на 1 септември, преди да започне каквато и да е предизборна
кампания. Нали си спомняте, че предизборната кампания започна един месец преди изборите?
На 1 септември имаше всички основания да го кажа това. Да знаете уважаеми читатели, ако
следващата предизборна кампания започва на 20 май, а Аню ви обещае бонуси на 19 май - не се
брои! С две думи - тези които му повярваха като цяло, (не само на изборите) с най-искренното
ми уважение, са лапнишарани! Интересно е да отбележим, че след фиаското на Аню с
предизборните бонуси, а и предстоящото вдигане на осигурителния стаж на военнослужещите за
придобиване право на пенсия от 25 на 27 години от 1 януари следващата година, не е довело до
сериозно увеличаване на рапорти за напускане на армията - поне така казва господина. Не знам
дали 30 рапорта за напускане на ден са сериозно число. Не знам какви числа гони той - може би
по 60 на ден е добро число за бъдещето на армийката ни.. Според Ангелов, около 5 процента е 
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по-голям броят на желаещите да се пенсионират в сравнение с други години. Какво са едни 5%
- нищо работа. Интересно е да отбележим също обаче, че ако в началото на декември 2011 - МО
търси 38 гвардейци, в началото на април 2012, те са 80. Тоест - за 4 месеца! Друг пък малко по -
любопитен момент е, че въпреки голямата дандания от лятото на 2010 г. когато две жени
заведоха дело срещу министерството, заради забраната в националната гвардия да служат жени и
министърът обзет от коцкарски нагон и неолиберален слугинаж, отмени това ограничение, нито
една жена все още не е подала документи за участие в подбора. 

Мераклията Ангелов си пожелава да командва първата в света гвардия от жени

Въпреки това, че Ангелов ми е антипатична личност, трябва да му призная една добра
идея изказана гласно...но само една...и то - само изказана, без нищо конкретно.Става въпрос за
новите и старите хеликоптери ( на първите ще се спрем малко по-късно ,когато се развива
трагедията в село Бисер). Та за коя идея става въпрос - Би могло много по-ефикасно да се
модернизират съществуващите хеликоптери (МИ-17), .макар u руско производство, и да
продължат да се използват... Натъртва се на фразата „макар и руско производство", за да се
разбере на кого слугуваме! Няма значение за качеството на техниката - да се знае, че всичко
руско е лошо! Въпреки всичко, горното му изказване е единственото умно нещо, което съм чувал
от този човек. А не може ли новите хеликоптери да ги продадем, дори и на загуба - да се
отървем от тях веднъж завинаги. Подръжката им е безумно скъпа и няма какво да се лъжем -
напълно безсмислена. Аню е твърд по този въпрос - нали не трябва да разсърдиме лобитата - Не.
Абсурд е да продадете нещо, което вече е закупено, и то на такава висока цена. Цената е
висока заради... значи това са съвременни хеликоптери. Цената е оскъпена по една невъзможна
финансова схема. Най-напред договорът 2005 г. от министър Свинаров е сключен така, че ако
няма финансови средства, договорът може да бъде прекратен на всяка една негова стъпка,
което е било нормално и сега ние сключваме така договори. След което 2006 г., края на 2005 и
2006, вече правителството на Станишев взима решение това да стане чрез депозит от
българския фискален резерв във френска банка „Сосиете женерал". И ако българската
държава, респективно Министерството на отбраната няма средства да плати стойността
на всеки един хеликоптер, тогава френската банка си взима от този депозит и си плаща на
„Юрокоптер", т.е. минава схемата през банка. С това средно или общо за всички 18
хеликоптера цената на този път на финансиране е 30 млн. евро. По този начин всеки един
хеликоптер се оскъпява с милион и нещо евро. В крайна сметка не получаваме отговор защо е
абсурдно да продадем тези златни хеликоптери, дори и на загуба - който ги купи - той да му 
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бере грижата. Важното е ние да се отървем! Стана дума за хеликоптери, Аню е горд че имаме
култовите 15 хеликоптера общо. Колко от тях летят е отделен въпрос! 

Не знам дали се забелязва бюрократичния повей, който лъха от думите на демагога Аню
във всяко едно изречение. - бонуси, хеликоптери, БВП-та...навсякъде - остават обаче нещата от
реалността, от практиката - тези които е трябвало да бъдат свъшени но не само на хартия и пред
микрофона. Човек има чувството, че са свършени всички второстепенни задачи, а основните -
приоритетите са забити в трета глуха, поради некомпетентност, нежелание, страх от големия
брат или неспособност. Защо покрай цялата тази пестеливост на МО никой не каза нищо за това
че бяха спряни автобусите и военните започнаха да пътуват за собствена сметка с личните си
автомобили - нали имаме сделка с даймлер-крайслер за доставка на камиони, джипове, автобуси
Защо Аню не каже, защо вече няма захранване на дежурните служби, като според КСО
работодателят е длъжен да осигури топла храна и ободряващи напитки, а ставащото в армията е
НЕЗАКОННО и накрая, че няма пари нито за препарати, нито дори за боя и военните събират от
собственните си джобове да поддържане на хигиена и техника и накрая Ангелов да сметне
крайните заплати. 

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 ( това е официалната версия). 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. 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! 

За да не се случи да пропусне да съобщи за пореден път , колко е хубаво, че и прекрасно
да имаме „професионална армия", Ангелов зявява: „Професионалната армия няма алтернатива
и е динамичен процес, който ще продължи без краен срок за завършването му" . Тоест - който е
останал в армията ни - да се готви за вечна реформа! Разбира се, до болка познатите ни мантри
за това , че професионалната армия трябва да бъде модерна, мобилна и по-добре подготвена
продължават с пълна сила. А пък основните фактори за постигане на професионализацията са
„достигане на определено ниво на модернизация на Българската армия и качествен подбор и
възможност за кариерно развитие на личния състав". „Професионалната армия изисква
въвеждането на ясен кадрови модел, който да дава възможност на военнослужещите да
планират професионалното си развитие и да градят кариера във въоръжените сили",
подчертава министър Ангелов и допълва, че вече са въведени нови системи за кариерно развитие
и атестиране на военнослужещите.Човек започва да се чуди дали о.р. генерала е учил във военно
или в ораторско училище! За да не бъде голословен, министър Ангелов припомня успешно
завършените от Министерството на отбраната проекти по модернизацията на армията. Той сочи,
че вече са факт доставката и договорът за гаранционно обслужване на трите самолета „Спартан",
придобити са 12 вертолета „Кугър" и 3 вертолета „Пантер", осигурено е наземното
електрозахранване на трите фрегати, а автомобилният парк на армията се е увеличил с 137
товарни автомобила и 52 „Хамъра". Странното в случая е, че всички тези сделки и
договорености са реализирани от предишни правителства. С чужда пита - помен! 
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Всъщност върха на цялата тази наглост, с която междувпрочем се кипри цялото
правителство на Борисов е да се говори на хората, какви неимоверни усилия са положени за
неща като защита на националния суверенитет например - които те са задължени по презумция
да правят, които са част от нормалното движение на каруцата наречена държава. Неща, които не
се възприемат никъде като някакви свъхпостижения, а са част от елементарните отговорности на
управляващите, като даденост. По отношение на „Проекта за инвестиционен разход за
придобиването на нов тип многоцелеви изтребител" министър Ангелов разяснява, че най-късно в
началото на 2013 година ще бъде изготвен и представен на Министерски съвет инвестиционен
разход за 350-390 млн. долара за период от 5 години. 

Всъщност покрай назначението на Аню се отприщва вълна от словоблудствания от страна
на генерали, министри, съветници и пр. Всъшност това може да се нарече закономерност. Няма
вече генерали от по-старото поколение, които измежду интернационалните соц-лозунги, да
държат и на българския суверенитет и да се противопоставят макар и само на маса и чашка на
унищожаването на войската ни. Новите генерали са „евроатлантически" ориентирани - тоест -
да изпълняват чужди заповеди, които в около 95% са насочени срещу войската и държавата ни.
Един от тези нови генерали е шефът на Сухопътни войски или каквото е останало от тях - ген,-
лейтенант Иван Добрев. Той предлага командирите на поделения да могат да назначават на щат
цивилни служители, които да охраняват войсковите райони и складове. Работата би могло да се
поеме от частни охранителни фирми. Интересно - къде се е чуло и видяло по света - СОТ-аджии
да охраняват секретни обекти или складове с автомати... Искам да припомня случаят отпреди
няколко години със служителя от COT -шизофреника Мирослав Блажев - Атила, който успя
доста умело да отвлече и вземе за заложници цял един автобус! Доводите на генералчето били,
че след нарядите бойците получавали почивка и през това време ставали най-много инциденти -
пиянски скандали и катастрофи. Всъщност това „предложение" на генерал Добрев, се нарича
така само за пред хората - момчетата с униформи предварително са подготвили варианти със
съответните изчисления за наеманите служители. През 2008 г. ръководството на МО подписва
договор за въоръжена охрана с фирмите "Бюро за охрана и сигурност - ИТ" ООД и "МОБА"
ЕООД. Те спечелиха да пазят 56 обекта за срок от 5 години. В момента обаче военните нямат
възможност да изплащат сумите по договорите с охранителните фирми. 

Други забавни истории пък ни предлага един друй служител на МО. Наричам го
служител, тъй като трудно мога да го възприема за защитник на Родината. По-горе написах ,че
новите висши офицери са възприели евроатлантическите ценности и бълват безумия навсякъде
където им се отдаде възможност. Тези хора или са бавноразвиващи се или им са платени много
пари за да говорят подобни неща. Възмоно е и двете. За тях националния суверенитет и защита
на териториалната цялост на държавата са станали имагинерни понятия, написани в някаква си
там конституция, а слугинажа на НАТО-всиките ни партньори и по-специално на турските и
американските такива са се превърнали в най-висш идеал. Всъщност това е и причината
европейските ни партньори да странят все повече от нас. Една такава личност е полковник
Христо Христов, началник на Комуникационно-информационния център (КИЦ) в
Стационарната комуникационно-информационна система. Странно е как всичко от напълно
работеща система съставена от прости и лесно за разбиране от всички понятия, армията ни се
превърна в една бюрократична, изпъстрена със засукани и нищо не значещи имена, неработеща
институция. Чакам някой да ме обвини, че не разбирам нищо от модерните ни евроатлантически
ценности! Но да се върнем на Христов, който се хвали за умопомрачителните новости в неговия
ресор - „наши специалисти разработиха нови софтуерни системи, които влязоха в действие.
Ще ги спомена, защото те са изключително наша гордост. На първо място това беше кол-
центърът (Call-Centre) с единен телефонен номер за обслужване на потребители от двете
сгради на Министерството на отбраната в София - на бул. „Тотлебен" и на ул. Дякон
Игнатий". Това е първата стъпка за преминаване към изцяло електронни заявки за нашите
услуги. Всеки потребител може да направи до 6 заявки в кол-центъра. Те веднага се подават на
съответните изпълнители, които незабавно вземат мерки за отстраняване на проблема. 
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Втората информационна система, която беше изградена пак от наши специалисти е
електронен телефонен указател, отново за потребителите в двете сгради на МО. Идеята ни е
в бъдеще такъв указател да се направи и за цялата Българска армия. В края на ноември 2011
получихме и друг нов софтуерен продукт, който е изключително важен за нас - три лиценза за
нова антивирусна програма за защита на автоматизираната система - ЕСЕТ СМАРТ
СЕКЮРИТИ 4 2.71.2. В момента нашите колеги инсталират този софтуер и до края на този
месен той ще действа на всяко работно място. " Когато четях тези откровения на въпросната
личност, повярвайте ми, ченето ми почти бе опряло пода, телесната ми температура се покачи
значително и от очите ми рукнаха сълзи на умиление към хората защитени от вируси, ползващи
новия телефонен указател. Боже Господи, та ние нямаме с какво да защитим небето си,
разпродаваме танкове на парче, нямаме дори автомати, сградите ги подаряваме на общини,
които след това въртят далавери с тях, никой не иска да пази родината ни, а този субект ми
говори за телефонни указатели!!!!! Но той не спира дотук - „Нашата комуникационна система
е привързана към тази на НАТО, както по преноса на глас ( явно става въпрос за супер-
секретната програма SKYPE — бел.ред.), така и по обмена на данни, например за въздушната
обстановка и различна друга информация. По способности и възможности сме абсолютно
равностойни на съюзниците ни. За финал завършва с един настойнически съвет към децата от
преучилищна възраст, работещи в МО - „Общите ми препоръки към всички са да бъдат
внимателни и отговорни. И да не забравят, че както вкъщи пазим техниката и я стопанисваме
добре, същото трябва да бъде отношението ни и на работното място. „ И тук няма да
коментирам нищо, защото ме е срам! 

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 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 
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пари ще струват на данъкоплатеца разходките на нашите пилоти напред-назад из черния
континент. 

В същото време отново зад граница, нашите славни кадрови „профисионалисти" от
контингента в Афганистан успяха да ударят една в друга две специализирани машини "Sand
Cat" (пустинна котка). Припомням, че само една от тези машини струва 1,2 милиона лева на
данъкоплатеца, а самата поддръжката е изключително скъпа. 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. 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.
Е самата Хилъри Клинтън изяви желание да ни продаде малко самолети от техните морги -
нещо което очаквам да стане. 

Гаврата с Българската армия обаче продължава с пълна сила когато се оказва, че парада
за Гергьовден 2011, 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 -
основно 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
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 се с козируването на
дядо Иван,ред е 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 
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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 в Пещера ( всички помним викторината за деца с отговор накрая - „Ние
сме ГЕРБ, с теб сме по-силни" и тортата с надпис "ГЕРБ".), от ГЕРБ-Пловдив са потвърдили, че
са поискали от военните палатки за 1400 души. Подслонената под армейски палатки за 1400
души среща с граждани с благотворителна инициатива е поредната проява на нетрадиционен
подход в предизборната кампания на местно ниво. 

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 

201



- 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.) 

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, Л-410... 
Ще ползваме 4-6 МиГ-29, 3 „Пилатус"-а, 2 „Спартан"-а, 4 „Кугър"-а, 3 Ми-17, 1 Ан-2. 

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.... „ Тази редукция дава възможност за маневриране и
към 1 юли 2012 г. ще има нова структура в редица поделения от Българската армия 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 непрекъснато 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. 

Политиките и целите, идеите и принципите, заложени в стратегическите
документи, остават същите, но ще се наложи промяна в плановете за тяхното
изпълнение. Бюджетът за 2012 г. ще наложи промени в Плана за развитие на въоръжените
сили и в Инвестиционната ни програма с оглед на отпускането само на 1,2% от БВП за
бюджета за отбрана" подчертава Аню. 

В същото време обаче, при все че парите за следващата година ще бъдат още по-малко -
АнюАнгелов открива ново супермодерно студио в перачницата на пари наречена Военен
Телевизионен Канал. "Ще се постараем в бюджета за следващата година да осигурим
средства за всичко, което е необходимо на БТК и на Информационния център. " - заявява най-
гордо стария дегенерат и унищожител. Докато защитниците на България си тръгват сами или 
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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! 

В началото на ноември 2011 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 е възможно
най-ощетяван от всички видове войски, разбира се прави 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.... 
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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! 

Утилизация по бързия начин - Севлиево

Докато гърмят снаряди около Севлиево, в Министерството на отбраната тече нов скандал,
свързан с утилизацията на излишните боеприпаси. Конкурсът, който дава на фирмите "Дунарит"
АД и "Берета трейдинг" поръчка за нарязване на над 1200 тона снаряди срещу 1,3 млн. лева се
прекратява. Странно защо в Бългаиря всички чакат да стане немислимото, за да се задействват.
Може би простия отговор е че некомпетентни, че са измамници, крадци и предатели. Оказва се,
че една част от количествата от тези боеприпаси за били предназначени за продажба. Към част
от количествата снаряди и имала интерес и фирма "ЕМЕСО" ЕООД - собственик на един от
складовете до севлиевското село Ловнидол, който се взриви и унищожи над 3000 чешки снаряда
- 152-ри калибър. В началото на ноември 2011 е сменен изненадващо шефът на фирма
"Снабдяване и търговия" ЕООД Дичко Апостолов. Фирмата е 100% собственост на
Министерството на отбраната и е изготвила заданията по конкурса. Запознати твърдят, че
Апостолов е допуснал няколко груби грешки при изготвянето на изискванията за участие в
конкурса. На негово място е назначен Валентин Александров. Апостолов членува заедно със зам.
военния министър Валентин Радев в "Сдружение на специалистите по боеприпаси в България".
Две седмици русенската фирма "Дунарит" АД и "Берета трейдинг" ООД чакат военният
министър да подпише договорите с тях, след като комисия от МО ги определя за печеливши.
"Дунарит" трябва да вземе 452 тона боеприпаси, а "Берета трейдинг" да унищожи 852 т излишни
боеприпаси. В конкурса участват шест фирми, но те не са допуснати. Този конкурс се проваля за
втори път. Първата надпревара приключва в края на 2010 с отказ на министър Аню Ангелов да
подпише с класирания на първо място - "Берета трейдинг" ООД, тъй като фирмата е
единствената класирана от шест участници и "се борела сама със себе си". Министерство на
отбраната е решило да остави продажбата на излишното си оръжие, боеприпаси и специална
техника на собствената си фирма "Снабдяване и търговия". Оръжейни търговци смятат, че 
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фирмата продава излишното оръжие и боеприпаси на цени, каквито му бъдат определени от
експертите на МО. 

Като заоворихме за взривове - няма начин да не спомена взривовете в складове от
началото на юни 2012 край село Лозенец, Сливенско.Тези и други подобни складове,ако си
спомняте започват да се продават още по времето на Близнаков заедно със земята на която са
построени. Е, разбира се, за тази откровенна далавера, не липсват желаещи.Едно от тях, са и
приближената на редица правителства фирма" Берета трейдинг". За разлика от другите взривове
обаче,тук има и жертви. Странно ми е само едно при всички тези гърмежи) - защо докато тези
складове бяха държавна собственост нямаше нито един взрив ( е може би с изключение на
станалото в Челопечене, макар че и там ситуацията е доста мътна и кървава).Защо тези взривове
започват след като боеприпасите минават в частни ръце? Какво се гони, каква е целта - далавери
с нелегална търговия на оръжие или обикновенна некомпетентност!? 

Оръжейна афера за десетки милиони левове е в основата на адската експлозия край с.
Лозенец. Според анонимни източници от Министерството на отбраната службите трябва да
разследват версията за умишлен бомбен атентат. Основните мотиви за това е биографията на
собственика на "Берета Трейдинг" Десислав Делев. За последните пет години той е лапнал 10
млн. лв. от обществени поръчки за утилизация на боеприпаси. Оръжейният търговец, който е
собственик и на стрелбището "ВИП" е продукт на генералския кръг "Майна", който от години
командва Министерството на отбраната. "Седалището" на мафията под пагон е в Пловдив.
Именно този кръг лансира преди години Николай Гигов като оръжеен търговец, твърди Уикенд.
Гигов вече се ползва с благоволението на Валентин Радев - Вальо Паркинга, който също е
продукт на кръга "Майна".Оказава се, че пловдивският генералски лобистки кръг е оглавяван от
бригаден генерал Пламен Торлаков, бивш началник на специалните въоръжени сили в Пловдив.
Видни членове на влиятелния задкулисен кръг са още армейските генерали Запрянов и Бъчваров,
без които няма вариант да мине сделка над 1 млн.лв. във военното министерство. Триото
генерали поддържа близки отношения с Володя Стоянов, брат на Румен Петков, който
прикривал действията чрез влиянието си във Военна прокуратура. Пловдивският кръг работят
ударно с оръжейния си търговец Десислав Делев, а според оперативни разработки даже
осигуряват контрабандно продажбата на оръжия от родната армия зад граница чрез фиктивна
утилизация. 

Най-голямата финансова афера във военното министерство е кражбата на паладий и
злато, организирана през 2006 г. от военни поделения. Аферата е на стойност 15 млн. лв., а
заради участието си в схемата полк. Димитър Ватралев получи като подарък от "Берета
трейдинг" апетитен парцел в Равда, върху който вдигна 5-етажен хотел. Върхът на далаверите е
сделка между МО и фирма от от орбитата на Десислав Делев на стойност 1 млн. лв., който е за
доставка на ски и щеки за военния ни контингент в Афганистан, който патрулира в пустинята 

Да се върнем обаче през ноември 2011, когато 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!!!!! 

За успокоение на гражданството очите се замазват със новосъздадената изпълнителна
агенция "Нефт и Нефтени продукти" към Министерство на транспорта като в нея ще работят до
39 души при сегашен щат от близо 600 в държавния резерв. Според евродирективите
единственото изискване за запаси е за нефт. Останалите дейности се прехвърлят към МВР и
Министерството на отбраната. Обмисля се дали някои конкретни дейности на държавния резерв
да не бъдат прехвърлени и към други министерства. Всъщност като един истински кадър на
академия „Бойко Борисов", Ангелов не обича да носи отоговорност за каквото и да било. Това е 
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и една от причините за унищожаването на тази жизненоважна агенция. Според него
"Изхранването на населението във военно време е грижа на Министерството на
земеделието ". Той предупреждава, че ако министерството бъде натоварено с такава функция, ще
му трябват много нови служители. Странно - това не бяха ли служителите от Държавния резерв,
които той уволни. И има ли значение, дали тези служители ще са част от МО или ще бъдат наети
по-късно от МЗ . Те така или иначе в по-голямата си част са администрация. Но тях трябва да ги
има. Само остава да виси въпроса защо се прави цялата тази галимация. В същото време
несполучилия американски възпитаник - Симеон Дянков обяснява, че ликвидационната комисия
по закриването на Държавния резерв една година ще преценява как да се разпределят запасите.
Според него "Няма никакво европейско законодателство, което да постановява да държим
жито, медикаменти. Големи държави като Германия и Франция не пазят жито", продължава
малоумния антибългарин! Дянков иска да сме по-европейци от всички други май! Ангелов пък
го репликира, че подобни данни няма, защото са секретни . Като един истински бащица на
финала премиерът Бойко Борисов взима нещата в свои ръце и предлага да се разкрие дирекция
към земеделското министерство. "При Ангелов остават палатки, лопатки, кирки. Храните, ако
ги пратим в земеделието, мисля, че няма да има обструкции ", завършва Борисов. Обструкции
няма да има, но защо се прави това - затваря се една работеща агениция, вярно - и тя със своите
проблеми, за да се отвори нова. Какво пречеше чисто и просто да се направи една ревизия на
съществуващата агениция Държавен резерв и да се отстранят проблемите. Да се преструктурира
един вид! Представете си сега, недай си боже едно военно положение. Народа ще трябва да чака
няколко министерства и агеници да го обслужват - пълен хаос и безпорядък! А това също е и
един много удобен нзчин за бягане от отговорност - „Не съм виновен аз, от МЗ са виновни!"
Защо трябваше да се разбива работещо звено в което са съсредоточени всички военновременни
запаси и да се пръскат в безпорядък по министерства.... 

На фона на закриване на цели институции, някак си помежду другото разбираме , че 
правителството е дало съгласието си за продажба на два военни имота. Единият се намира в 
местността „Халилов дол" в Русе и е с площ от 65 дка, застроен със седем сгради. Другият е на 
ул. „Роза Люксембург" в Сливен. ТОВА Е РАЙОНА НА ЩАБА НА ТРЕТА АРМИЯ И НЕЙНИЯ 
СВЪРЗОЧЕН ПОЛК!!!!. Площта му е 78,5 дка и върху него са построени 34 сгради. Данъчната 
оценка на имотите е съответно 992 263,90 лв. и 8 967 291,70 лв. 

Едновременно с това правителството разрешава да бъдат продадени още седем военни 
имота с отпаднала необходимост. Имотите се намират в: 
- землището на с. Банево, община Бургас - поземлен с площ 1 541 805 кв. м, застроен с девет 
сгради, данъчна оценка 23 192 898,40 лв.; 
- землището на с. Банево, община Бургас - поземлен с площ 82 411 кв. м, застроен със седем 
сгради, данъчна оценка 1 471 896,20 лв.; 
- Свищов - поземлен с площ 169 954 кв. м, застроен с 37 сгради, данъчна оценка 1 567 068,40 лв.; 
- Свищов - поземлен с площ 96 854 кв. м, застроен със 17 сгради, данъчна оценка 1 455 069,30 
лв.; 
- Балчик - поземлен с площ 9699 кв. м, застроен с пет сгради, данъчна оценка 637 043,52 лв.; 
- Балчик - поземлен с площ 5520 кв. м, застроен с две сгради, данъчна оценка 1 013 152,87 лв.; 
- Русе - поземлен с площ 15 740 кв. м, застроен с 11 сгради, данъчна оценка 1 602 972,90 лв. 

Разбрали, че българската армия е разграден двор и ако си поискаш - най-вероятно ще ти
се даде, както пише в Библията, общинари от Димитровград решават да си поискат 4 военни
имота от министерството на отбраната. Пустеещите терени се намират в Димитровград и селата
Воден, Брод и Черногорово. Целите са доста алтруистични, но обикновенно знаем че всичко това
е параван зад който стоят доста по-меркантилни цели. Идеята е бившето зенитно-ракетно
поделение до парк "Пеньо Пенев" да се преобразува в дом за стари хора. Намерението на
общинска администрация е парите за осъществяване на идеята да се търсят по проекти. Тоест -
дайте ни първо имотите, пък ние някой ден може и да намерим инвеститор...а до тогава най-
вероятно всичко ще е разрушено и ограбено от циганите. Общинарите имат и идея бившата 
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казарма в село Брод да се превърне във фазанария. За другите две казарми в селата Воден и
Черногорово засега официално няма обявени намерения. Важното е обаче да се вземат... 

Други обгцинари - от ГЕРБ в Средец са предприели първи стъпки за предоставяне и
стопанисване на бившите военни поделения в Средец от страна на общината. Желанието на
съветниците е територията на поделенията да бъдат използвани за изграждане на индустриална
зона. Същевременно това е начин да се прекрати процеса на разграбването им. По инициатива на
общинските съветници на ГЕРБ кметът инж. Иван Жабов входира докладна записка за
предложение за безвъзмездно отдаване на община Средец на територия около 70 декара.
Народният представител от ГЕРБ Стоян Гюзелев оглежда на място бившите военни поделения.
„Имах няколко разговора със съветниците на партията тук. И аз като тях смятам, че
общината ще бъде много по-добър стопанин на тези територии. Те, като индустриална зона,
ще бъдат естествено продължение на Средец. Служил съм тук като войник и тази разруха
наистина трябва да се спре. Тук с години е било разграбвано". Не че не знаем и не сме виждали
какво става с подарени имоти! 

И докато някои общинари все още се редят на опашки, за да вземат каквото могат от
фонда на армията ни, други вече са изпълнили своя план. "От всичко свършено през годината
смятам за най-голям успех това, че успяхме да получим от държавата военните имоти и да ги
прехвърлим на Община Шумен." Това е казал на последната си пресконференция за годината
областният управител на Шумен в оставка Димитър Александров. Той със съжаление посочва че
сред нещата, които не е успял да свърши през 2011-та е вземането на останалите военни имоти -
Лагера и Погребите на Шуменското плато. Според докладната записка на кмета Красимир
Костов на мястото на Погребите на Шуменското плато щяло да бъде изграден увеселителен парк
„Шуменленд". Там ще се премести зоологическата градина, планира се да има и конна база. За
военния обект Лагера се предвижда там да бъде изграден четвъртокласен път, а останалата площ
от имота в размер на приблизително около 350 дка е предвидена за жилищно застрояване с
преобладаваща средна височина до 15 метра. Кой ще живее там и кой ще купува имоти там - не е
ясно. Кметът предлага да му бъде възложено да изготви финансово-икономическа обосновка и
да депозира искане за безвъзмездно прехвърляне на тези бивши военни обекти. Ако имотите
бъдат продадени, общината щяла да представи в полза на реформите в Българската армия до 20
% от приходите. 

Нека видим поглед над врътките с продажби, подарявания и пр. далавери с имоти от
гледна точка на един от хората, заели достойно моясто в унищожаването на армията ни - арх.
Младен Кърпачев - началник дирекцията "Държавни военни имоти" в МО, родом от Велико
Търново. „ Никой не знаеше през 1999 г. какви имоти имат военните. Няма актови книги,
нотариалните актове на имотите са разпилени по канцеларии и казарми. Проблем беше, че по
места военните не искаха да изкарат на светло имотите, без значение дали са засекретените
бази или помощни стопанства и магазини. Секретни бяха дори краварниците, с които се
изхранваха войниците от поделенията. Описването на военните имоти преди Ю г .  се оказва
като преброяването на дивите зайци. След като описахме във всевъзможни графи имотите,
стана ясно, че МО има много повече домове на народната армия, свинарници, пилчарници и
магазини, отколкото казарми. Военното министерство се беше превърнало в министерство на
собствеността, голяма част от която беше ненужна за армията " казва арх. Кърпачев. Тъкмо
описали имотите и започнало преструктуриране и редуциране на военнослужещите. 

Още тогава арх. Кърпачев като началник на "Държавни военни имоти" предлага на
военния министър Георги Ананиев, военните имоти да бъдат прехвърлени на общините или да
се продадат след задължителното резервиране на някои от тях. Тогава обаче някои генерали
смятат, че всичко им трябва и правителството на Иван Костов не смее да се раздели с военни
имоти. При правителството на Симеон Сакскобургготски започва сериалът за безвъзмездно
прехвърляне на общините на военните имоти с отпаднала необходимост и масовата продажба на
магазини, апартаменти, приказармени стопанства. 
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През 2004 г. вече закритият Регионален сектор "Държавна собственост на МО" е
стопанисвал в старата столица 40 магазина частна държавна собственост и около 60 апартамента.
В кв. Колю Фичето във Велико Търново военните имат 13 партерни и сутеренни помещения,
подходящи за магазини и офиси, които многократно са предлагани за продажба или замяна
срещу жилища. От години военното министерство предлага за продажба магазини в партерни
етажи с площ от 88 до 167 кв. м. Сделки обаче почти няма. 

Теренът и сградата на бившето Средно сержантско общовойсково училище "Георги
Измирлиев" във В. Търново също е имот с отпаднала за военните необходимост. Корпусът стои
неизползваем от близо десетина години и с времето се руши. За да може да се ползва евентуално
отново се нуждае от основен ремонт и реконструкция. Дворът и терените на някогашното
сержантско училище също са запустели и безстопанствени. В момента обектът се охранява от
фирма по договор с военното министерство. Досега неколкократно Община Велико Търново е
отправяла искания да получи сградата на бившето Сержантско училище, но без успех. 

Във В. Търново на няколко пъти МО безрезултатно се опита да продаде 23 дка имот в кв.
Чолаковци . В с. Водолей се разграбва бившата мобилизационна база, която е върху 8 дка терен
и стопански сгради с обща застроена площ от 790 кв. м. „МО не ни е предоставяло официална
информация за имотите си с отпаднала необходимост ", казва кметът на община В. Търново
Румен Рашев. Законът за държавната и законът за общинската собственост предвиждат
собствеността да бъде предоставена на отделните ведомства за задоволяване на техните
нужди, а когато необходимостта отпадне, собствеността трябва да бъде прехвърлена или на
друго ведомство, или да се даде на разпореждане на областния управител, или да се прехвърли в
собственост на общините, коментира смигайки градоначалникът. 

Очевидно е, че доста военни имоти в страната са с отпаднала необходимост и не се
ползват. Областните управители нямат капацитет за правилно стопанисване и разпореждане
с голямо количество имоти, затова законодателят е предвидил това да го правят общините.
Въпросът сега не е в кризата. Тези имоти е малко вероятно да решат проблемите с
бюджетните дупки, въпреки че могат да помогнат. В условията на криза трябва да се планира
какво да бъде направено, за да не се случи следващата криза. В този смисъл е добре общините
да притежават военните имоти с отпаднала необходимост и да извършат разпоредителните
действия с тях — отдаване под наем, продажба и т.н., но в крайна сметка имотите да
разкрият работни места и да носят приходи за бюджета, споделя безумия кметът на В.
Търново. Как точно ще доведат приходи в бюджета след като в държавата фалират фирма след
фирма, а места за складове- бол - не е ясно! Ако МО изнесе официална информация с имотите с
отпаднала необходимост, ще предложа на ОбС да вземе решение Общината да ги поиска за
стопанисване и управление, защото едно е да се вижда, че даден имот стои безстопанствен и
се руши, а друго е да има документ за него и предназначението му . Как по точно ще става
стопанисването на подобен огромен сграден фонд, не само във В.Търново, а и в цялата страна -
пак не става ясно с оглед на мизерните бюджети на общините. 

Пример за нерационално разходване на парите на МО и подопечните му агенции можем
да дадем отново във Велико Търново, където преди четири години ( при управлението на Цонев)
десетки хиляди лева гълта основен ремонт на военния хотел в Дома на армията. Ексминистърът
на отбраната Николай Цонев решава да го превърне в общежитие за кадрови военнослужещи.
Ремонтът е извършен, но в момента хотелът стои затворен, въпреки че може да носи много
добри приходи на министерството. 

Докато болярите се тюхкат, че не могат да вземат полагащият им се пай от обезкостената
ни армия, община Божурище получава безвъзмездно правото на собственост върху имоти -
частна държавна собственост на Министерството на отбраната. Как да не завидят
Великотърновци! Имотите около София се намират в с. Гурмазово и са с обща площ от 115 984
кв. м. Единият от имотите (близо 80 дка и18 сгради) е залесен с редки дървесни видове през 20-
те години на миналия век и има обособени алеи и спортни игрища. Местната власт възнамерява
да го доразвие като парк за отдих и спорт и да го превърне в средище за организиране на 
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фестивали и други културни мероприятия. Общинското ръководство има идея и да бъде изграден
музеен комплекс с експонати на самолети и реконструиране на една от сградите за подреждане
на музейни експозиции, свързани с авиацията и първите български летци. Другият имот (36 дка и
26 сгради) може да бъде използван от общината за създаване на зона за спорт, отдих и
образование. Идеите са добро нещо, но както знаем трудно осъществими с оглед на гръмките
планове на редица общини за техните казарми и последвалото нищо! 

Разрухата е повсеместна - целия сграден фонд се руши и ограбва, дарява и препордава. За
да услужим на нашите турски и американски приятели и да сме в крак с евроатлантическите 
ценности запечатваме с бетон подземни съоръжения ................ Казарми, специализари бази, секретни 
бази, зони за отдих, огромни бункери. Защо никой чисто и просто не реши да консервира
сградите, та поне да изкарат някоя и друга година - белким дойде на власт някой с акъл в главата
и възроди армията ни...или поне използва сградния фонд за нещо смислено,а не за храна на
циганските глутници. 

В края на месец ноември 2011 за да запълва дупките в бюджета ( онези липсващи 200
милилона, които според 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 2800 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 ....... 

 СПИСЪК  

НА БТР, ПРИЕТИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ПРОДАЖБА В РЕГИОНАЛНИТЕ 
 ЛОГИСТИЧНИ СЕКТО] РИ към 01.08.2011 год.  

Наименование Начална тръжна цена без 

ДДС 

РЛС Брой 

БТР-60 ПБ 4 2000 В. ф. 34 630РЛС Божурище 
- Доброславци 

4 

БТР-60 ПБ 4 500 РЛС Дупница - Тополница 8 

БТР-60 ПБ 4 600 В. ф. 26 400 - Благоевград 1 

БТР-60 ПБ 4 400 РЛС Дупница - Банско 3 

БТР-60 ПБ от 4 150.00 до 4 500.00 В. ф. 36 530 - Враца 3 

БТР-60 ПБ от 4 000.00 до 4 500.00 РЛС Разград 11 

БТР-60 ПБ от 4 100.00 до 4 200.00 РЛС Ямбол 5 

БТР-60 ПБ от 4 350.00 до 4 550.00 РЛС Ямбол - Нова Загора 9 

БТР-60 ПБ 4 600.00 РЛС Казанлък - Стара 
Загора 

2 

БТР-60 ПБ 4 500.00 В. ф. 28 330 - Смолян 2 

БТР-60 ПБ от 4 100.00 до 4 500.00 РЛС Пловдив - Хасково 30 

БТР-60 ПБ 4 400.00 РЛС Пловдив - 
Момчилград 

3 

БТР-60 ПБ 5 500.00 НВУ - Велико Търново 1 
    

  Общо машини 84 бр. 
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БТР-60 за продажба - 84 бр. 

 СПИСЪК  

НА МАШИНИ, ПРИЕТИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ПРОДАЖБА В РЕГИОНАЛНИТЕ 
 ЛОГИСТИЧНИ СЕКТОРИ към 01.08.2011 год.  

Наименование Начална тръжна цена РЛС Брой 

(в различните 
модификации) 

без ДДС   

БМП-1 от 9 200.00 до 10 
300.00 

НВУ Велико търново 8 

МТЛБ от 6 300.00 до 7 100.00  3 

МТЛБ от 4 800.00 до 6 500.00 В. ф. 36 530 - Враца 18 

МТЛБ от 4 600.00 до 6 350.00 В. ф. 34 200 - Костена 
река 

136!!!! 

МТЛБ 3 ВА от 5 900.00 до 6 400.00 В. ф. 46 700 - Ямбол 15 

МТЛБ 3 ВА от 5 850.00 до 6 500.00 РЛС Пловдив - 
Ягодово 

17 

МТЛБ 3 ВА от 7 100.00 до 7 
900.00 

В. ф. 22 680 - Марино 
поле 

8 

    

  Общо машини 8 бр. БМП-1 
   197 бр. МТЛБ 
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МТЛБ за продажба - 197 бр 
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БМП-1 за продажба - 8 бр 
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СПИСЪК 
НА АРТИЛЕРИЯ, ПРИЕТА ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ПРОДАЖБА В РЕГИОНАЛНИТЕ 

ЛОГИСТИЧНИ СЕКТОРИ към 01.08.2011 год. 

Наименование 
(в различните
модификации) 

Начална тръжна цена 
без ДДС 

РЛС Брой 

122мм гаубица М-30, 
обр.38г. 

1 700.00 В. ф. 22 060 - Велико 
Търново 

139 

122 мм. РСЗО БМ-21 
„Град"на УРАЛ-375Д 

от 26 650.00 до 28 
500.00 

РЛС Плевен - Ловеч 40 

100 мм. 
противотанково 
оръдие МТ-12 

3 800.00 В. ф. 34 200 - Шумен 18 

100 мм. зенитно 
оръдие КС-19 

3 200.00  4 

100 мм. 
противотанково 
оръдие МТ-12 

3 800.00 РЛС Разград - 
Търговище 

19 

100 мм. 
противотанково 
оръдие МТ-12 

3 800.00 РЛС Ямбол 18 

100 мм. 
противотанково 
оръдие МТ-12 

3 800.00 РЛС Пловдив - 
Хасково 

18 

100 мм. 
противотанково 
оръдие МТ-12 

3 800.00 В. ф. 36 530 - Враца 18 

100 мм. 
противотанково 
оръдие МТ-12 

3 800.00 РЛС Дупница - 
Тополница 

36 

152 мм гаубица обр. 37 
г. МЛ-20 

2 100.00 В. ф. 22 060 - Велико 
Търново 

48 

120 мм СМХ" Тунджа" 
2 

5 000.00 РЛС Разград 2 

152мм оръдие,Гаубица 
Д-20 

от 4 100.00 до 4 
450.00 

В. ф. 22 680 - Марино 
поле 

6 

85 мм ПТ оръдие Д-44 560,00  3 

122мм гаубица М-30, 
обр.38г 

1 700.00  104 

122 мм. РСЗО БМ-21 
Град на УРАЛ-375Д 

от 30 000.00 до 32 
000.00 

 15 

57 мм. зенитно оръдие 
С-60 

3 600.00 В. ф. 22 060 - Велико 
Търново 

41 

57 мм. зенитно оръдие 
С-60 

3 600.00 В. ф. 34 200 - Шумен 90 

130/50 мм оръдие Б- 
13-3C обр. 47 г. - 
брегови оръдия 

8 550.00 Царево, Несебър, 
Созопол, Каваклар, 
Балчик 

20 

    

  Общо : Над 600 цеви.... 
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122 мм. РСЗО БМ-21 „Град"на УРАЛ-375Д

213



100 мм. противотанково оръдие МТ-12

100 мм. зенитно оръдие КС-19 



152 мм гаубица обр. 37 г. МЛ-20 

152мм оръдие,Гаубица Д-20 
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85 мм ПТ оръдие Д-44 

57 мм. зенитно оръдие С-60 
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Та като сме тръгнали да продаваме - купувачи не липсват. Виетнам е поредната държава,
която се заинтересува от закупуване на чисто новото „непотребно" въоръжение и техника от
България. Както е известно в този списък влизат и няколко други държави от Азия и Африка.
Представители на министерството на отбраната на Виетнам осъществяват поредица от срещи с
нашето министерство, посветени на този въпрос още през 2009-2010 г. След това интересът на
Виетнам е преустановен за определен период, но се очаква подновяване на контактите. 

Н.З.Бисери от село Бисер

Може би рискувам да ме набедят за черния хумор , който използвам, защото картинката
която се разви в това село не става за обект за коментар дори и за най-крайните циници. Мислех
даже да пропусна цялата тази случка защото оставя един неприятен вкус в устата ми, но все пак
истината е на първо място. 

Като за начало искам да цитирам част от официалната преизборна програма на ПП ГЕРБ
относно водния сектор - там четем в т.3.5. Околна среда.Основни приоритети: 

217



1. Ограничаваме ка вредни и опасни емнеш от громиш лените дейности. транспорта и оита и 
засилване на контрола върху основните източиици, нзгранздане на ефективни система за пречистване 
на отпадъчните газове, прилагане на еколопосъобразни технологии и най-до ори пра/тики пои 
оползотворяаане на иаюгаеми гориаа: и други.; 

2. Интегриране на аъзобновяемите енергийни; източници и увеличаване на дела им в енергийния 
баланс на страната чрез комплексни меоки във всичм направления - пазар: инвеститори, 
производители, потребители, научна изследвания, обучение на кадри, създаване на работни места: 

3. Усъвършенстване на законодателството с цел облекчаване на разрешителните режима гю 
Бъвездане на безьъглередни енергийни мощности; 

4. Спиране ва неконтролираната сеч ка българските ?ори обезлесяването; 

ПРИОРИТЕТ II ■ Подобряване състоянието на водите, опазване на водните ресурси, и 
ефективен контрол на дейностите по ползване на водни обекти 

Действия за реализиране: 

1. Интегриран подход пра управление и опазване на водните екосистеми: 
2. Обсъждане, приемане v. прилагане па планове за управление на речните басейни до края на 2009 г.; 
3. Преразглеждане на дейстззщото законодателството и регламентиране на собс-венсстта на 

водоснабдителните ^ канализаиионни системи и съоръжения и системите за защита от Бредното 
Бъздействие на водите; 

4. Ускорено лрое<тираче: доизграждане и/или реконструкция на инфраструктурата за отвеждане и 
пречистване на отпадъчни БОДИ на населените места и намаляване яоличеството на непречистените 
отпадъчни БОДИ, постъгваши ЕЪЕ БОДНИ обели; 

5. Подобряване качеството на питейната вода за населената, проучване на алтернативни 
БОДОИЗТОЧНИЦИ осигуряване на необходимите коли^естБа питейна вода за населението; 

6. Завиша в ане на контрола и осигуряване ексгогосъобразното гюлзЕане на водните ооезсти за добив на 
инертни материали. 

Програма на ПП ГЕРБ за Европейско развитие на България
 5
2

Явно е че имат някаква визия за водните басейни, която е трябвало да бъда изпълнена до 
края на 2009 на всичкото отгоре. За жалост освен случката с хеликоптерите са която ще стане 
въпрос малко надолу, тези явно некадърни хорица се компрометираха и по този начин. След като 
министърката на околната среда и водите - Нона Караджова започна да си измива ръцете с други 
хора, най-накрая призна, че всъшност не знае нищо за собствеността на водните басейни в 
България. Тоест че няма идея кой язовир собственост на кого е. За това и пригласяха и Аню 
Ангелов, и областни управители и кметове. Странно - в програмата пишеше че са си поставили 
срок до края на 2009....За да е пълна картинката на сцената излиза и Цветан Цветанов и заявява 
най-искрено че, те нямали програма за водния сектор....а това отгоре какво е....? 

Но да продължим със самата трагедия - скъсана стена на язовир Иваново залива 
харманлийското село Бисер. Обявено е бедствено положение, спасителни екипи с лодки ще 
евакуират населението. Водата е дстигнала вторите етажи на къщите. Хора са по покривите. Има 
срутени селскостопански постройки, автомобили плуват във водата . В селото има 500 къщи, а 
жителите му са над 1000. В 8:30 часа на 6.02.2012 Бисер е бил залят от приливна вълна с 
височина 3 метра, след което е имало още една. Мостът, който свързва двете части на Бисер е 
под вода. От МВР съобщават, че в селото ще бъде изпратен един хеликоптер от авиобаза 
„Крумово". В това време отнякъде се появява Бойко Борисов и започва да ръси простотии наред 
- негова запазена марка. „Кураж на хората, които очакват хеликоптерите (за селото са 
изпратени 2 хеликоптера от авиобаза Крумово -б.р.). Проблемът е, че "Кугър"-ите, за които 
дадохме толкова много пари, нямат обледенителни системи. А е 60 метра горната граница и 
рискът да паднат хеликоптерите като излетят, е много голям", обяснява министър- 
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председателят. "Поехме риска и хеликоптерите ще летят по ниското на Марица, по реката, да 
видим дали ще успеят да стигнат дотам. Проблемът е, че техниката, най-скъпата техника, 
която държавата е взела, няма обледенителни системи на витлата и те не могат да 
прелетят през облаците", казва Борисов. По думите му хеликоптерите се придвижват с риск 
за живота на летците. „ Такива хеликоптери са поръчали и платили - за над 400-500 млн., над 
половин млрд. сме дали за хеликоптери, които просто могат да летят в пустинята и само 
лятно време можем да ходим до морето с тях. В снежно време, хеликоптерите не могат да 
бъдат използвани. Сриск за пилотите, Господ да ни пази, дано успеят да стигнат", добавя той. 
За да е пълен съспенса и за да се види какви рискове за живота поема самият Борисов обяснява, 
че рискът е поет. "Щяхме да паднем и ние", добавя той. Началникът на отбраната генерал 
Симеон Симеонов също се включва в хора и предупрежадава, че спасителните операции от 
въздуха ще бъдат затруднени заради лошите метеорологични условия. В същото време обаче , 
премиерът лети сам в хеликоптера, за да докаже, че не е опасно „Кугър"-ите да летят и кацат в 
тези райони и да оказват помощ. Хем се е бил подложил на риск, хем е доказал че не е рисковано 
- пълна шизофрения! 

В това време министъра на отбраната Ангелов заявява, че всички вертолети "Кугър" на
въоръжение в българските Военновъздушни сили имат противообледенителна система, с каквато
са били доставени. Ограничения за използването на вертолети "Кугър" според сезона няма, те са
сертифицирани да изпълняват задачи в температурен диапазон от 50 до -30 градуса,
сочи Ангелов. Вертолетите имат необходимото оборудване и възможност да се използват в
сложни метеорологични условия, полети в облаци и нощем. Целта на противообледенителната
система е да осигури безопасен полет при непреднамерено, внезапно влизане в зони с
обледеняване, докато екипажът излезе от опасната зона. Трите вертолета са летели с включена
противобледенителна система, защото според инструкцията това е задължително при по-ниска
от 0 градуса температура. 

От всичко дотук става ясно, че думите на г-н Борисов са думи на един паникьосал се
страхливец, който на всичкото отгоре в критични ситуации е напълно възможно да взима
напълно грешни решения, както и да дава напълно погрешна информация в случай, че няма
налична. Напълно е възможно да е знаел, че хеликоптерите имат противообледенителна
покривка, но е искал да си направи за пореден път малко рекламка на гърба на давещите си.
Едва ли ще се качи на хеликоптер без такава защита, което за пореден път доказва неговия страх. 

Е, историята приключва с 10 човека убити от ГЕРБ, но в МО за пореден път се разгаря
дилемата за хеликоптерите. Генералитетът е разделен на две. Едното лоби настоява за Ми-17,
докато другото смята, че станалите известни покрай с. Бисер машини "Кугър" вършат идеална
работа. Защитниците на руските хеликоптери са категорични, че те са по-издръжливи и по-
сигурни в тежки зимни условия. В момента в България има само шест такива, които са закупени
в края на 2011 г. от "Дунарит"-Русе за общо 24 млн. лв. Вероятно свалената от въоръжение
техника ще бъде ремонтирана в пловдивския завод "Терем-Георги Бенковски" и ще бъде
пласирана в чужбина. Други шест машини са продадени на канадската компания "Скай лайн".
Руското и прозападното лоби в армията се сблъскват покрай недоразуменията с вертолетите
"Кугър" и изявленията на премиера Бойко Борисов, че не могат да се ползват при минусови
температури. Скъпите машини бяха защитени от военния министър Аню Ангелов, който поясни,
че кугърите могат до летят при температури от -30 до +50 градуса. Най-скъпата сделка в
Министерството на отбраната е именно за закупуването на тези машини. 

Покрай скъсаната стена на язовир Иваново, където имам далечен спомен, че са се
провеждали военни учения от типа - форсиране на река при Одрин, нашите мили политици се
усещат, че все пак идва края на зимата, снеговете и ледовете се топят и случилото се край язовир
Иваново може да се повтори на още няколо места в България. Съответно в паниката започват да
бият тъпана, за това, че идва краят на страната ни и ние трябва да се подсигурим. Започват да
изпускат ударно язовири, рискувайки идващото лято да останем на доста сухо! Та какво се
оказва помежду другото от толкова реформи в армията и въобще в държавата - нямаме чували за 
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пясък, нямаме пясък.........  Докъде стигнахме! Накрая, за да се подсигурим за идващия световен 
катаклизъм изпросихме от Белгия и Унгария чували с пясък! На този фон звучат някак си
гротескно думите на антибългарина Аню при унищожаването на държавния резерв, че не ни
трябват 100 000 алуминиеви чисто нови и здрави носилки, тъй като те били предназначени за
мобилизационен състав от 250 000 души...Ще припомня на забравящия старик, че София е в
силно земетръсна зона, а и природата не се интересува от неговите антибългарски реформи.
Всъщност с оглед на миналото силно земетресение за пореден път хората започнаха да се чудят
- какво ще правим при по-мощен катаклизъм. Нямаме Гражданска Защита, нямаме Армия,
нямаме дори и цивилна Национална Гвардия по примера на нашите братушки от САЩ...нямаме
нищо - голи сме като охлюви! 

След като управляващите предатели са що годе овладели кризата в село Бисер в която
сами се вкараха, дойде ред и на почестите, хвалбите и кюфтетата. Новоизбрания ни президент-
пионка благодари на Българската армия за успешно проведените мисии в подкрепа на
населението при бедствия и аварии. И допълва, че е благодарил и за мисиите извън България.
Българската армия има много добра репутация. За справка - може да прегледате главата за
мисиите извън България. Президентът заявява, че реформата в армията продължава и обхваща
всички видове въоръжени сили, така че дупе да ви е яко. Но също така не без гордост заявява че:
"Не само знам колко танка има Българската армия, но и колко фрегати, колко самолети, колко
военнослужещи, колко бяха в края на 2011 г. и колко ще бъдат в края на 2012 г.По думите му,
Българската армия се придвижва в своята реформа по приоритетите, зададени в Бялата книга. А
какво пише там - всички знаем .........  

Самите министри и зам.-министри на отбраната от правителството на ГЕРБ, явно са
инструктирани от техния началаник - г-н Борисов да не поемат никаква отговорност за
нищо и да обвиняват всички други за своите несполуки. Всички могат да забележат , че
положението е същото във всички министерства. Българина е човек, който не обича да
носи отговорност. Заместник-министърът на отбраната Валентин Радев също не прави
изключение. Запитан какво би искал да се говори за него и за българската военна авиация след 5
или 10 години, той започва с познатия ни Бойко Борисовски тон да отговаря: „Искам да говорят,
че тези, които бяха на власт преди 5 или 10 години успяха да намерят необходимите средства, да
мотивират хората и авиацията ни, за да продължават и занапред. 

Лично аз чаках с нетърпение тазгодишния Гергьовден ски парад (2012), бях се заредил с
пуканки и викнах приятели да изгледаме тази комедия клоняща към драма. Ще оставя настрана
речта на новия ни президент-марионетка, тъй като едва ли се различава по-нещо съществено от
речите на неговите предшественици - „...ние разчитаме на армията...тя ни пази от всички
врагове на света...модернизация...интелигентна защита....нашите съюзници....в тези тежки
времена...криза е...реформа.... " и прочие глупости които никой не чу. В интерес на истината не
успях да засека колко дълго продължи парада, но варираше между 15 и 20 минути общо - с
пристигането на официалните лица. Макар, че е напълно нормално - за какво трябваше да се
губи повече време. Хората си имат и друга работа, а и няма какво да им показваме. Всичките 3
хеликоптера, които показаха нашите асове стигнаха, за да се задоволи любопитството на
невинните детските очи. Татковците, които ги бяха довели, комай бяха разочаровани обаче. Аз
долових обаче във въпросните татковци нещо друго - едно чувство на грозяща опасност,
неяснота и обреченост, на някакъв неопределен страх и кисели физиономии. Може да изглеждам
като параноик, но всичко се случва. С ножове и вилици ли ще защитаваме домовете си и децата
си? Разчитаме на силата на думите и договорките, а другите разчитат на танковете си! Ако
толкова нямаше какво да извадим - поне да бяхме пуснали няколко реликвени т-55-ици - ей така
за спомен от едно време - ретропарад -„ Тати, виждаш ли тоя танк - едно време бяхме с ей
такива, ама сега и такива даже нямаме". Но не - Аню е твърд, той е един истински мъж и
защитник на суверенитета на САЩ, Турция и в частност на България. Той каза, че няма пари за
гориво - не може да харчим в тая криза с тия постоянно растящи цени на горивата. Какво е това 
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безобразие - та нали журналистите във ВТК също са хора, трябва по някоя заплатка да получат -
а може и по-бонусче...зависи как отразят парада. 

Всъшност, за да има храна за журналистите - в частност за ВТК и любимия на всички нас
официоз „Българска Армия", мозъците в МО, така и така нямат армия която да гърчат вече, след
безброй неспокойни нощи откриха, че всъщност никой не спазва устава и цели 10 години,
представете си, на 6-ти май представителните роти в София са минавали отляво на трибуната,
което е грубо нарушение на изискването този, на който отдаваш чест, да ти е отдясно. И така са
показвали неуважение към официалните персони. Какво безбожие, каква арогантност към
властта! 

Но на парад като на парад - по случай Гергьовден , за да се изпикае в устите на
подопечните му служители и техните семейства, Аню съобщава благата вест , че нови 2500
щатни длъжности в поделенията на армията ще бъдат съкратени с решение на
Министерския съвет. Организационно щатните промени влизат в сила от първия ден на 
юли като точно в този ден ще си заминат 1000 човека накуп. Това са военнослужещи от
поделенията в Шумен, Враца и Плевен. Аню с гордост заявява, че пета механизирана бригада е
най-голямото военно формирование, което се закрива с преустройството на армията! Да
живей! Окончателно спускат кепенците на поделението във Враца. Така около 400
военнослужещи ще попълнят армията на безработните в града. Над 300 армейци от Шумен също
слагат бомбета. 

За да довърши пък парада се изхожда и бившия министър на отбраната антибългарина и
троен руско-американско-турски агент Бойко Ноев според когото „министър Ангелов наложи
едно оптимално темпо" Явно в унищожението. Словоблудствата на този унищожител и
бездарник изръсени на 6 май са много - той е от онези псевдополитици , които отстрани обичат
да дават акъл, но когато трябва да управляват показват своето вродено некадърие. За капак на
глупостите изприказвани от него, може би под влияние на алкохола, той се опитва да ни убеди,
че българския и румънския народ са братски народи, „имат изключително близки съдби,
държавите ни имат твърде близки стратегически интереси, но администрациите
продължават да бъдат неестествено отчуждени. Ето това е друг приоритет, за който си
струва да се работи. " За жалост това мекере явно не е разбрало, че ролята на армията не е да си
сваля гащите и да се дупи наляво и надясно. С каква почуда само той говори за това, че
администрациите ни били отчуждени! Защо ли - може би защото става въпрос за армии, а не за
развъждане на зайци! Може би господин Ноев е с румънски корени! Но все пак е ясно защо този
човек се е надул като въшка - все пак беше предложен за секретар на отбраната. Такива пеперуди
като него никога няма да останат гладни! 
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SALE

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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12. Финал. А сега накъде? - анализ

Тези, които изковаха от л1ечовете си плугове, орат за онези, които запазиха 
мечовете. 

народна поговорка 

Дойдохме и до финала. Далеч съм от мисълта ,че в 200 страници мога да опиша всичко,
което стана през изминалите 22 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 знам, 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 събирах 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.
Отново искам да благодаря на всички вас - военни репортери, офицери, форумни членове скрити
също като мен зад смешни псевдоними. Надявам се да нямате нищо против че използвах ваши
материали, за да събера в едно вашата/нашата история. Пак искам да отбележа - има толкова
много неща които могат да бъдат написани за случилото се,че един човешки живот може би
няма да стигне ,за да се събере пълната информация. Както ви казах - не гоня финансови облаги.
В интерес на истината, първоналчаната идея беше, този сборник да бъде филм...за жалост за
толкова мащабна продукция си трябват и мащабни финанси. Някой някъде беше казал, че тази
книжка може да се дописва до безкрай или поне до края на съществуването на армията ни. Има
ли смисъл обаче? Трето издание няма да има, въпреки продължаващото унищожение ( а
предполагам че то ще продължи с пълна сила), защото за мен армията ни е мъртва или е пред
умирачка. Нали знаете как рита закланото животно.... 

Като за финал ми се иска да коментирам някои неща - какво можеше да бъде направено,
какво може да се направи сега или за в бъдеще. Иска ми се и да коментираме какви бяха целите и
причините за унищожаването на армията ни. Наистина - какви бяха те? 

М

т

т
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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 1990 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 повечето дори и участваха. 

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!!!! Не знам защо ми напомня случая стрела-2 и за това как Аню сподели колко опасно
оръжие е и ние трябва да се лишим от него! Ето до това води членството в НАТО и по-специално
тесните ни отношения със САЩ. 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 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. Въпрос към читателите - мислите ли че ако бяхме
останали със силна армия ( независимо от лишенията и) някой щеше да посегне на нас? Имайте
впредвид, че ако Русия се намеси по доста екстравагантен начин в Косово ( визирам десанта на
руските солдати на летището в Косовска Митровица), за да защити Сърбия, при евентуални
проблеми в България, щеше да скочи 3 пъти по яростно! Разбира се не от братски чувства, а от
геополитически такива.Но истината е такава. 

Единсвения резултат 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 
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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.... 

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... Ами турските диверсии на остров Крит? 

Какво може да ни гарантира, че в България няма да избухне гражданска война, как НАТО ще
го гарантира. ( Не забравяйте че според договорите ни с НАТО, войниците и могат да участват в
потушаване на гражданско неподчинение, което си е чиста проба директно вмешателство във
вътрешните работи на една държава). 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 - няма да имаме дори оръжие дори и за добороволци и пр. Нашите управници не осъзнаха
обаче едно единствено нещо - 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. 

Докато нашите юнаци мантруват за намаляване на армията, унищожаване на техника
елементарната статисктика показва че Трансферите на конвенционални оръжия в света силно са
се увеличили през последните години. В Азия се намират петте най-големи вносители, докато
главните износители остават САЩ и Русия, За периода 2007-2011 г. на Азия и Океания се падат
44% от обема на световния внос на конвенционални оръжия, далеч пред Европа (19%), Близкия
изток (17%), американския континент (11%) и Африка (9%). В глобален план трансферите на
оръжия са се увеличили с 24% през изминалите пет години в сравнение с периода 2002-2006 г.
На Индия, която е най-големият вносител в света, се падат 10% от световния внос, следвана от
Южна Корея (6%), Пакистан и Китай (5%) и Сингапур (4%). През периода 2007-2011 г. главни
страни-износителки на оръжие са останали САЩ (30%), Русия (24%), Германия (9%), Франция
(8%) и Великобритания (4%), според СИПРИ. Сирия е увеличила с 580% вноса си на оръжие за
периодите 2002-2006 г. и 2007-2011 г., разкрива институтът. Венецуела се е изкачила от 46-то на
15-то място по вноса на оръжие, регистрирайки увеличение с 555% на вноса си за периодите
2002-2006 г. и 2007-2011 г.В Северна Африка доставките на конвенционални оръжия са се
увеличили с 273% през споменатите периоди, като това се дължи главно на увеличението на
вноса на Мароко с 443%. 
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А какви са фактите около нас : 

БАЛКАНСКИТЕ ДЪРЖАВИ ПРЕЗ 2012 г. 

ТУРЦИЯ - 652 000, само 5 ак, който лежи срещу нас има 25 000 човека, изибщо не слагам в 
бройката 2 ак и 3 ак - също в Тракия общо имат на таз педя земя над 120 000 човека - що ли и те 
така, да не са забравили, че сме съюзници и братя по оръжие? 
ГЪРЦИЯ - 180 000 (при тази криза) те наистина изтеглиха повечето си сили от нашата граница, 
ама ги сложиха на турската в Тракия - защо ли, ужким са членки на НАТО? 
РУМЪНИЯ - 86 000, професионална. През 1989г. - 150 000. Независмо, че сме съюзници имат 2 
дивизии на нашата граница - защо ли? 
СЪРБИЯ - 28 000 (без паравоенните отряди, с които става около 100 000) Нишкия корпус - 
срещу нас, е най плътното и подготвено формирование - защо ли? Освен това сърбите постриха 
през 2008 близо до Враня нова военна база - Цепотина. Оставям настрана, че този регион е част 
от българското национално землище, но Враня е доста близо до нас! 
БЪЛГАРИЯ - 24 000 (на последно място) 

Някак си не ми е въобще съюзническо положението, прекалено голямо доверие имат
нашите дупедавци -управляващи към нашите комшии. Което ми напомня за кипърската история
между Турция и Гърция. На какво разчитаме ние - на някакво имагинерно международно право
ли или на кухи никому нищонезначещи думички като липсващата ни доктрина. Та дотук с
лафовете на Близнаков, че сме имали голяма армия процентно - защото когато се изправят
нашите 16 хиляди пешаци до ония 180 000 гръцки войници, моментално всеки би забравил за
процентни съотношения! Управляващите предатели не разбраха едно нещо - за всяка държава си
трябва отделен подоход - както в армията, така и в икономиката, така и в социалната политика.
Този подход трябва да е съобразен с нуждите на населението, нуждите на държавата, дори със
нейното георграфско положение и манталитет на населението! И това да е в дългосрочен план.А
тук се изпълняваше и копираше всичко отвън! И на парче! Година за година! Ден за ден! 

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 съсипаха всичко качествено, което имахме - но надушили мекото на
баницата българските политици и военни продължават 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 подръжка. Кой прибира комисионните? - няма
и как да разберем - нали е военна тайна! Проблема е, че и армията не получава нищо в замяна. 

Сега нямаме армия, способна да ни защитава. Ако някой смята, че не е така, се заблуждава.
Впрочем и премиерът е на мнение, че войската не може да ни брани. Неотдавна той подхвърля
на военен №1 ген. Симеон Симеонов култова фраза. Това стана по време на мач на премиерския
тим с отбора на гвардията. През почивката бойците тръгнаха към съблекалнята, за да си сменят
екипа, а Бойко Борисов се приближи до ген. Симеонов, който седеше на първия ред на
трибуната. "Е, генерале, гледай ги, бе, ритаха 30 минути и се измориха. Сега сигурно си вземат
душ. Нямаме армия, да знаеш, ама добре че сме приятели с Турция" вметна майтапчийски 
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Борисов. "Прав е премиерът - казаха пред "Преса" двама висши военни. - Турците имат
страхотна армия. Тръгнат ли, ще ни прегазят за 48 часа. Може и за по-малко, зависи колко
гориво си вземат. Но е хубаво, че сме съюзници с тях." Ясно е, че Борисов се шегува, но е
знайно, че подобни случаи прозира истината. Той премълчава друга част от истината - че и
неговата партия забива чрез военния бюджет пореден пирон в ковчега на войската.
Управляващите приеха Бяла книга, която направи армията ни символична сила. Всъщност
според самия Борисов - наборната армия била „ангария" и че няма никакво намерение да я
връща - ако за него е ангария това да запазиш суверенитета на Родината си, по-добре да се
връша в родната си Турция! Според „Бялата книга" за 3 години от войската трябва да си отидат
7000 души и по ирония на съдбата сечта започва през 2012-а - Годината на Дракона, символ на
победата. С параметрите, заложени в документа, армията ни няма да е сериозна въоръжена сила.
Илюзиите, че осем батальона могат да опазят 111 000 кв. км българска земя, са наивни. След две
години армията ни ще бъде на минимума, с който може да изпълнява възложените й
функции. Ами ВВС? Два руски изтребителя МиГ-29 дежурят денонощно, за да пазят небето ни.
Задачата им е да прехванат нарушител на въздушните граници. Ако нарушителят е един - добре.
Но ако са няколко? Ами ако има масирано въздушно нападение? Какво правим тогава? ВВС
имат и хеликоптери, но на книга.. От тях сега летят само два. Бойните вертолети Ми-24, които
трябва да унищожават танковете на противника, са годни за резервни части. Тази година изтича
ресурсът и на бомбардировачите ни Су-25. Пари за възстановяването им не са предвидени. Най-
вероятно ще се сбогуваме и с тези самолети, които поддържат пехотата от въздуха и без тях тя е
„пушечно месо". При това състояние на флота Су-25 са единственото средство за контрол и
защита на Черноморската ни екватория и икономическата зона в реално време. Така осакатена,
една армия може ли да воюва. Във военното изкуство има проста формула - 3:1. Това е
съотношението на силите нападение спрямо отбрана. Формулата е валидна дори и за принципа
"малка модерна армия". Важно е да се знае, защото с "модерното" заклинание политиците от 20
г. само режат безмилостно войската и я държат на изкуствено дишане и тя е само малка. Нека
направим сравнение. По численост армията ни е около 20 пъти по-малка от турската, 5 пъти- от
гръцката, 4 пъти- от румънската и 2,5 пъти- от сръбската. Сега със съседите живеем в мир и
любов, което е прекрасно. Но никой не дава гаранции, че това ще е вечно. Гърция и Турция не
махнаха пограничните си гарнизони, както се бяхме договорили, докато ние ликвидирахме
всичките си поделения в дълбочина 100 км от границата. Международните агенции съобщиха, че
потъналата в дългове Гърция купува 400 танка. А френски министър в изявление каза, че нашата
приятелка и съседка Турция за една година е заплашила 7 държави. 

Анализатори прогнозират, че светът отново може да се изправи пред опасността от
класическа война. И не е задължително опасността да дойде от някой съсед. Преди време
Генщабът беше изчислил, че за да може армията ни в случай на военна криза да проведе
отбранителна операция и да опази територията 10-15 дни, докато сработят международните
фактори, трябва да е с численост 60 000 души. Минимум! 

Наскоро някъде бях чел , че в днешно време, ни трябвала войска, която да удържи фронта
два дни (48 часа) докато се задействало международното право....Доста кухи историйки. Имайки
предвид, че дори и за 10 дни никой няма да си мръдне пръста! В нашето съвремие за 48
часа...глупости! За 8 часа, че ако не и по-малко измислената ни държавка ще е на колене.
Необходимо е само сърбите например да изстрелят от границата ни малко залпов огън върху
София за 15 минути...даже няма да е нужно да влизат в България. Като казах Сърбия та се сетих
- доколкото ми е известно Сърбия и Македония не са наши съюзници - защо тогава в
Северозападна България няма нито едно поделение? Дажи последното във Враца ще бие кепенци
тази година финално.... През 2012-2013 от БА си тръгват 7000 човека, Враца, Плевен, Шумен и
т.н заминават в историята. 7000 от 30 000.... За по-кратко - след това съкращение армията ни ще
се състои от две непълни пехотни бригади и няколко спомагателни части. Колкото да издържат
две седмици обсада отбранявайки с калашници град като Пазарджик например. 
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Бедата на родните политици-предатели е, че не виждат по-далече от хоризонта на
мандатчето си. И винаги разчитат на коалиционна солидарност. Преди 10 ноември 1989 г. се
смяташе, че войската ни трябва да удържа пет дни нападение от юг докато съветските войски от
Одеския военен окръг преплават Черно море и дебаркират у нас. Сега пък се надяваме на чл. 5 от
договора с НАТО за колективната защита. Но преди него има член 3, който задължава всяка
страна първо да гарантира сама сигурността си.( явно бактериолога антибългарин
Близнаков и цялата проамериканска паплач преди и след него са чели между редовете)
Сега ние нямаме съгласувателни планове с Алианса, кога и какви войски идват у нас в случай на
военна криза. За разлика от времето, когато членувагхме във Варшавския договор и всичко беше
разчетено. 
Нека си припомним сентенцията на Наполеон, че който не храни своя, ще храни чужда армия.
Ние обаче слушаме чужди съветници. Неотдавна МО награди експерти от международна група,
която ни консултираше за реформата в армията. Оттам предложили да закрием военната си
академия, защото била "раково образувание". Запознати твърдят, че дори ни била предложена и
идеята, лансирана преди това и в Латвия, да закрием за три месеца армията, за да спестим
средства. 

Въобще ние много обичаме да слушаме какво ни казват отвън. Под натиск на някои наши
съседи кабинетът на Симеон Сакскобургготски унищожи ракетите СС-23, които имаха боен
радиус над 300 км. Това беше оръжие без аналог и страхотен възпиращ фактор. Нито една армия
в региона не притежаваше такава огнева мощ. След като ни заставиха да унищожим СС-23,
обещаваха да ни компенсират със западни системи за залпов огън и вертолети „Апач ".Някой да
ги е видял в армията ни? Все още разчитаме на руските "Град" с далекобойност само от 20 км. -
но и те не останаха много след поредната разпродажба! 

Пак от онова правителство една проста дама, настояваше да си махнем танковете, защото
България нямала нужда от тях. Доблестен генерал след лют скандал с нея успя да спаси част от
тях. Сегашният кабинет си бе наумил да сложи кръст на тактическите ракети "Точка" в пехотата.
А те затова се казват така - на разстояние от 70 км бият в десетката. Но в последния момент се
отказа от намеренията си. Всяка държава е сигурна, когато армията й държи барута сух. Но
нашата е без барут. 

Интересното е че самите унищожители на армията, се опитват постоянно да ни обяснят
как правят всичко за добро и абсолютно безкористно! 

"В страната, където цари разврат и законите не действат, е нужен деспот"
Наполеон 

Има някои непреходни личности и фрази, чиито дух, историята не може да отмие. Мисля
че гореспомената е от тях. Подчертавам думата деспот. Наистина - един народ винаги е имал
нужда от бащица, особено нашия. Някой да мисли вместо него, да взима решения вместо него -
той само да изпълнява. За жалост, опитите ни за припознаване на такъв бащица се оказаха доста
ялови. Пример за което е господина Борисов ( преди него Костов, Сакскобурготски) към който
не питая добри чувства с оглед на бандитската му натура и вроденото му некадърие. Но хората
си помислиха - ето, той е генерал, значи силна ръка - той ще ни оправи. Оставям настрана, че
генералските му пагони бяха закупени - нищо не оправи, но дори напротив. Да, може би на нас
вече е нужен деспот, не американски или руски слуга. А деспот! Български! За съжаление
окопалата се мафия в държавата ни едва ли би го допуснала до властта. Факт е обаче, че все
повече хора започват да се убеждават в нуждата от деспот. Който да отмъсти, който да защити,
който да възроди...Трябва ли и българската армия да има такъв деспот...може би... Ще намери
ли народа ни един нов генерал Христо Луков!? 

Няма какво да се лъжем - мантрите за малка, но способна армия се стопиха като ланшния
сняг и лъсна безхаберието и предателството. Безхаберието обаче е по-малкия кахър - би ми се 
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искало някога да има наказани за тия 22 години, но едва ли, по-големия кахър е че тези хора,
т.нар. управляващи явно не осъзнават, че се играят със съдбите на хиляди хора...пряко, а
косвено със съдбите на милиони хора. Със съдбата цяла една държава. Колкото и странно да
звучи - по времето на соц-а, когато са били промивани мозъците на десетки хиляди български
войни на идеологическа тематика, важните за армията решения не са взимани на политическо
ниво за разлика от сега...Няма да сравнявам други аспекти на развитието на армията ни по соц-а
и сега , за да не бъда нарочен за червен, защото това за мен е обида. Фактите обаче са такива и
тях не можем да ги премълчаваме. Фактите са такива, че в момента, когато става въпрос за
качествена техника например, нашите мили управници не се влияят от експертните мнения, а
действат по напълно политически причини свързани с лобита! Фактите са с че с поставянето на
проамерикнски генерали начело на армията, те я обвързват политически с неолибералните ни
братя оттатък океана! Това ли е независимата и суверенна българска държава?! 

Искаше ми се да кажа и няколо думи относно ВПК, макар че за него може да се напише
цяла студия книги. В началото бях зачекнал неговото разбиване от инфантилни и предателски
настроени субекти като Филип Димитров - лицето по чието нареждане беше премахнат кльона
по границата ни с Турция. Нещо за което животновъдите съм сигурен че го проклинат и до ден
днешен. Къде е нашето ВПК в момента - ами май никъде. Големите играчи само чакаха да се
появят подставени и високоплатени предатели като А.Луканов и Ф.Димитров , за да ни избутат
от световната сцена. А с оглед на това, че армията ни може някой ден да стигне цифри под 20
000 души, според международното право няма да имаме право на ВПК. А уникални изобретения
като това което ще видим - ще отидат в небитието...не че някой от досегашните лумпени-
министри и офицери се заинтересувал. Това е само един от примерите в нашия ВПК - става
въпрос за това че група от български учени, които са разработили уникална технология, която
може да буквално да скрие военната техника от погледа на противника. Екип, разработил боя на
основата на наночастици, която след нанасяне по повърхността на съответната бойна машина -
танк, самолет и дори върху облеклото на отделния боец, осигурява защитата в три степени и
може да направи обекта невидим. Разработката е демонстрирана пред висши военни и
държавници още преди 4 години, но за прилагането й досега не се намират средства.
Уникалната маскировъчна боя може да бъде произведена веднага, щом бъде направена поръчка.
Заводът в Световрачане може да произведе необходимото количество от боята, която съдържа
нанокристали, добити по патентован метод. Цената на тази боя за един килограм излиза дори
по-евтино от тази на обикновената танкова боя. Въпреки това заводът не я произвежда, поради
простата причина, че няма направени поръчки от страна на Министерството на отбраната.
Интерес към продукта имало и от трети страни, но професорът-изобретател Ставрев не се
съгласил да продаде количества от ценната боя. На патриотичното чувство на единици като този
професор ли ще разчита на ВПК-то ни? Не че имаме и танкове за боядисване, де! 

12.1. Пич, къде ми е доктрината?

Като казах доктрина преди малко та се сетих, че май нямаме такава. Имаме един
документ, който носи това заглавие, но в него лично аз не видях нито един конкретен момент. В
интерес на истината ме заболя главата от опитите ми да се опитвам да разбера какво са искали да
кажат авторите на това повествование. Преди 1989-та, доктрината ни се покриваше с
националната доктрина на Варшавския договор или по-точно с доктрината на СССР, а сега би
трябвало да се покрива с доктрината на НАТО. Атлантическият блок обаче е изграден от
представители на различни държави, всяка една, от които отстоява собствения си интерес - пак
ще спомена за конфликта между Турция и Гърция въпреки, че и двете държави са членове на
НАТО. Ние коя доктрина отстояваме? На либералните ценности, на правата на човека и пр.,
евро-атлантическите....но за тези неща не ни трябва армия, а правозащитни организации.Такива 
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си имаме бол. Общата стратегия за национална сигурност, приета на 8 март 2011г., е замъглена с
общи фрази,точно както и предишната! От нея не стана ясно кои са приоритетите на армията,
разузнаването, въобще всички структури въвлечени в силовите ведомства.. 

Може би международният тероризъм, но затова се иска кадри, които да бъдат внедрени, а
за това страната ни няма такива, освен останките от комунистическо време. От там нататък дали
НРС ще бъде в зависимост от президента или от правителството, това е без значение. По-важно е
да не се получи друго: преди двайсет години Димитър Луджев издаде агентите на българското
военно разузнаване на Турция. Няколко души бяха осъдени и лежаха в затвора, другите бяха
изпратени в турски Кипър под постоянно наблюдение. А това е живо предателство, нали? В
нормалните страни бесят за това! 

Главният нерешен проблем се нарича бюджет за отбрана. Или поне за това се надава
вой...защо никой не казва за липсата на компетенции. Трудно е човек да погледне собствените си
грешки, да ги осъзнае, да ги признае и поправи...за това винаги се намира нещо друго дето да е
криво. В слуая с МО, това е военният бюджет, който е спаднал до тревожните 1,3 % от БВП, при
подписани договорни задължения от българската държава този процент да не слиза под 2,6%. А
в по-късен етап преразгледан на 2%. В първия държавен бюджет, съставен от новото
гербаджийско правителство, средствата за отбрана бяха намалени с 40 %.По капиталови разходи
за един военнослужещ, България е на последно място сред съюзниците от НАТО. Разходите за
нашия военнослужещ остават два пъти по-малко, отколкото в Румънската армия, 4 пъти по-
малко от Естонската, 9 пъти по-малко от Датската и 14 пъти по-малко от Холандската. Не смея
да твърдя, че българският войник е 14 пъти по-небоеспособен от холандския. Твърдя, че
българското държавно ръководство изпълнява отечествения си дълг 14 пъти по-зле от
холандското. Така постоянно намаляващата Българска армия трудно ще изпълнява в пълен обем
най-важната си конституционна задача: да се готви за въоръжената защита на Отечеството.
Оправданията на политици, на цивилни и на военни началници са примитивни и изтъркани:
„липса на средства". Които пък биват заменени с по-удобните - не ни трябва толкова голяма
армия. Проблема е, че в момента нямаме никаква армия. През миналите години подобни
приказки звучаха особено цинично и предателски на фона на скъпите ремонти в МО,
продължили три години и струващи десетки милиони левове. Докато бюджетите на видовете
въоръжени сили бяха орязвани безмилостно, МО закупуваше луксозно офис обзавеждане, скъпи
автомобили, компютри от висок клас, ненужни хангари. С тези средства целогодишно биха
могли да бъдат осъществени пълноценни учения на всички роти от поделенията на Сухопътните
войски. Бюджетът на МО през периода 2001-2009 г. достигна 1,2 млрд. лв. - огромни средства,
които са разходвани неефективно. Например, централната администрация поглъщаше 28-30% от
бюджета, което бе два пъти повече от цял вид въоръжени сили - ВМС, с бюджет 12-14%. 

Поради „икономически причини" се задълбочи и придоби необратимост процесът на
депрофесионализация сред значителна част от командния състав на Българската армия.
Нарастващ брой от офицерите, постъпващи във ВА „Г. С Раковски", не са командвали
подразделения по време на големи бригадни учения, не са участвали в щабни тренировки на
полето, с внезапно изнасяне в районите за съсредоточаване, не са били проверявани по пълната
схема за контрол на бойната подготовка в БА. След завършване на академията същите заемат по-
високи длъжности в звената батальон-бригада, без да умеят да планират и да ръководят реални
бойни действия в реална обстановка. Ежегодните учения и стрелби на полигоните „Корен" и
„Ново село", където присъстват държавни ръководители и чуждестранни военни представители,
се превърнаха в евтини спектакли, подготвяни от старшите щабове с цената на значителни
разходи, след триседмични „тренировки" на личния състав, с пренебрегване на основни
изисквания на военната наука.Състоянието на БА съвсем не е розово. Предвидената численост
на личния състав до 26 000 души е плод на финаснсов недоимък, а не на научни,
военностратегически и държавнически изследвания и прозрения. Вече десет години три
правителства отлагат закупуването на съвременен изтребител. На обясненията, че „липсват
средства" още Робеспиер преди 220 години е дал принципен отговор с думите : "За Отечеството 
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е направено недостатъчно, ако не е направено всичко". Биха ли се заклели вчерашните и
днешните управници, че са дали всичко за отбранителния потенциал на Отечеството? Като за
капак „върховния главнокомандващ" ( колко смешно и жалко звучи това прозвище) на БА Росен
Плевналиев, за да продължи със замазването на очите, с чиста куртоазия говори че "Трябваше да
се намери вярното решение - как с по-малко средства, да се постигнат по-големи резултати. "
Може е орткрил някакъв източник на неизчерпаема свободна енергия в пространството...
"Приоритизация, специализация и сътрудничество са трите ключови думи, които всеки трябва
да запомни" Пълен фалш и демагогия! 

Бях казал и пак ще повторя, армията ни е тръгнала по спиралата надолу. Постепенно
орязване на пари и хора, последвало от все по-малко желаещи да служат като професионални
войници, още орязване, още по-малко желаещи...и така до самия край. Предполагам че всички
сте виждали как ранено животно се мъчи и тогава най-хуманно би било да го убиете. Иска ми
ставащото с БА най-накрая да приключи. А вариантите за нейния край са два...ни повече, ни по-
малко. Ако изберем положителния край най-вероятно ще трябва да се върне донаборната служба
под някаква форма и да се отворят поделенията. Другия край, който за жалост ми се вижда все
по-приближащ, не искам да го коментирам. Преди известно време с някаква тайна надежда
наблюдавах продажбата на имоти на МО, по-точно липсата на продадени имоти - за миг мина
през главата ми мисълта, че това може би се прави нарочно....изчаква се, може би пък пак да
потрябват тези поделения. Все пак едно е да построиш нещо от основи, съвсен друго, да
използваш някакви порутени основи за начало. Малко, но все пак нещо! За съжаление много
скоро искрата на надеждата изгасна, тъй като армията последва държавата в нейната гибел -
нищо по нормално от това. Искам обаче да кажа само едно - ако е „писано" някой ден нашата
държава да изчезне от картата на света, нека слезем от сцената по най-достойния начин. 

В коментарите относно първото издание на книгата срещнах често срещаното от по-
младите и може би по-западно настроенни военни мнение, че не ни е необходима огромна армия
в наши дни. Всъщност класическата война ще продължава да се води - искате или не. Обградени
със съседи, чиито армии са най-малко 2 пъти по-големи от нашата е напълно достатъчно
твърдение, за да се защити увеличаването на армията ни. Освен факта че трябва да подсигурим
защитата на държавата си при всякакви ситуации, спрямо нашите съседи, можем да приемем
мнението на гореспоменатите военни и да се запитаме - след като в информационния 21 век
вече няма нужда от големи армии, защо всички около нас подържат големи армии? И защо ако
стане дума за тяхното съкращаване се надава вой до небесата и се прави всичко възможно да се
избегне това на всяка цена! Може би защото всички знаят в какъв взривоопасен район живеят -
само ние - не! Или пак ние разбираме най-много от всички и сме капацитети по всичко?
Слугинаж мисля че правилната квалификация! Не се бъркайте - едва ли някой желае да се
превръщаме във втора северна корея! И пак казвам - нито оставихме голямата си и уж
„неспособна „ армия, нито получихме и малката свръхмодерна и свръхманеврена армия! От
двата стола паднахме на земята. А от гледна точка на това колко е била „неспособна" и морална
остаряла голямата ни армия, можем да поспорим някокло часа с опонентите, необходимо е само
да споменем че „трите пръста на смъртта" сваляха Ф-117 Стелт над Югославия, около 30 години
след като бяха произведени. Какво излиза - че американците пръсват стотици милиони долари за
да създадат технология, която бива унищожена с произведена преди 30 години техника. Напомня
ми малко за струващите милиони долари изследвания на НАСА за химикалка, която да пише в
космоса при нулева гравитация, а руснаците използвали молив струващ 2 копейки. За другите
„морално остаряли техники" няма да коментирам - всъщност всички знаем за какво става
въпрос. 

Друг един момент, който беше коментиран върху първото издание бе намесата на
военните в политиката, смяна на държавния строй и прочие. Бях казал, че намесата на
съвременната политика във военните дела е крайно вредна - все пак това е причината за
унищожаването на армията ни. Вредна ли е обаче намесата на военните в политиката при много
крайни обстоятелства! Може ли армията да бъде гарант за съществуването на правова държава! 
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В Турция на Ататюрк, ролята на армията беше да бъде гарант за светския характер на държавата,
да бъде контролиращия орган. Това беше спирачката, Турция да не се превърне отново в
ислямистка държава и при крайни обстоятелства се организираха преврати. Е, дойде ислямиста
Ердоган и затвори 1/5 от генералите, които искаха да запазят светския характер на държавата (
тоест държавната политика да не се влияе от исляма). Може ли в България армията да бъде
гарант за правова държава. Да бъде гарант за това че когато ножа опре до кокала, в много крайни
ситуации, армията без свян и притеснение да излезе на улицата и да защити народа от неговите
управляващи! Да гарантира че държавата ще продължи да се движи в курса на национално
независимата и суверенна държава. В България се казва, че това не може да стане тъй като
армията с политика не се занимава, за жалост обаче политиците се занимават с армията. Разбира
се, тук ще се заявят доводи че няма как да е иначе, тъй като дали им се иска на военните или не -
именно политиците определят най-малкото бюджета на армията и за това имат и пълното право
да се намесват в дейността и. Това разбира се е напълно погрешен начин на мислене. Армията е
такава структура, която няма друг аналог в държавата (относно нейните функции), така че
отношението към нея трябва да е доста по различно от това към другите държавни структури. И
това трябва да се разбере веднъж и завинаги! Защото независимо от смяната на политиците през
4 години и независимо от тяхното вмешателство във военните дела, армията трябва да продължи
да съществува толкова дълго колкото и самата държава. В момента се твърди, че армията ни е
деполитизирана - това е официалната версия, а дали е така - допреди 10-15 години имаше
генерали-слуги на БСП, а след тях дойдоха слугите на „демокрацията"! Генералите продължават
да обслужват вече не политиечски, а по скоро икономически кръгове, които пък вече са
обвързани с политическите такива. Точно това кара политиците да се месят в работата на
армията. Когато говорим за деполитизация на армията трябва да имаме в предвид не за забрана
за обслужване на някоя конкретна партия, което е недопостиму по презумция, а за слугинаж
пред цели правителства. Пак ще изтъкна - като цяло армията трябва да бъде деполитизирана
максимално, тоест да бъдат свалени оковите и наложени от политици и търгаши, сега наричани
неолиберали. Но тя трябва да има правото да се намесва във вътрешнополитическия живот на
страната дотолкова доколкото, решения взети от политиците са в ущърб на народа и най-вече на
запазване на суверенитета, целостта и независимостта на държавата. Някои хора биха го нарекли
потъпкване на демократичните ценности, но аз го наричам крайна мярка за запазване на
независимостта на държавата ни. Доказано е, че добруването на общността, води до добруването
и на индивида. Обратното обаче не е валидно - всъщност причината за световната икономическа
криза беше точно тази неолиберална идеология. 

Много хора казват, че именно генералите през 90-тте са спасили народа от кръвопролития
- наистина - нямаше кръв, но пък държавата е унищожена, хората гладуваха, а близо 2 милиона
души я напуснаха...по-тази логика може да благодарим отново на генералите! На въпрос към
министърът на отбраната в правителствата на Андрей Луканов и Димитър Попов - армейски
генерал Иордан Мутафчиев, относно намесата на армията в това, което става в България,
Мутафчиев казва, че армията не е фактор, който може и трябва да се меси в политическите
процеси. Да зададем следващия въпрос - ами ако тези процеси са пряко свързани със
съществуването на държавата,нейната сигурност или суверенитет, с геноцид спрямо българския
народ, унищожаване на неговата икономика и прочие - отново ли армията не е фактор?
Изкуфелия старец Мутафчиев явно не е разбрал, че заплаха за националната сигурност от много
време вече, не означава само нападение над територията на държавата! Заплаха за националната
сигурност в момента събира много повече елементи от това което е учил комуниста Мутафчиев
преди 60 години! 

Всъщност, имало е няколко такива случаи при които висши военни са влизали в кабинета
на въпросния субект Мутафчиев за разговори в тази насока. Той отклонява всичките тези
разговори и се доказва като един истински антибългарин! Странното е, че някои наричат хората ,
които са имали възможността да променят за добро историята на България и да спрат разрухата,
но не са го направили -отговорни политици! Пълна демагогия! Явно отговорен политик е човека 
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, оставил хората да гладуват, да бягат от родината си, да бъдат избивани, ограбвани. Да бъде
изнасяно житото му, да бъде унищожавана защитата на държавата му, да бъде продавана на
съседни държави! Да са живи и здрави подобни номенклатурчици! Дано децата и внуците им се
сетят някога къде се намира България. В защита на своите думи тези демагози дават за пример
военни режими от околни нам страни и колко лошо било там. По-лошо ли е от това да бъде
ограбена и разрушена цялата държава! Нека не се лъжем и не лицемерничим! От сегашна гледна
точка,22 години след началото на прехода към незнайно какво - кое беше по-малкото зло ? 

12.2. ДОВСЕ 

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 да подържаме нашия
суверенитет - количествата техника, които можем да притежаваме са 1475 танка , 2000
бронирани бойни транспортни средства, 1750 артилерийски оръдия, 235 бойни самолета, и 67
бойни хеликоптери....... Защо тогава нашите политици се продадоха!? 
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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 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 
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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? 

12.3. 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. Ще си задам един въпрос ,който колкото е несериозен, толкова ни кара 
да се замислим - щом кадровата армия е платен и наемна - какво коства някоя друга държава да 
плати повече пари на нашите военни за да атакуват собствената си държава? 

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. 

12.4. 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. 

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 
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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 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 реторичен 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!". Тук обаче отново трябва
да припомним член 3 от договора ни с НАТО, че сами трябва да подсигурим защитата на
своята територия! 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! Отново!
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 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 (например 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. 
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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 през 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! И се оказва, че са пари нахалос! 

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. Та погледнете с едни нищо и никакви
9-10 милиона лева какво военно НДК се построи! Представете си какво може да се направи с 1
милиард лева! 

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 съществуването 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. Оказва се, че наборната служба е дори
и начин за справяне с безработицата сред бедното население. 

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. 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, дисциплина 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. 

Всъщност аз самият бях направил разбор и планиране относно подържането на една 60-70
хилядна наборна армия, с преките и непреки разходи, бюджетиране и прочие. Оказа се че е
напълно постижима задача при данните от бюджет 2011 ( който процентно е доста по-малък от
желаните от НАТО 2,6 % от БВП), като дори донаборниците могат да изкарват 6 месечна служба 
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- нещо необременяващо. Него обаче няма да го публикувам тук, тъй като нито виждам смисъл,
нито желая да се самоизтъквам макар и анонимно. 

Друг проблем, свързан 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 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 родолюбив , 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 при полеви условия 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!!! В градски условия нещата се разливат коренно и това трябва да се
признае. През последните 20 години стандартите на НАТО за водене на градски бойни нействия
се промениха и повишиха значително. Е, вече няма база за сравнение - за това казваме, че са
добри. 

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 и тормоз. 

Още един проблем на модерната ни кадрова армия е присъствието на жените в нея - в
момента около 14 % от JTC 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 фронтови
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. Следва второ дете и не е
далеч мига за пенсиониране! 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,тиловите части и прочие. Не съм сексист, но всеки човек е добре да си знае
мястото - едва ли на някой мъж военнослужещ мястото му би било пред АТЦ-то. 

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. Пак искам да спомена -
всяка държава има собствени специфики, които водят до изграждането на отделен подход за
развитие на всяка страна! Наложеното ни от чужбина и въприето от продажните политици през
тези 22 години по никакъв начин не е съобразено с българската действително и спецификите на
нашата страна - географски, икономически, демографски и прочие! 

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 поне 5 години. 

Трябва да се отчетат няколко фактора при увеличаване на личния състав на армията ни: 
демографската криза в България; 
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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; 

Ако евентуално някога, се появят хора желаещи възраждането на армията ни, те би 
трябвало да помислят и да вземат мерки да не се допуска повторно унищожаване на армията ни! 

За финал ми се иска да цитирам като завършек на всичко това, издържалият изпитанията 
на времето Николо Макиавели - великият флорентински държавник, който говори за следното: 
....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 държави, 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.... 

13.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 
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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 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 
и изчезна като ланшния сняг. Задавена бе в пачки и храчки, в куфарчета с левчета пробутвани 
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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 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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