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         Написано в материала                         Моето становище 

 
Излагацията е станала пред 
президента,  министъра на отбраната и 
всички големи командири и 
началници от армията… 
 

 
Това в никакъв случай не е излагация, а резултат 
(макар и негативен), получен вследствие на 
неосигуряването на финансови средства за 
модернизация в продължение на много години, от 
купуването на фрегатите до ден днешен. 
Това, че проблемът се повтаря втора година, е 
сигнал, който трябва да накара лицата, вземащи 
решения в МО, да разберат, че модернизацията на 
фрегатите не търпи никакво отлагане. 

 
Ще кажат ли нещо за тази излагация 
командирът на ВМС контраадмирал 
Румен Николов или, не дай Боже, 
началникът на отбраната генерал С. 
Симеонов.  
Първият много трябва да говори. Защо, 
като се знае какво е положението с 
фрегатите,  се планират за участие в 
тези стрелби? 
 

 
Похвално е решението на командира на ВМС 
контраадмирал Румен Николов да планира 
фрегатите за участие в стрелбите, въпреки 
състоянието на оръжейните им системи. Точно това 
е правилният подход, а не т. н. „парадни хватки“, на 
които сме се нагледали през изминалите години и от 
които никой няма полза. (Но явно на този стил е 
привърженик авторът на статията). 
Нека полковник о. р. Иля Христов се замисли какво 
би се случило на море в бойна обстановка, ако 
длъжностните лица, взели решение за участие в 
мисията, са били заблудени за състоянието на 
оръжейните системи на кораба. Нали това може да 
стане причина да загинат невинни хора? Или целият 
екипаж. Явно г-н полковникът едва ли някога се е 
качвал на кораб и вероятно никога не е попадал в 
бойна обстановка. 

 
Фрегатата „Верни” реално стана 
„Вредни“. Във ВМС бойната 
подготовка е сведена до нула. Какво 
означава това,  съставът от бойния 
пост „се готви по документи”? Може 
би и документите са били на 
фламандски език? Ясно е, че на тази 
фрегата практически занятия с щатната 
техника не са провеждани. Значи два 

 
Нека да не се обиждаме. Категорично отхвърлям 
мнението, че фрегатата „вреди на националната 
сигурност”. Напротив, с участието си в стрелбите тя 
прави стъпка напред в подготовката си да защитава 
националните интереси както по нашето 
крайбрежие, така и по света. 
Що се отнася до нивото на бойната подготовка, 
обобщението, че „практически занятия с щатната 
техника не са провеждани” е доста пресилено. 



пъти за две години разчета на РЛС не 
засича целта, а говорим за бойна 
подготовка. Да попитаме и 
командирите на фрегатите: Господа 
офицери, подчинените ви екипажи в 
състояние ли са да изпълнят целия 
комплекс от бойни задачи, за който са 
предназначени поверените ви бойни 
единици? Ако отговорът е „ДА”, то 
този офицер, който го даде трябва 
незабавно да се уволни. Той е вреден 
в професионално отношение. Вреден е 
за бойната подготовка и бойната 
готовност на ВМС. Вреден е и за 
националната сигурност в цяло, 
защото рано или късно ще стане 
началник в щаба на флота и ще 
пренесе на нова висота тази 
безотговорност и това професионално 
безобразие.  

Защото подготовката би могла да бъде отлична и все 
пак ЗРК да не може да стреля по технически 
причини, независещи от обслужващия личен състав. 
И ако това трудно могат да го разберат цивилните 
граждани, които четат подобни статии, един IT 
специалист би трябвало да е наясно, че понякога по-
старите електронни системи (като радари например) 
и морално остарелият софтуер могат да станат 
непреодолима пречка за експлоатацията на 
остарялата техника по новите, по-скоростни и по-
малогабаритни цели. Изброените остарели системи 
и софтуер просто не биха позволили на екипажа да 
извърши пуск, въпреки високата му натренираност и 
мотивация. Но за автора далеч по-важно е да 
подхвърли ехидни подмятания срещу офицерския 
състав, отколкото да вникне в същността на 
проблема. С прибързаните си, недоказани 
твърдения, той не само заблуждава читателя, а и 
прави опит да формира негативно обществено 
мнение срещу ВМС.  
Подписът като член на Управителния съвет на АКИС 
също не му прави чест, тъй като ангажира с 
некомпетентните си твърдения останалите членове 
на УС на приятелската асоциация, които след 
запознаване с детайлите на проблема, едва ли биха 
го подкрепили. 

 
От друга страна матросите, мичманите 
и офицерите от РЛП на фрегатите си 
вземат заплатите. Тяхната вина е по-
малка, но в тяхното съзнание се 
утвърждава усещането, че така може. 
И утре, ако се доставят нови радари 
пак няма да захващат целта и 
оправданието ще бъде: „Е, какво 
толкова? Не се случва за първи път във 
флота?” 

 
Напълно спекулативно твърдение, за което авторът 
би трябвало да се извини. Защото думите му засягат 
конкретни хора, които ежедневно проявяват 
мъжество и доблест в службата си, носят 
отговорността си и не биха приели да ги приравняват 
под общ знаменател. Ако някъде в службата си 
авторът е действал според принципа „Какво пък 
толкова?”, във флота подобни явления са рядкост. 
Защото провалите, мърлящината и некадърността 
винаги са се плащали с кръв. Не само от виновните.  

 
„Проблемът е в американския радар 
ДА-05 за прехват и насочване на 
зенитните средства на фрегатата. 
„Талес” отказва да поддържа РЛС на 
фрегатите поради тяхната антична 
възраст. Не се вижда купуването и 
преоборудването на фрегатите с нови 
радиолокационни средства. 

 
Да, тук отчасти съм съгласен с г-н полковника. 
Въпреки, че причините не са само в радара, а и в 
други елементи от системата за управление на ЗРК, 
това е направлението, в което трябва да се работи: 
срочно да бъдат намерени средства за 
модернизация или за подновяване на най-важните 
оръжейни системи на фрегатите. За добро или за 
лошо фрегатите са факт и поне през следващите 7-10 
години ще бъдат най-силните ни бойни кораби. 
Злорадството срещу колегите от ВМС, дребнавото 
заяждане (през 1912 г., само шест месеца преди 
подвига на „Дръзки”, в Народното събрание 81 
депутати правят подписка за ликвидиране на 



военния флот) може и да зарадват някоя дребна 
душица, но няма да спомогнат за решаване на 
проблема. 

 


