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Abstract: The article gives a short historical overview of the participation of the Bulgarian army in
the construction of the coalition military and political structures of the Warsaw Pact.
За пръв път България става част от трайна
международна групировка в епохата на социализма. Основната причина за това е Студената война, а структурата е Източният блок. Той представлява съюз на държави от Източна Европа,
създаден от и около Съветския съюз. Източният
блок се изгражда на три стъпки: Коминформбюро
(септември 1947 г.), Съвет за икономическа взаимопомощ (25.01.1949 г.) и Организация на Варшавския договор (14.05.1955 г.).
Идеята за изграждане на бъдещата източноевропейска военнополитическа организация се
лансира първоначално на Московското съвещание на правителствените ръководители на страните от „Съветския блок“ (29.11. – 2.12.1954 г.)1.
Процесът на формирането на източноевропейския съюз от 1946 г. до подписването му на
14.05.1955 г. се характеризира с форсираното
унифициране на обществените системи и стратегическото ръководство на въоръжените сили по
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съветски модел и задаването на основните принципи и приоритети в коалиционната структура и
стратегия на съветския блок.
Внесеният проект за договор е приет единодушно от ръководителите на отделните делегации в четвъртото заседание на 14.05.1955 г.,
председателствано от съветския премиер Николай Александрович Булганин. То продължава само 25 минути. Съгласно клаузите на Договора
главен ръководен орган на Организация на Варшавския договор е Политическия консултативен
комитет (ПКК). На отделно закрито заседание
армейски генерал Алексей Инокентиевич Антонов докладва по въпроса за създаване на Обединени въоръжени сили (ОВС) към новосъздадената
Организация на Варшавския договор (ОВС). Прието е специално решение за създаване на Обединено командване на въоръжените сили. За пръв
главнокомандващ на ОВС е назначен маршалът
на Съветския съюз Иван Степанович Конев. Не33

гови заместници са министрите на отбраната (или
„други военни ръководители“) на държавите, участнички в пакта. При главнокомандващия ОВС е
създаден Щаб на Обединените въоръжени сили
(ЩОВС) със седалище Москва. За пръв началник
на Щаба е назначен армейски генерал А. И. Антонов. В ЩОВС са делегирани представители на
Сухопътни войски, Военновъздушни сили и Военноморски сили. На учредителното Варшавско
съвещание не са конкретизирани други организационни структури, но съгласно № 6 от колективния Договор се предвижда към ПКК да бъдат изградени допълнително „спомагателни органи“2.
Основната насока в дейността на ОВД е координирането на политическата линия на източноевропейските държави с тази на СССР и съхраняване на обществената система във всяка една от
страните в съответствие със схващанията на Президиума на КПСС.
На закрито заседание във Варшава е обсъдено създаването на Обединени въоръжени сили и на Обединено командване като органи на
ОВД. Те фигурират в договора, както и органът
за осъществяване на сътрудничеството – ПКК. И
в ОВД, както и при СИВ, се приема принципът
всяка държава да има равно представителство: в
ПКК страните участват с по един представител,
член на правителството или специално упълномощено лице. Що се отнася до Обединените въоръжени сили, те от самото начало са оглавени,
както и Обединеното командване, от съветски военни (маршал И. Конев и ген. А. Антонов) и тази практика остава непроменена до края на съществуването на пакта. Вярно е, че всички страни
имат по един заместник във въоръжените сили и
в командването, но тяхното присъствие е по скоро формално. Седалището на Щаба на Обединените въоръжени сили се намира в Москва. Дори и
когато отделните заседания на ОВД и на ПКК се
ръководят от представител на страната-домакин,
най-важните документи за заседанието винаги се
подготвят в Москва и се приемат във вида, в който
са били подготвени. Същевременно 90% от разходите за издръжка на въоръжените сили и за инфраструктурата се покриват от Съветския съюз3.
Четири месеца след учредителната конференция, на 7.09.1955 г. Никита Сергеевич Хрушчов изпраща до своите източноевропейски колеги
проект на „Статут за обединеното командване
на ОВС“4.
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На първото редовно заседание на Политическия консултативен комитет на ОВД проведено на 27 – 28.01.1956 г. в Прага по първа точка от
дневния ред проект на „Положение за Обединено
командване“ докладва главнокомандващия ОВС
маршал Конев. Обсъдени са и „организационни
въпроси“ за структурата и състава на ЩОВС, както
и някои проблеми на сътрудничество между отделните съюзнически армии, отнасящи се главно до
въпросите за стандартизацията във въоръженията,
насищане на армиите със съвременна бойна техника в средносрочен план, военното обучение на
многостранна основа. Разгледани са и някои конкретни мероприятия във военното сътрудничество за 1956 г. Подобно на учредителното Варшавско съвещание, на заседанията на ПКК в Прага се
разглеждат вече предварително уточнени документи, а изказванията на ръководителите на отделните
делегации имат предимно информативен характер.
В края на второто заседание е приета политическа
Декларация, излагаща възгледите на съюза по актуалната международна обстановка5.
Избраният на учредителното съвещание за
началник-щаб на ОВС армейски генерал А. И.
Антонов в качеството си на генерален секретар
на ПКК докладва по някои „организационни въпроси“ относно структурата и дейността на ПКК.
На първо място това се отнася за учредяването на
два помощни органа при ПКК: Постоянна комисия за изработване на препоръки по външнополитически въпроси и Обединен секретариат. Главна задача на Постоянната комисия е да изготвя
основните политически препоръки, които могат
във вид на обръщения, декларации и други официални документи да представят позицията на
ОВД по най-важните проблеми на международното развитие. В предложения проект „Организация и служби на Обединения секретариат“
(ПКК/АДМ/I/1), като основна функция на този
орган се определя подготовката на протоколите
от заседанията на ПКК и провеждането на останалите необходими организационни мерки. Обединения секретариат се състои от генерален секретар, заместник генерален секретар и членове
– представители на всички страни участнички6.
Публичната документация на ОВД за целия
изследван период не дава нито един факт за разногласия между отделните делегации. Протоколите
от заседанията на постоянните органи на Съюза
и обсъждане в тесен кръг информации съдържат

многобройни данни за наличие на различни, нерядко и противоположни становища и оценки по
важни въпроси. И ако за широката аудитория са
известни по-скоро различни реакции за събитията в Унгария – 1956 г. и Чехословакия – 1968 г.,
както и съветско-китайския конфликт от началото на 60-те години на миналия век, то за участниците в събитията конфиденциалните информации
показват различни гледища и на други правителствени ръководители на държави, участнички в
пакта: полското ръководство (1956 – 1958 г.), албанското ръководство (след 1960 г.), румънското
ръководство (след 1963 г.). Единствените източноевропейски ръководители, които неизменно
застават зад съветската позиция, са лидерите на
България и Германската демократична република (ГДР). Поради своето важно местоположение
в центъра на Европа и неизяснения си международно правен статут (както и поради спорния проблем със статута на Западен Берлин) ГДР често
има по-активна и в много случаи по-твърда позиция. Документите потвърждават тезите на редица западни изследователи, че в определени случаи Валтер Улбрихт и други ръководители на ГДР
са били инициатори за приемането на общи решения, като са се опитвали да влияят и върху линията на СССР в посока на нейното „втвърдяване“.
Българското партийно и държавно ръководство
остава най-верен и лоялен съюзник на СССР от
всички източноевропейски държави. В определени моменти дори оттегля свои предложения в интерес на постигането на обща позиция7.
Продължилия 14 години процес на изграждане на структурите на Организацията на Варшавския договор е наситен с много съвещания,
дебати и отлагания за постигане на консенсус от
всички партийни, държавни и военни ръководства на държавите участнички в коалицията. Редица трудности се наблюдават при изграждане
на военните структури на съюза, многократно са
преразглеждани проблемите за статута и функциите на коалиционните органи за стратегическо
ръководство на Обединените въоръжени сили: на
двустранна основа между лидерите на комунистическите и военните органи на страните от Източна Европа от една страна и на съвещанията
на Политически консултативен комитет от друга
страна. Те са утвърдени едва на 17.03.1969 г. на
съвещание на Политически консултативен комитет в Будапеща.

За разлика от ОВД в Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) до 1955 г.
е създадена стройна структура на коалиционните органи за военно управление – изграждане на
регионални командвания и специализирани комитети. Гражданските, политическите и информационно-технологичните структури в НАТО са
развити и усъвършенстване през 60-те години на
миналия век. За разлика от НАТО първоначалната
ориентация в дейността на Политическия консултативен комитет на Варшавския договор е насочена към развитие на координационно-консултативните политически функции на равнище висши
представители на изпълнителната власт. Комунистическите лидери на източноевропейските
страни, които в действителност са реалните носители на едноличната власт са имали ефективно участие в Политическия консултативен комитет от началото на 60-те години на миналия век.
Именно тогава се усещат празнотите и слабостите в механизмите за функциониране на ръководните органи на организацията от гледна точка на
нейния коалиционен характер.
В процеса на изграждане военните и политическите структури на ОВД българското ръководство се проявява, като най-верен и лоялен съюзник на Москва, поради което се ползва с нейното
постоянно доверие и благосклонност. Със значителна съветска помощ през втората половина на
50-те години на миналия век се осъществява модернизирането и превъоръжаването на българската армия със съвременно въоръжение и бойна техника. Участието на страната във военните
структури на ОВД гарантира нейната защита от
външен въоръжен конфликт, независимо от неблагоприятното съотношение във въоръжение и
численост на личния състав спрямо въоръжените
сили на южните съседи на България8.
В навечерието на поредното съвещание на
ПКК през юни 1990 г. в Москва делегацията на
Чехословакия внася няколко радикални предложения – за ликвидиране дейността на експертните
групи, преименуване на Комитета на министрите
на отбраната във Военен комитет, преобразуване Щаба на Обединените въоръжени сили, като
„съюзнически задължения се изпълняват изключително чрез отбрана на национални територии“.
Както и в предишните десетилетия, българското
правителство продължава да провежда съгласувана политика с Москва почти до 1990 г. Едва на
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заключителния етап от Виенската среща се проявяват отделни различия в позициите на СССР и
България, главно по въпроса за броя и съотношението при предвижданите съкращения на войски
и въоръжение9.
Съвещанието на ПКК в Москва приема важно
решение за създаване на „Временна комисия от
правителствени пълномощници по преразглеждане всички аспекти на дейността на Варшавския договор“. Първата сесия на новата „Временна комисия“ се провежда в Чехословакия на 15 до 17 юли
1990 г. Повечето делегации изразяват съгласие за
постепенно освобождаване от военните функции
и тяхното „разтваряне“ в бъдещите общоевропейски структури за сигурност. Единствено унгарската позиция е за по-радикални мерки, включително
скорошното ликвидиране на самата организация.
Делегацията на СССР, България и Румъния настояват Варшавския пакт да се преустрои в „договор
на суверенни и равноправни държави“, а Полша
– в „договор за колективна система с чисто консултативни функции“. На следващото заседание
в София на 18 – 19.09.1990 г. позицията на трите
централноевропейски страни еволюира в по-категорична форма до искането за цялостно ликвидиране военните структури на пакта10.
В края на септември 1990 г. унгарското правителство предлага на 4 ноември в Будапеща да
се проведе извънредно съвещание на Политическия консултативен комитет с цел трансформиране на Организацията на Варшавския договор в
чисто политическа организация. През октомври
Михаил Горбачов по дипломатически път уведомява унгарското правителство, че „поради заетост с вътрешнополитически дела“ не ще може
да участва в съвещанието през ноември. В посланието на Горбачов основна тема на бъдещото съвещание е формулирана като „Мерки за коренни
изменения в структурата и характера на Варшавския договор, с оглед развитието на интеграционните процеси в Европа“. По време на срещата на
Михаил Горбачов с унгарския премиер Йожеф
Антал през ноември 1990 г. в Париж окончателно
е уточнено съвещанието на ПКК да бъде в края
на февруари 1991 г. По-късно с официално писмо Михаил Горбачов уведомява българския президент Желю Желев за предложението през февруари 1991 г. съюзниците да оформят решение
„за разпускане военните структури на ОВД до
1.04.1991 г.“11.
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На 25.02.1991 г. в Будапеща е приет „Протокол за прекратяване на действията на военните споразумения, сключени в рамките на Варшавския договор и за ликвидиране на неговите
военни органи и структури“. С това решение от
31.03.1991 г. е ликвидирана дейността на Комитета на министрите на отбраната, Обединеното командване на ОВС, Военния съвет на ОВС, Щаба и
Техническия комитет на ОВС и Единната система
за ПВО на ОВС. Прекратява се действието на военните споразумения от 14.05.1955 г., 17.03.1969
г. и 18.03.1980 г12.
На 17.05.1991 г. чехословашкият президент
Вацлав Хавел отправя официална покана до
своите източноевропейски колеги за провеждане на заключително съвещание на Политическия
консултативен комитет на 1.07.1991 г. с цел подписване на съвместен Протокол за прекратяване
дейността на Организацията на Варшавския договор. На 1 юли след тридесет и шест годишно
съществуване престава да съществува източноевропейския военнополитически съюз. В подписания на първи юли Протокол от президентите на
България, Полша, Румъния, Чехословакия, вицепрезидента на СССР и министър-председателя на
Унгария се посочват четири основни мотива и съображения за разпускането на Организацията на
Варшавския договор:
1. „Дълбоките изменения в Европа, които означават край на конфронтацията и разкола в
континента“.
2. „Постепенен преход към общоевропейските
структури за сигурност“.
3. Стремеж на досегашните съюзници „да развиват отношенията помежду си на двустранна и, в зависимост от заинтересоваността, на
многостранна основа“.
4. Отчитане на обстоятелството, че държавите
от двата военнополитически блока „вече не
са противници и ще изградят нови отношения на партньорство и сътрудничество“13.
Ролята на България в този процес през разглеждания период няма някакви особени отлики
от позицията в предходните десетилетия. Дейността на партийното, държавното и военното ръководство на въоръжените ни сили в последния
четвърти период на Студената война е имал пасивно-изчаквателна позиция спрямо динамично
протичащите обществени събития, ръководено от

две доминиращи цели: запазване на приоритетните икономически и военнополитически връзки
със СССР и осигуряване съществуването на управляващия едноличен режим. Дори след смяната на властта през ноември 1989 г. не довежда до
значими изменения в позицията в наследената източноевропейска военнополитическа организация. От втората половина на 1990 г. съществува
стремеж по-скоро за по-категорично обоснование
и защита на собствената национална позиция при
финализиране на общоевропейските преговори
за съкращаване на въоръжените сили и обикновени оръжия в Европа. България приключва своето
участие в Организацията на Варшавския договор
през юли 1991 г. така, както е влязла в него през
14.05.1955 г. – без каквито и да е несъгласие или
двоумение, но и без особени собствени инициативи или алтернативни проекти14.
Включването на Народна република България във Варшавския договор и на Българската
народна армия в неговите Обединени въоръжени сили в огромна степен се отразява както и на
законодателната база, така и на останалите документи, засягащи отбраната на страната. Те са изцяло подчинени на коалиционните интереси, като
в повечето случаи са копие на съветските възгледи и практика. Нормативната уредба няма традиционния си вид. В преобладаващата си част това са решения на партийно-политическия орган
(ДКО), който няма законодателни прерогативи,
но поради конституционната постановка за ръководната роля на БКП те се приемат и изпълняват
безпрекословно. Законодателната и изпълнителната власт само формално узаконяват тези решения. Всички решения в областта на отбраната и
въоръжените сили са обвити в строга секретност

на различни равнища и не достигат до обществото и дори до голяма част от ръководния състав
на въоръжените сили. Няма официално приета
национална военна доктрина, нито закони за устройство на въоръжените сили. Военната служба
се регулира с устави, правилници, наставления и
заповеди. Независимо от липсата на важни за националната отбрана документи се вземат и провеждат целенасочени решения, водещи до издигане отбраната на страната и на въоръжените сили
на завидно равнище, позволяващо изпълняване
на отговорностите по националната и колективната отбрана15.
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