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Следващи СТЪПки

„Моделният проект на въоръжените сили“ отразява политическата, 
професионалната и обществената потребност от дълбоко преструкту-
риране на сектора за национална сигурност и очерталия се консенсус, 
че организациите трябва да бъдат приведени в съответствие с проме-
ните в стратегическата среда на България, нейния нов политически 
и на сигурност статут и очакванията на обществото за по-ефективно 
държавно управление.

В съответствие с поставената цел докладът аргументира необходи-
мостта от трансформация на отбранителната институция, представя 
резултатите от частично прилагане на методологията за планиране за 
способности и на тази основа предлага структура на силите и модел за 
преструктуриране на стратегическото равнище на управление. Той се 
явява непосредствено продължение на разработките на методология 
за планиране на отбраната и въоръжените сили по метода „планиране 
за способности“ с използване на контекстни и ситуационни сценарии. 
пакетът от тези разработки представлява значителен напредък по 
овладяването на най-модерни и перспективни методи за планиране, 
използването на които в НАТО и държавите членки се развиват бързо 
и прилагат систематично. 

Разработеният моделен проект илюстрира възможностите на 
тази методология. Най-важната ценност на разработката обаче е да 
послужи като основа за постигане на консенсус по основните пара-
метри на трансформация на отбранителната институция. Единстве-
но политико-стратегическият и гражданско-военният експертен кон-
сенсус могат да създадат необходимата среда за бързо и успешно 
провеждане на толкова сложна и отговорна задача като трансфор-
мацията на отбранителната институция.

Трансформация от такъв мащаб изисква трансформиращо лидерс-
тво от политически и военни ръководители – хора, които са убедени, 
че институцията трябва да служи изключително и само на нацията и 
националните цели и че никакви организационни, партийни и частни 
интереси не могат да се наместват в тази мисия, че за да служи добре, 
тя трябва да се развива като модерна, ефективна и ефикасна система 
и че това развитие трябва да бъде дело на всички хора от отбраната.

Трансформация от такъв мащаб се нуждае от достатъчно много 
хора, които владеят теорията на организационния мениджмънт и ме-
тодите за управление на промяната на стратегическите организации 
в такава степен, че да са способни успешно да излязат от коловозите 
на традицията и организационното мислене.

Трансформацията се опира на идеята за качествено нов профе-
сионализъм на гражданските лица и военнослужещите в отбраната. 
Неговите основни елементи са новите професионални стандарти за 
квалификация и ефективност, новата единна система от ценности и 
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нов етос, водещи до нова култура на мислене и манталитет на поведе-
ние, адекватни на високата мисия на националната отбрана. 

Трансформацията на отбраната е ново отношение към знанието и 
информацията – добиване, споделяне, интерпретиране, използване, 
поддържане и обновяване. Ако усилията за трансформиране на отбра-
нителната институция не доведат до създаване на организация, бази-
рана на знанието, то всякакъв „успех“ би бил частичен и временен.

Работата върху проекта очертава и основните въпроси, анализите 
и дискусията, по които трябва да предхождат решенията за трансфор-
мация:

• по какъв начин националният сектор за сигурност трябва да бъде 
преструктуриран и организиран, че да бъде в състояние да посрещ-
не предизвикателствата на ХХI век и да отговори на очакванията на 
българите за повече сигурност? Най-важният аспект на един страте-
гически преглед на сектора е промяната в парадигмата на национал-
ната сигурност. Моделният проект изрично подчертава, че сериозна 
трансформация на институцията може да бъде извършена единствено 
в рамките на стратегически преглед на сектора за сигурност, който 
да доведе до предефиниране на ролите и задачите на институциите, 
преглед на техните способности и създаване на единен механизъм за 
тяхното развитие и поддържане.

• Как трябва да се отнасяме към концепцията за отбраната на стра-
ната в перспективата на следващите две-три десетилетия? Моделният 
проект приема, че това е единствено и само функция на колективна-
та отбрана, но този постулат трябва да намери своето отражение в 
организацията, състава, командването и контрола и мениджмънта на 
отбраната.

• Какъв основен метод на планиране на отбраната трябва да се 
възприеме? проектът е разработен с разбирането, най-прецизно пла-
ниране на отбраната и въоръжените сили може да се постигне чрез 
прилагане на методология за планиране за способности, включваща 
разработване и прилагане на комбинация от методи и похвати като 
контекстни и ситуационни сценарии, структурен, системен и операци-
онен анализ и други, за които трябва да бъде организирано обучение 
и създадена организация за използване.

• Какъв трябва да бъде характерът на експертиза в отбранителната 
институция? проектът убедително разработва тезата, че експертизата 
през следващите десетилетия все повече ще се слива – ще има поли-
тици и цивилни експерти, които разбират добре военната стратегия, и 
военнослужещи, които познават политическите идеи и механизми на 
управление. Тази перспектива трябва да намери отражение както в 
конституирането на професията на гражданския служител в отбрана-
та, така и на организацията на звената в институцията.

• Какви са параметрите на технологичното обновление на арми-
ята? проектът показва, че при амбиция за смяна на цели поколения 



�88

въоръжение и военно оборудване са необходими прецизни анализи 
за количествата и характеристиките на всяка нова (скъпоструваща) 
военна система. 

• Как трябва да се отнасяме към съвместността в операциите и 
организацията на войските и силите? В проекта съвместността е въз-
приета като парадигма на бъдещата армия, предложени са някои ор-
ганизационни решения, но границите на рационалната съвместност 
трябва да бъдат детайлно изследвани.

• Какви са характеристиките на новата нормативна уредба на от-
браната? В проекта се подчертава, че редица от предлаганите и необ-
ходимите решения излизат извън рамките на съществуващите правни 
и регулационни норми.

• Какви са формите на публично-честно партньорство, които могат 
да бъдат използвани, за да се намали необходимостта от поддържане 
на скъпи собствени способности? В проекта се прави ясен анонс, че 
разширяването на спектъра от „външен“ принос към отбранителната 
система е средство както за облекчаване на структурата, така и за 
стимулиране на националния бизнес.

В доклада не са засегнати и редица важни въпроси на трансформа-
цията като преструктурирането на огромния сектор, наричан „струк-
тури на пряко подчинение на министъра на отбраната“, военнообра-
зователната система, системата на Военномедицинска академия и 
липсващото вече звено за военно контрарузнаване.

Всички тези и редица други въпроси трябва да бъдат изследвани 
в дълбочина, за да се гарантира солидна научна основа на трансфор-
мацията и се осигурят достатъчно силни аргументи и сериозни алтер-
нативи за избор на общи и специфични решения по въпросите на ор-
ганизацията, мениджмънта, командването, операциите, поддръжката 
и осигуряването.




