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Предговор

Този доклад отразява резултатите от кратко, но интензивно ана-
литично изследване на условията и някои от възможностите за транс-
формация на съществуващата система на военната организация – Ми-
нистерство на отбраната, Българска армия и структури, подчинени на 
министъра на отбраната – в нова интегрирана съвместна отбранител-
на институция. Разработеният „базов модел“ отговаря на подбрани от 
авторите „умерени“ равнища на амбиция на национално, военнострате-
гическо и оперативно равнище, съответстващи на очаквания за разви-
тие на стратегическата среда в перспективата до �0�5 г., и съответства 
на една възможна, рационална, добре балансирана, отговорна и до-
стойна отбранителна политика на Република България като демокра-
тична страна – член на НАТО и Европейския съюз.

Изследването илюстрира потенциала в прилагането на набор от 
солидни теоретични концепции, мениджърски методи и добри прак-
тики за отбранително планиране и реинженеринг на организацията 
за отбрана на Република България. предложеният модел е вариант, 
при който отбранителната институция ще се развива систематично и 
ускорено, за да бъде адекватна на предизвикателствата на бъдещето 
и ефективен инструмент на политиката на национална сигурност, и в 
същото време да допринася за консолидирането на демократичните 
институции в страната. Моделът позволява вариации, при които край-
ната цел също ще бъде постигната, и които могат да бъдат използвани 
и като междинни решения в стратегията на трансформация.

В изследването са използвани методи и техники, част от които са 
разработени в рамките на научноизследователски проекти SfP 98��49 
„Изследване на операциите в поддръжка на планирането на силите 
и оперативното планиране в новата среда за сигурност“, финан-
сиран по програмата на НАТО „Наука за мир“, и „От национална към 
гражданска сигурност: Научна поддръжка за ефективна трансфор-
мация на сектора за сигурност“, финансиран от Фонд „Научни из-
следвания“ към Министерството на отбразованието и науката по до-
говор № ВУ-МИ-�03/�005 г. Авторите изказват своята благодарност на 
голям брой колеги и експерти за предоставените консултации по конк-
ретни проблеми на политиката за сигурност, отбранителната политика, 
изграждането и използването на въоръжените сили, като особено дъ-
ржат да отбележат ролята на полк. доц. петър Тагарев. Но изложените 
в доклада идеи, оценки и предложения отразяват вижданията единс-
твено на авторите и не ангажират по никакъв начин Министерството 
на отбраната, други правителствени организации или други лица. 

Чрез този проект Институтът за изследване на сигурността и меж-
дународните отношения прави пореден опит да допринесе за целена-
сочен и професионален дебат по важни проблеми на националната 
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сигурност, отбраната и въоръжените сили. В тази връзка Институтът и 
авторите поканват всички, които имат желание и възможности да до-
принесат към развитието на темата, да го направят на адрес isis@mgu.
bg. Твърдо сме убедени, че една професионална, прозрачна дискусия 
по проблемите на отбраната и въоръжените сили ще има съществен 
принос към повишаване на ефективността на политиката за сигурност 
в интерес на българското общество и на достойните мъже и жени в 
униформа.
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Увод

Ефектите на глобализацията, резултатите от борбата срещу стра-
тегическия терор�, дисбалансът между темповете на развитие и въз-
можностите за осигуряване на стратегически суровини и експлоати-
рането на социалната неудовлетвореност и религиозните вярвания от 
радикални популистки лидери ще внесат нови характеристики в сре-
дата на сигурността. В много отношения въоръжените сили не са и 
не могат да бъдат нито съвършеният инструмент, нито единственото 
средство за посрещане на тези предизвикателства. Но тяхната транс-
формация и адекватното развитие на целия сектор на сигурността са 
едни от принципните отговори на въпроса за това, как нацията се под-
готвя за критичните параметри на бъдещето.

Трансформацията на въоръжените сили на държавите от евроат-
лантическата общност е един от високоприоритетните въпроси в днев-
ния ред на колективната сигурност. процесът има както общи пара-
метри, така и специфични измерения на условните равнища „НАТО“, 
„Европейски съюз“ и „национална държава“. Общите черти се опреде-
лят от все по-ясно споделяната представа за характера на заплахите и 
рисковете за сигурността и от разбирането, че на тях трябва да се ре-
агира колективно и ефективно на всички етапи на ескалацията и раз-
решаването им, но с приоритет на превантивните и комплексни мерки 
към управление и разрешаване на конфликти. Различните подходи се 
дължат преди всичко на естествените отличия в националните амби-
ции и възможностите (и политико-социалните съображения) за заде-
ляне на ресурси за сигурност и отбрана. Тази комбинация от усилващи 
и интерпретиращи условия и фактори превръща трансформацията на 
въоръжените сили в сложен политически, международен, социален и 
ресурсен въпрос с дълбоки стратегически отражения и последствия.

Трансформацията има вече своя история, опит и среда както в 
рамките на НАТО, така и в българските въоръжени сили. С последова-
телните усилия на няколко правителства и при решителното участие 
на военнослужещите и гражданските експерти от Министерството на 
отбраната и Българската армия въоръжените сили бяха реформирани 
поетапно към условията и изискванията на демократичната политичес-
ка система и членството в НАТО. поредицата от стратегически доку-
менти по сигурността и отбраната, приети след �997 г., като Концепция 

� Терминът „стратегически терор“ се употребява от анализаторите на тероризма 
и сигурността за класифициране на мащабни и ефектни терористични действия, които 
имат за цел коренно да променят политиката и стратегията на държава, коалиция или 
международна организация, както и на терористични структури, способни да постиг-
нат такъв ефект. Вж. например National Intelligence Council, Mapping The Global Future 
�0�0, <www.foia.cia.gov/ �0�0/�0�0.pdf>; Giandomenico Picco, Tactical and Strategic 
Terrorism (New York, NY: GDP Associates, �004).
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за национална сигурност (�998), Военна доктрина (�999) и свърза-
ните с тях План 2004 (�999), Политическа рамка на стратегическия 
преглед на отбраната (�003) и План за организационно изграждане 
и модернизация на Въоръжените сили до 2015 г. (�004) създадоха 
концептуална, организационна и материална основа за преминаване 
на въоръжените сили към нова коалиционно базирана стратегия, фун-
кционално ориентирана структура, пълна професионализация на вой-
нишкия състав и широко използване на експерти – граждански лица. 
планираната аквизиция на ново военно оборудване и екипировка има 
за цел да повиши ефективността и сигурността в действията на личния 
състав, да създаде техническите предпоставки за оперативна съвмес-
тимост на армията със съюзните армии и да създаде условия профе-
сионалната армия да развърне своите големи възможности в широк 
спектър от мисии.

Изпълнението на План 2015 през последните три години очертава 
сериозни проблеми, които изискват анализ и адекватни корекции в 
концептуалните виждания, функционално-организационните модели и 
програмите за развитие на военните способности:

• Тестването на визията за обраната и въоръжените сили през 
�0�5 г. показва, че създаването на предвиденото огромно за възмож-
ностите на България количество от нови бойни оперативни способнос-
ти, при това чрез развитие в целия спектър от военни императиви�, 
влиза в противоречие както с обективните ресурсни възможности на 
страната в перспектива, така и с реалната политика на правителство-
то, насочена към реформиране и бързо развитие и на други социално 
важни сектори като производство, образование, здравеопазване, ин-
фраструктура, развитие на регионите и други.

• принципът на политиката на правителството, че отпускането на 
ресурси трябва да се съпровожда с мерки за оптимизиране на раз-
ходите и с решения за организационно и функционално развитие на 
институциите, които да поддържат в балансирано състояние задачи и 
разходи, изисква визията за отбраната и въоръжените сили и планът 
за нейното реализиране да бъдат преосмислени и коригирани и в бъ-
деще поддържани в актуално състояние.

• Обществените очаквания са свързани с разширяване на про-
зрачността в действията на отбранителната институция както в опе-
ративно отношение, така и във връзка с отбранителната аквизиция. 
постигането на по-висока откритост е свързано с промени в ролята 
на политическия фактор, повишаване на значението на гражданската  
експертиза, решително въвеждане на добри мениджърски практики 
при използване на ограничените ресурси, подобряване и системати-

� В този доклад под императиви на въоръжените сили се разбират основните еле-
менти, които определят техните способности – доктрина, организация, личен състав, 
образование и квалификация, бойна подготовка, въоръжение и екипировка, бойна 
готовност, защита, поддръжка, военна инфраструктура.
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зиране на отчетността и въвеждането на модерна система и нова кул-
тура на работа в Министерството на отбраната.

• Интерпретирането на нови функции на стратегическото равнище 
на ръководство, мениджмънт и командване и отсъствието на видим 
напредък от въвеждането на мениджърски практики за управление 
на ресурсите до този момент водят до систематично увеличаване на 
персонала, произвеждащ един и същ „управленски продукт“, и на из-
дръжката на този персонал.

• От своя страна участието в мисии, изискващи различни военни 
способности, значително увеличи разходите по подготовка, екипиров-
ка и поддържане на военните контингенти. Решенията за аквизиция на 
оборудване за конкретни мисии започват да доминират над програми-
те за постепенно и планово превъоръжаване; оперативните разходи 
и разходите за издръжка на административния състав и тази част от 
въоръжените сили, които имат допълнителни и поддържащи функции, 
влязоха в противоречие с инвестиционната политика.

• Инвестиционната политика, осъществявана на базата на програ-
мите за превъоръжаване на видовете въоръжени сили, не дава въз-
можност за бързо създаване на боеспособни подразделения и части с 
планираните нови бойни способности; едновременното придвижване 
по целия фронт на трансформацията влезе в противоречие с изисква-
нията за висок оперативен капацитет за незабавно действие както за 
гарантиране на националния суверенитет, така и за участие в съюзни-
чески и коалиционни операции.

• Фокусирането на вниманието и ресурсите върху оперативните 
задачи очерта значително изоставане в развитието на редица от ос-
новните императиви на военните способности като образование, под-
готовка, военна (бойна) инфраструктура, мотивация и военен етос и 
други. Функционалният и духовният градиент на военните способнос-
ти влязоха в противоречие с фокуса върху организационно-материал-
ната страна на развитието на въоръжените сили.

• С напредване на интегрираността на страната в НАТО и ЕС 
се очерта дилема, която няма ясно решение във визията за �0�5 г. 
От една страна, е реалността, че „колективна отбрана“ означава ко-
лективна отбрана на евроатлантическия алианс от демократични  
държави, а не колективна отбрана за България. Т.е. необходимост-
та от поддържане на „комплексни национални въоръжени сили“ ще 
продължи в обозримо бъдеще, като функцията им обаче ще бъде за 
„управление на военнополитически кризи“. От друга страна, посте-
пенното изравняване на перцепциите за заплахата позволява да се 
направи изводът, че амбициите на НАТО и ЕС за действия „извън зо-
ната за отговорност“ са ясни, категорични и в бъдеще ще се разши-
ряват. Тези мисии изискват все по-широк пакет от способности за все 
по-продължително време. Така при относително нисък обем на воен-
ните разходи и непрекъснато увеличаващи се оперативни разходи за 
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мисиите в чужбина3 не може да се очаква съществено увеличаване 
на средствата за капиталови инвестиции в трансформацията на си-
лите. Което означава, че е необходим подход към визията и плана за 
развитие на въоръжените сили, базиран на реалистична преоценка 
на военните задачи, функционален подход към структурата и състава 
и категорично съобразяване с ресурсните реалности и перспективи.

Общият извод от опита с изпълнението на План 2015 е, че обектив-
но са необходими (�) преглед на неговите основни положения, (�) ана-
лиз и операционализиране на изводите от интегрирането на страната 
в НАТО и ЕС и участието на въоръжените сили в множеството мисии и 
(3) изготвяне на пакет от предложения с оглед (а) актуализиране на ви-
зията, (б) подобряване функционалната ефективност на организацията 
и (в) коригиране на програмите за въоръжаване и модернизация.

На свое заседание, проведено на �8.�0.�007 г., правителството на 
Република България е разгледало доклад за хода на трансформацията 
на въоръжените сили и е взело решение за провеждане на преглед и 
актуализация на Плана за организационно изграждане и модерниза-
ция на Въоръжените сили до 2015 г. при следните условия:

�. правителството на Република България ще продължи да се 
стреми да заделя �,6 % от брутния вътрешен продукт за отбрана в 
рамките на планиращия период.

�. Създаването, поддържането и развитието на отбранителните 
способности на въоръжените сили на Република България да гаран-
тират ефективност на отбранителната политика при баланс на задачи 
и ресурси и при политически поет приемлив риск за сигурността на 
страната.

3. Актуализацията на План 2015 да осигури реализирането на 
вътрешни резерви чрез оптимизиране на структурата, личния състав, 
инфраструктурата, въоръжението и техниката, които да бъдат изпол-
звани за изграждане на приоритетни отбранителни способности.

по-късно същата година правителството преразгледа дългосроч-
ните си планове и внесе в Народното събрание проект на бюджет за 
�008 г., който предвижда �,��3 % от брутния вътрешен продукт за от-
брана. А съгласно решение № 706 от 3�.�0.�007 г. на Министерския 
съвет за одобряване на бюджетната прогноза за периода �008–�0�0 г. 
през �009 г. процентът ще бъде �,976 %, а през �0�0 г. – �,893 %.

Настоящото изследване предлага основни параметри на моделен 
проект на отбранителната институция, който може да бъде реализи-
ран в перспективата на �0�8 г. За разработването му са интерпретира-
ни потенциални равнища на амбиция, военни роли и задачи, избрани 
са възможни стратегии и подходи за тяхното постигане и е предложен 

3 В перспективата на �0�8 г. се приема хипотезата, че България покрива всички 
разходи по участието на формирования и подразделения от въоръжените си сили в 
операции на НАТО, Европейския съюз или коалиционни операции. 
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базов модел на структурата на въоръжените сили, способни да осъ-
ществят тези стратегии в рамките на определени ресурсни дадености. 
Основата на концепцията на модела е специално изградена представа 
за основните характеристики на правдоподобното бъдеще в перспек-
тивата на �0�5–�0�5 г. и по-специално развитието на обстановката в 
зоната на непосредствените интереси на сигурност на България, перс-
пективите на НАТО и ЕС в сферите на колективната сигурност и отбра-
ната, възможните тенденции в глобалните отношения и тяхното отра-
жение върху интересите на България, както и многостранните ефекти 
на глобализацията върху сигурността и използването на въоръжените 
сили през първата половина на ХХI век.

Моделният проект има относително всеобхватен характер по от-
ношение на основните параметри на отбранителната институция. Той 
може да се използва като основа за структурирана и аргументирана 
дискусия върху създаването на въоръжени сили от следващо поколе-
ние, както и да бъде доразвит в конкретен план или набор от програми 
за тяхното изграждане.

Уникалното в проекта е използването на набор от модерни методи 
за планиране, базиран на целево разработени контекстни и ситуаци-
онни сценарии, система от перспективни съображения за планиране и 
генериран списък от необходими способности на основните равнища 
на управление на отбраната и използване на въоръжените сили. В 
това си качество проектът не заменя необходимостта от институцио-
нален Стратегически преглед на отбраната, а има за цел да апробира 
методите за неговото провеждане и да предложи аргументирано виж-
дане за възможния баланс между национални цели и амбиции във во-
енния аспект на сигурността и необходимата организация за тяхното 
постигане в рамките на предвидените ресурси.

проектът напълно отчита изискванията на поетите от правител-
ството дългосрочни ангажименти към НАТО и Европейския съюз, интер-
претира „най-добрите практики“ за дългосрочно планиране на силите в 
тези организации и сред съюзните държави и не поставя под съмнение 
извършените и протичащите доставки на военно оборудване.

От гледна точка на междуведомственото взаимодействие и интег-
риране в интерес на сигурността, отбраната и изграждането на въоръ-
жените сили изграждането на Държавна агенция за национална си-
гурност е прието за реалност.

За да постигнат целите си, предложеният подход и самият базов 
модел излизат извън рамките на съществуващата нормативна уредба 
и предполагат приемане на нов пакет от закони и нормативна уред-
ба на отбраната и въоръжените сили. Вниманието е съсредоточено 
върху новите идеи и възможните рационални подходи, а детайлите в 
структурно и функционално отношение са оставени за по-нататъшна 
работа на институционално равнище.

Настоящият доклад е разработен в три главни части.
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В част първа се аргументира потребността от трансформация на 
военната организация, като се идентифицират фактори за неопреде-
леност и тяхното влияние, тенденциите в развитието на военните кон-
фликти и въоръженото насилие с фокус върху зоната на непосредстве-
ните национални интереси на сигурност. На тази основа се анализират 
измененията във военната стратегия и се представя визия на авторите 
за дългосрочното развитие на отбранителната институция.

Част втора е посветена на структурата на силите. приложени са 
принципните постановки от Методологията за дългосрочно планиране 
на отбраната4 и са направени съществени стъпки в развитието на ин- 
струментариума за нейното цялостно прилагане. Убедително е демон-
стрирано, че дори частичното прилагане на методологията позволява 
рязко да се повиши прозрачността на процеса на вземане на решение 
за бъдещата структура на въоръжените сили, а полученият резултат 
може да служи като важен репер в дискусиите при актуализирането 
на План 2015.

Част трета обосновава целесъобразността и необходимостта от 
решително интегриране на структурите за стратегическо ръководство 
на отбранителната институция. Детайлно е разработен един базов мо-
дел на интегрирано ръководство, който предполага и създава пред-
поставки за ефективно взаимодействие на гражданското и военното 
начало в ръководството на отбраната и въоръжените сили. Не е мало-
важно също така, че предложеният модел е неколкократно по-иконо-
мичен от разпокъсаната и тромава система на ръководство, до която 
достигнахме след десетки промени „на парче“.

В приложения са изведени материали с методически и справочен 
характер.

4 Тагарев, Тодор. Методология за планиране на отбраната и въоръжените сили. 
Методология и сценарии за отбранително планиране. София: Военно издателство, 
�007.
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