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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

„Краят на историята“, „Утопията“, „Глобалната стабилност“ и други 

бленувани „на  хартия“ мечти, които трябваше да се случат след края на 

„Студената война“, останаха неосъществени. Вместо сигурност и проспери-

тет, три десетилетия по-късно продължава политическата и икономическата 

нестабилност, съществува социална несправедливост, има и възникват нови 

локални и регионални конфликти. Религиозният и етническият сепаратизъм, 

радикализмът и екстремизмът, тероризмът и миграционните потоци отдавна 

не са случайни явления, а влошаващи се тенденции. Тези индикатори не-

двусмислено показват, че средата е несигурна, а повишаването на разходите 

за отбраната затвърждават мнението, че рисковете и заплахите стават все по-

реални и осъществими.  

Бързото технологично развитие изцяло промени визията за стратеги-

ческо превъзходство над определен противник. Господстващата до скоро 

концепция, основаваща се изцяло на доминацията на военната мощ, се оказва 

вече неприемлива, скъпа и неефективна. Постепенно нейният вектор се 

обърна обратно в посока на приоритетното използване в противоборството 

на невоенни инструменти, подпомагани само при необходимост от военна 

сила. Съвременните концепции за противоборство предполагат съгласувано 

използване на множество разнообразни, хибридни и асиметрични модели на 

поведение в това число: непреки действия срещу критични и уязвими места 

на противника; ангажиране на протестния потенциал на населението за еро-

зия на държавното управление; подривни действия на екстремистки органи-

зации, паравоенни формирования или частни военни компании и др. Отгово-

рът на подобни комплексни действия само със стандартните конвенционални 

военни средства на държавната мощ не е ефективен, а резултатът като цяло е 

незадоволителен. Единствен успешен подход за предотвратяване и неутрали-

зиране на подобни опасности за сигурността е комплексното прилагане на 

невоенните и военни способности на държавата, допълвани от инструментите 

на колективната сигурност. 

1.1. Актуалност на изследването 

Актуалността на изследваната тема се определя от динамичната сре-

да на сигурност, характеризираща се с преплитащи се геостратегически ин-
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тереси, участие на все повече недържавни „актьори“ и широкото прилагане 

на хибридни модели за въздействие, генериращи множество нови, асимет-

рични и нетрадиционни рискове и заплахи за суверенитета, сигурността, не-

зависимостта и териториалната цялост на Република България. Темата на 

дисертационният труд е с важно теоретично и практико-приложно значение 

за усъвършенстването на готовността на невоенния компонент от системата 

за отбрана на страната за работа във военно време.  

В теоретичен аспект актуалността произтича от дефицита на концепту-

ална рамка за интегрирано изграждане и използване на невоенни отбрани-

телни способности, като част от отбранителната мощ на страната. В практи-

ко-приложен аспект тя се определя от необходимостта от адекватно разреша-

ване на проблемите, свързани с функционалността, качеството на подготов-

ката и ресурсното осигуряване за работа във военно време на системата за 

отбрана на страната. 

Наученият проблем, който е изследван в труда, касае несъответствие-

то между постоянно повишаващите се изисквания към способностите на сис-

темата за отбрана на страната и готовността на невоенният ѝ компонент да 

изпълнява успешно задачи в интерес на отбраната на страната, независимо от 

формата, в който се провежда тя. Широкият спектър от рискове и заплахи за 

националната сигурност налага адекватна трансформация на националните 

усилия в посока съгласувано използване на всички военни и невоенни спо-

собности на страната за нейната защита. 

Съществуващият проблем обуславя необходимостта от провеждане на 

задълбочено изследване на състоянието на невоенния компонент като част от 

системата за отбрана на страната, извеждането на съществуващи проблеми на 

неговата подготовка за работа във военно време и очертаване на пътищата за 

усъвършенстване на неговите отбранителни способности на национално,   

коалиционно и съюзно ниво. Изследванията в тази посока дават възможност 

да бъдат доразвити теорията и практиката по отношение на: възгледи, кон-

цепции, доктрини, нормативни актове, организационни структури, управле-

ние, всестранно ресурсно осигуряване, междуинституционално и междудър-

жавно взаимодействие и координация, качество на провежданата подготовка 

за участие в обраната на страната. 

1.2. Обект, предмет и обхват на изследването 

Обект на дисертационното изследване е системата за отбрана на стра-
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ната и в частност нейния невоенен компонент. 

Предмет на изследването са способностите, подходите, механизмите и 

насоките за усъвършенстване на участието на невоенния компонент на сис-

темата за отбрана в колективната отбрана на страната. 

За решаване на задачите на изследването и за постигане на неговата цел 

е направено емпирично социологическо проучване в сферата на готовността 

на невоенния компонент да участва в отбраната на страната. Другите аспекти 

на научния проблем са изследвани въз основа на действащи нормативни, 

концептуални и планови документи. 

1.3. Цел и задачи на изследването 

Целта на изследването в дисертационния труд е разкриване същност-

та, състоянието, функциите и задачите на невоенния компонент, като част от 

системата за отбрана на страната, и определяне на основни направления за 

усъвършенстване на неговата готовност за участие в колективната отбрана на 

страната. За постигане на целта на изследването в него се решават следните 

научноизследователски задачи: 

1. Да се разкрие същността и съдържанието на невоенния компонент на 

системата за отбрана на страната, и да се дефинират основните му функции и 

задачи, свързани с участието в колективната отбраната на страната. 

2. Да се изведат необходимите способности на невоенния компонент за 

участие в колективната отбрана на страната и да се изследва реалната му го-

товност за работа във военно време. 

3. Да се систематизират основните направления за усъвършенстване на 

участието на невоенния компонент в колективната отбрана на страната и да 

се предложат мерки за неговото оптимизиране. 

1.4. Работна хипотеза на изследването 

Основната работна хипотеза, върху която е изградено изследването 

на научния проблем е, че успешното усъвършенстване на участието на нево-

енния компонент в колективната отбрана на страната е възможно, ако същес-

твено се подобри качеството на подготовката на неговите елементи (органи-

зации) за работа във военно време, значително се повиши комплексната му 

подготвеност за отбрана, основана на ефективна отбранително-мобилиза-

ционна подготовка на населението, на територията и инфраструктурата, и на 

националното стопанство и се усъвършенства ефективността на осъществя-

вания контрол върху готовността на НВК за работа във военно време. 
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1.5. Методологически основи на изследването 

За решаването на задачите и постигане на целта на изследването са из-

ползвани различни общо научни методи: системен подход, анализ, сравнение 

и синтез. За набиране и обработка на емпирична информация са използвани 

методите: наблюдение, изучаване на документи и методът на експертните 

оценки на основата на анкетни карти и свободно интервю (беседа). При      

анализа на данните от емпиричното изследване са приложени статистически-

те методи дескриптивен и сравнителен анализ, а за обработката на данните са 

използвани софтуерните продукти Microsoft excel и Statistical package for the 

social sciences (SPSS). 

Изучаването на документи беше насочено към изследване на същест-

вуващи ръководни нормативни актове, регламентиращи готовността на нево-

енния компонент за работа във военно време, както и на произтичащи от тях 

планиращи и директивни документи. Това позволи в хода на изследването да 

се направят необходими анализи, сравнения и обобщения. 

За оценка на готовността на невоенния компонент за участие в отбра-

ната на страната беше изготвена конкретна методика. Методът на експертни-

те оценки беше приложен за получаване на емпирична информация. За целта 

беше проведена пряка анкета с два варианта на анкетни карти - за представи-

тели на невоенния компонент и за такива от въоръжените сили.  

За по-голяма задълбоченост и конкретика на научното изследване,  

същото беше извършено при следните ограничения: 

1. В изследването са използвани само некласифицирани нормативни и 

концептуални документи, обнародвани до месец юни 2019 година. 

2. Изследвани са възложени военновременни задачи по отношение на 

участието на невоенния компонент в националната и колективната отбрана 

само на територията на страната. 

3. Изследвани са основни функции, задачи и способности на невоен-

ния компонент със съществен принос към отбраната на страната, без детай-

лизиране на всички негови подсистеми и специфични аспекти. 

4.  Анализирани са поуките от проведените съвместни тренировки и 

учения между елементите на невоенния компонент и въоръжените сили по 

отбрана на страната след 2016 г. 
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II. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Дисертационният труд се състои от увод, три глави, общи изводи и 

препоръки, заключение и приложения. Основният текст обхваща 176 страни-

ци, 77 литературни източника и 14 приложения. Номерацията на главите и 

параграфите съответстват на тези от дисертацията. 

В увода се обосновава актуалността на темата и нейния практико-

приложен характер. В него са дефинирани целта и основните задачи на изс-

ледването, определени са неговите обект и предмет, формулиран е научния 

проблем и са заложени работни хипотези, посочени са методологичните     

основи и ограниченията, при които е извършено изследването.  

В Глава първа „Теоретични основи на участието на невоенния  

компонент в колективната отбрана на страната“ е обогатена теорията за 

участието на невоенния компонент в отбраната на страната, уточнен е поня-

тийния апарат, формулирани са мисията, функциите и задачите на невоенния 

компонент в отбраната на страната, направени са и различни класификации 

на  елементите на невоенния компонент. В нея в голяма степен е решена пър-

вата научноизследователска задача на дисертационния труд. 

1.1. Отбраната на страната в съвременни условия 

За да се изясни същността на отбраната и да се обоснове необходи-

мостта от такава, са разгледани генезиса и еволюцията на военните конфлик-

ти. За целта е извършен кратък исторически преглед на тяхното възникване и 

развитие от древността до наши дни, като се подчертава промяната в прин-

ципите и подходите за налагане на волята над конкретен противник. 

Изследването започва с анализ на обществените процеси и трансфор-

мацията на политиката за сигурност. На тази основа са очертани общите па-

раметри на средата на сигурност, включваща: размиване на границите между 

войната и мира; преход от симетрични към асиметрични заплахи; увеличава-

не броя на невоенните участници във военнополитическите кризи и военни 

конфликти; хибридно прилагане на невоенните инструменти на държавната 

мощ (политически, дипломатически, икономически, информационни, соци-

ални, психологически и др.) във взаимодействие с военните такива за пости-

гане на стратегически, оперативни и тактически цели.  

Логически изследването продължава с извеждане на водещите тенден-

ции в средата на сигурност и произтичащите от нея рискове и заплахи за си-
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гурността на страната. Като най-важни тенденции в средата са посочени: 

трансформацията от „еднополюсен“ в „многополюсен модел“; нарастването 

на зависимостта на държавите от жизненоважните ресурси; изострянето на 

съперничеството между цивилизационните култури; увеличаващата се над-

превара във въоръжаването и интересите на големите сили; повишаващото се 

влияние на информационните технологии. Освен тях такива са и продължа-

ващите опити да се разруши досегашната система за международна сигур-

ност, непредвидимостта на водената от геостратегическите играчи политика, 

продължаващите регионални конфликти и граждански войни, радикализация-

та, сепаратизма, национализма и т.н. Всички те са крайно негативни, пови-

шават несигурността и генерират рискове и заплахи за сигурността в нацио-

нален, регионален и глобален план.  

В тази част като опасни за сигурността на страната са изведени риско-

вете от конвенционални военни конфликти, прилагането на „прокси войни“, 

възможността от етнически или религиозни сблъсъци, опасността от инфил-

трация на екстремистки клетки, размразяване на „замразени конфликти“ и 

генерирането на нови причини и поводи за териториални претенции. Не по-

малко опасни са надпреварата във въоръжаването, увеличаващата се заплаха 

от употреба на неконвенционални оръжия, международния тероризъм и   

асиметричните заплахи срещу „меки цели“, ресурсната и най-вече енергийна 

зависимост, киберзаплахите, „фалшивите новини“ и др.  

В текста за отчетени фактите, че всички посочени рискове формират 

„взривоопасен коктейл“, определящ средата като нестабилна, и вземайки в 

предвид продължаващата ерозия на държавността е посочено, че те лесно мо-

гат да прераснат в „мега риск“ за суверенитета, независимостта и територи-

алната цялост на страната. В резултат, на което е подчертано, че ефективното 

неутрализиране на съвременните рискове и заплахи за страната изисква вът-

решнодържавно консолидиране на всички военни и невоенни способности за 

сигурност и отбрана, както и външна консолидация чрез участие в съюзи 

и/или коалиции, генериращи допълнителна сигурност и отбранителна мощ. 

Същността и съдържанието на отбраната на Република България са 

разкрити чрез анализ на основните стратегически ръководни документи, ка-

саещи нейната национална сигурност. Същността на понятието „отбрана“ е 

определено като: система от дейности на държавните органи, институциите, 

организациите и гражданите, насочени към изграждане, поддържане и изпол-
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зване на военни и невоенни способности за предотвратяване и противодейст-

вие на заплахи, застрашаващи суверенитета, независимостта и териториална-

та цялост на страната, и за изпълнение на задължения, произтичащите от 

нейното членство в колективни системи за сигурност. За определяне на съ-

държанието на понятието „отбрана“ е направен критичен анализ на дейнос-

тите по чл. 6, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 

България (ЗОВСРБ), като към тях са предложени допълнения като: контрара-

зузнаване, поддържане на бойна готовност на въоръжените сили (ВС) и под-

държане на невоенния компонент (НВК) в готовност за участие в отбраната 

на страната и съгласувано използване на ВС и НВК в интерес на отбраната на 

страната. Констатирани са и други слабости свързани с прекомерно детайли-

зиране или липса на конкретен адресат, което налага прецизирането им. В 

крайна сметка е обобщено, че за провеждането на всички общодържавни 

дейности по отбрана се изгражда организационно-функционална архитекту-

ра, наречена система за отбрана на страната. 

По-нататък усилията в изследването са насочени към разкриване на 

същността и състава на система за отбрана на страната, като за целта е на-

правен сравнителен анализ и е изяснена връзката между термините „компо-

нент“ и „елемент“ на система. Изведен е състава на системата за отбрана чрез 

определяне на основните ѝ елементи: органите за стратегическо ръковод-

ство, командване и управление, въоръжените сили, невоенния компонент и 

прилежащата им инфраструктура. 

На базата на анализ на разликите между мисиите, състава и задачите на 

елементите е предложен подход за дефиниране на системата, ядро на която 

са военните формирования на въоръжените сили, които са в постоянно      

взаимодействие и се допълват от невоенния компонент [Фиг.1] 

Следвайки логиката и отчитайки факта, че в състава на елемента „орга-

ни за стратегическо ръководство, командване и управление на отбраната“ 

влизат изцяло граждански субекти, то компонентите на системата за отбрана 

на страната условно са разделени на военен и невоенен компонент. Направе-

но е обобщението, че успехът на отбраната на страна зависи от интегрирано-

то и интелигентно използване на способностите на военния и невоенния 

компонент, при отчитане на всички фактори на средата на сигурност. 
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Фиг.1.Системата за отбрана на страната 
 

Като цяло няма спор относно положителния ефект от участието на 

страната в колективни системи за сигурност и отбрана. С цел изясняване на 

общата картина са разгледани концептуалната база и особеностите на колек-

тивната отбрана. Изяснени са юридическите основания за реализиране на 

колективна отбрана и анализиран е текста на чл. 5 от Северноатлантическия 

договор. Доказано е, че прилагането му на практика е труден процес изиск-

ващ консенсус от всички членове на Съюза по конкретен казус. Отчетен е и 

проблемът, че същия осигурява прекомерно голяма свобода на съюзниците 

при избора, какъв инструмент от националната мощ да предоставят, в помощ 

на застрашения член на НАТО. 

Разгледани са основните стратегически инструменти за реализиране на 

колективната отбрана. Направена е уговорката, че отчитайки възприетите на-

ционални разбирания, гражданските способности (Civil capabilities) на НАТО 

или така наречения „граждански инструмент“ в изследването ще бъдат разг-

леждани като невоенни способности. 

Изведени са основните предимства на колективната отбрана като: оси-

гуряване на допълнителни гаранции, възпиращ ефект, предоставяне на широк 

набор от способности, запазване на свободата за вземане на политически ре-

шения относно предоставяне на сили, ресурси и помощ. Също така са разк-
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рити и някои от недостатъците на колективната отбрана свързани със загу-

ба на част от суверенитета и самостоятелността при вземането на стратеги-

чески решения, лишаване от възможност за многовариантно поведение, учас-

тие в конфликти, нямащи пряка връзка с националната сигурност и най-вече 

това, че всички съюзи и коалиции имат временен характер. 

На следващо място са изяснени основните форми за действие за колек-

тивна отбрана, видовете операции, Плана за действие за повишаване на го-

товността на НАТО (RAP), изградените и активирани сили с много висока 

степен на готовност (VJTF) и задачите на щабните елементи за интегриране 

силите на НАТО (NFIU). Изяснени са основните отговорности и задължения 

на за оказване на поддръжка от страна домакин (ПСД) на съюзните сили 

от Република България. Описани са минималните изисквания, които НАТО 

предявява към съюзниците за ефективно изпълнение на плановете за отговор 

на НАТО. Доказана е нарастващата роля на НВК по отношение на поддръж-

ката, осигуряването и оказването на невоенна помощ на сили на НАТО, раз-

ложени на територията на страната, за реализиране на ефективна отбрана. 

Направен е извода, че колективната отбрана надгражда националната такава, 

като не освобождава страната от отговорности и задължения по изграждане и 

поддържане на собствени отбранителни способности и способности за ПСД. 

1.2. Невоенният компонент в колективната отбрана  

На основата на направения анализ на Националната отбранителна 

стратегия, относно системата за отбрана на страната е изведена същността 

на невоенния компонент. Тя  включва комплекс от държавни органи за уп-

равление, структури, организации, сили и средства, с възложени военновре-

менни задачи, от системата за отбрана на страната, освен тези от воен-

ните формирования на въоръжените сили. 

Съдържанието на невоенният компонент е определено и разгледа-

но чрез следните седем основни елемента:  

 органи за стратегическо ръководство, командване и управление – 

Народно събрание; Президент на републиката; Министерски съвет и Съвета 

по сигурност към него; Министър на отбраната, а за военно време – и Вър-

ховно главно командване; 

 структури и сили, влизащи във военновременния състав на въоръ-

жените сили - структури на Министерството на вътрешните работи, Дър-

жавната агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция „Разузнаване“, 
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Държавна агенция „Технически операции“, Националната служба за охрана, 

Държавната комисия по сигурността на информацията, структури към Ми-

нистерството на правосъдието и Прокуратурата на Република България; 

 министерства и ведомства, осигуряващи отделните сектори на си-

гурност и държавни агенции и комисии със задачи по отбрана; 

 териториални органи на изпълнителната власт - областни управи-

тели, областни съвети по сигурност; кметове на общини и общински съвети 

по сигурност; 

  юридически лица с възложени военновременни задачи и такива, на 

които не са възложени военновременни задачи; 

 организации на гражданите – международни, хуманитарни и не-

правителствени организации и други; 

 гражданите като основен градивен елемент на отбраната. 

За всеки един елемент са изследвани характерните общи компетенции 

и отговорности по отбрана, спецификата на работа във военно време и за-

дълженията по отношение на поддръжката като страна домакин. 

С цел систематизиране на разглежданата теорията, елементите на не-

военния компонент са групирани и класифицирани по определени признаци. 

Предложени са класификации на елементите на НВК по следните критерии: 

  специфика на задачите на силите от невоенния компонент за учас-

тие в отбраната на страната:  

- сили, които се включват във военновременния състав на въоръже-

ните сили; 

- сили за осигуряване функционирането на националното стопанство, 

икономиката, инфраструктурата, социалните дейности, защитата на общест-

вения ред и противодействие на престъпността, и за осъществяване на вън-

шната политика на страната; 

- сили, които организират гражданската отбрана на страната. 

 секторни политики на системата за национална сигурност, касае-

щи отбраната на страната: сектор отбранителна политика; правосъдие и вът-

решен ред; външна политика; транспорт; съобщения; енергийна сигурност; 

финансова и икономическа сигурност; киберсигурност; управление при кри-

зи; екологична сигурност; социална сигурност и др.; 

 организационна принадлежност; 
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 ниво на участващите структури и сили в системата за отбрана на 

страната - национално; областно;  общинско и обектово ниво; 

  участници според формата на провежданата отбрана - участни-

ци на национално, на коалиционно ниво и на съюзно ниво. 

За да бъде решена първата изследователска задача на дисертационния 

труд, е извършен анализ на нормативните документи и специализирани из-

точници по темата, като са предложени мисия, функции и задачи на НВК.  

Мисията на невоенния компонент за колективната отбрана е свързана с 

изграждане на отбранителни способности и осигуряване на граждански ре-

сурси за отбрана. В този ред на мисли е изведена следната мисия: невоенни-

ят компонент, съвместно с ВС, силите на НАТО и различни международни 

организации, осигурява устойчиво управление и функциониране на държава-

та, необходимите човешки, материални, информационни и финансови ре-

сурси, и услуги в интерес на отбраната, защита на населението, икономи-

ката и инфраструктурата, и участва в операции (действия) за гарантиране 

на суверенитета, сигурността, независимостта и териториална цялост на 

страната, в условия на военнополитически кризи или военен конфликт. 

На основата на ръководните документи в дисертацията са дефинирани 

функциите на невоенния компонент в отбраната на страната. Като такива са 

изведени следните основни функции: управление; защита; осигуряване; под-

държане, възстановяване и изграждане. 

Отчитайки формулираните мисия и функции на НВК, както и седемте 

базови изисквания на НАТО по отношение на НВК, са изведени задачите на 

невоенния компонент в отбраната на страната независимо от формата, в коя-

то се провежда тя. Според логиката им те са разделени в две надграждащи се 

направления: задачи, изпълнявани в интерес на националната отбраната и 

задачи, изпълнявани в интерес на колективната отбрана.  

Отчитайки факта, че по презумпция отбраната на страната е основно 

задължение и отговорност на въоръжените сили, задачите на НВК, изпълня-

вани в интерес на отбраната, са разделни в две подгрупи: задачи на НВК, из-

пълнявани съвместно с въоръжените сили и задачи на НВК, изпълнявани са-

мостоятелно или съвместно с други субекти. 

След определяне на мисията, функциите и задачите на НВК в отбрана-

та в изследването е дефинирано понятието участие на невоенния компо-

нент в отбраната на страната. Предложено е следното определение: 
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„участието в отбраната включва изпълнение на комплекс от целенасочени, 

нормативно обусловени, предварително планирани, организирани и все-

странно осигурени по цел, задачи, място и време действия на елементите на 

НВК за осигуряване на необходимите невоенни способности в интерес на на-

ционалните и/или съюзните сили и за устойчивото функциониране на държа-

вата в условия на военнополитически кризи и конфликти“. 

1.3 Същност и изграждане на способности на невоенния компонент 

за участие в отбраната на страната 

Изследването в тази част изяснява същността на понятието „способ-

ност“ и неговите функционални компоненти – независимите императиви. В 

нея са анализирани съюзните разбирания за способност, отразени в Директи-

ва № 80-7 на НАТО от 2005 г., националните разбирания, заложени в Нацио-

налната отбранителна стратегия и разбиранията в Концепцията за развитие 

на системата на отбранително-мобилизационна подготовка на страната. Нап-

равено е обобщението, че изграждането на способности се осъществява чрез 

процес на планиране на способности и представлява системна дейност, бази-

рана на целеви подход, отчитаща вероятни сценарии и съответните ресурсни 

ограничения. Като резултат е изведено, че способностите са необходимия 

капацитет, умения и ресурси за решаване на определени задачи и за пости-

гане на конкретен ефект. В заключение е посочено, че необходимите нево-

енни способности за отбрана са специфични и задължително трябва да бъдат 

съобразени както с дефицита от способности на въоръжените сили и с въз-

можността за тяхното допълване, така с необходимото интегриране в колек-

тивните системи за сигурност и отбрана. 

От разгледаното в Глава първа са направени следните изводи:  

1. По своята същност невоенният компонент на системата за отбрана 

на страната е комплекс от държавни органи, структури, организации, сили и 

средства, освен военните формирования на въоръжените сили, с възложени 

военновременни задачи и отношение към отбраната на страната.  

2. В съдържанието на невоенният компонент се включват следните   

основни елементи: органи за стратегическо ръководство, командване и       

управление; структури и сили, влизащи във военновременния състав на     

въоръжените сили; министерства и ведомства, осигуряващи отделните       

сектори на сигурност и държавни агенции и комисии, със задачи по отбрана; 

териториални органи на изпълнителната власт; юридически лица,               
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организации на граждани и отделните граждани, което подчертава неговата 

сложност и комплексност.  

3. Мисията на невоенния компонент в колективната отбрана е да     

осигури устойчиво управление и функциониране на държавата, необходими-

те човешки, материални, информационни и финансови ресурси, и услуги в 

интерес на отбраната, защита на населението, икономиката и инфраструкту-

рата,  и участие в операции (действия) съвместно с въоръжените сили на 

страната, сили на НАТО или други субекти, за гарантиране на суверенитета, 

сигурността, независимостта и териториална цялост на страната, в условия на 

военнополитическа криза или военен конфликт. 

4. Функциите на невоенния компонент в колективната отбрана на  

страната се реализират в четири основни области: управление; защита;      

осигуряване; поддържане, възстановяване и изграждане, а задачите му могат 

да се групират като задачи, изпълнявани в интерес на националната отбрана 

на страната и задачи, изпълнявани в интерес на колективната отбрана. 

 

В Глава втора „Определяне на готовността на невоенния           

компонент за участие в отбраната на страната“ са изведени базовите спо-

собности, които невоенния компонент трябва да изгражда и развива за учас-

тие в отбраната на страната и са изследвани състоянието и готовността на не-

военния компонент за работа във военно време. По този начин е решена вто-

рата научноизследователска задача на труда в рамките на три параграфа. 

2.1. Определяне на необходими способности на невоенния          

компонент за участие в отбраната на страната 

В тази част е изведено твърдението, че военната наука трябва да разра-

ботва, обосновава и предлага ефективни форми и методи на противодействие 

на съвременните заплахи, основаващи се на национални отбранителни спо-

собности, взаимодействащи ефикасно с колективните способности. На осно-

ва на определените задачи на НВК за участие в отбраната, са определени не-

обходимите базови способности, които НВК трябва приоритетно да изграж-

да, поддържа и развива за отбраната на страната, и са конкретизирани воде-

щите структури и институции, имащи възложени задължения и отговорности 

за тяхното изграждане.  
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За определяне на необходимите базови способности на НВК за участие 

в отбраната на страната, независимо от формата, в който се провежда (нацио-

нален, коалиционен или колективен) са използвани вече формулираните за-

дачи в двете надграждащи се направления: в интерес на националната и в ин-

терес на колективната отбрана.  

 Необходими базови способности на невоенния компонент за из-

пълнение на задачи, в интерес на националната отбрана 

За улеснение същите са разделени в две подгрупи отчитащи вида на 

субектите, с които взаимодействат за изпълнение възложените военновре-

менни задачи: въоръжените сили или другите субекти.   

- базови способности на невоенния компонент за изпълнение на зада-

чи съвместно с въоръжените сили 

Основните способности в тази група са свързани с изпълнението на 

следните задачи: разузнаване и наблюдение; участие в прикритие на застра-

шен участък от държавната граница и осигуряване на благоприятни условия 

за развръщане на съюзнически сили и средства на НАТО за провеждане на 

операции в условията на чл. 5 от Вашингтонския договор; охрана на държав-

ните граници с неучастващи във военния конфликт съседни държави; учас-

тие в охраната и отбраната на стратегически и особено важни обекти на тери-

торията на страната;  участие в борбата с десанти, диверсионно-разузна-

вателни и терористични групи; контраразузнаване; конвойна дейност извън 

зоната на военните действия; осигуряване на гражданска отбрана и защита 

при бедствия, технологични аварии и екологични катастрофи; изграждане и 

поддържане на военнопленническа инфраструктура и логистика и др.; 

-  базови способности на невоенния компонент за изпълнение на зада-

чи съвместно с други субекти 

Основните способности на НВК в тази подгрупа касаят изпълнението 

на следните задачи: осигуряване на устойчиво държавно управление; осигу-

ряване на ранно предупреждение и оповестяване; гарантиране на устойчи-

вост на енергийните доставки; гарантиране на обществения ред и вътрешната 

сигурност; осигуряване функционирането на националното стопанство във 

военно време; поддържане на необходимите запаси от материални средства и 

хранителни продукти; осигуряване на граждански ресурси в интерес на отб-

раната; осигуряване на режимно снабдяване на населението с хранителни 

продукти и стоки от първа необходимост; гарантиране на устойчивост на 
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транспортната система и логистиката; гарантиране на комуникационно и по-

щенско осигуряване на икономиката и населението; осигуряване на здраве-

опазване; оказване на хуманитарна помощ; поддържане, възстановяване и 

техническо прикритие на критичната инфраструктура; възстановяване на 

разрушения; своевременно информиране и поддържане на благоприятна пси-

хологическа среда сред населението и др.; 

 Необходими базови способности на невоенния компонент за из-

пълнение на задачи, в интерес на колективната отбрана не са автономни, 

а надграждат вече разгледаните такива, отчитайки членството на страната в 

НАТО, необходимостта от поддържане на съюзни сили на територията на 

страната и седемте базови изисквания на НАТО за устойчивост на подготве-

ността на НВК (civil preparedness). Посочени са основните способности и от-

говорности на НВК за изпълнение на следните задачи: осигуряване на устой-

чиво държавно управление; гарантиране на енергийните доставки; справяне с 

миграционни кризи; осигуряване на устойчивост на доставките на храна и 

вода; справяне с масови жертви; осигуряване на устойчивост на невоенните 

комуникации и на транспортната система.  

Така определените базови способности, които НВК трябва да изгражда 

в интерес на отбраната на страната, са теоретична основа и могат да послу-

жат за разработване на „каталог на необходимите невоенни способности за 

участие в отбраната на страната“ и за определяне на необходимите за целта 

структури, сили, ресурси и провеждане на тяхната подготовка.  

2.2. Изследване на готовността на невоенния компонент за участие 

в отбрана на страната 

Тъй като практически е невъзможно да бъде обхванато и изследвано 

състоянието на всички необходими базови невоенни способности за участие 

в отбраната на страната всестранно, то резонно усилията в изследването са 

насочени към понятието „готовност“. На тази основа се разглеждат два ас-

пекта, реално характеризиращи състоянието на невоенните способности и 

осигуряващи условия същите да бъдат измерени и оценени. Това са: подго-

товката (включваща планиране, организиране, осигуряване, усвояване и 

други дейности за поддържане в готовност) на елементите на НВК и изпол-

зването им за осъществяване на дейностите по отбраната на страната. Тео-

ретично използването на елементите на НВК във военно време е многовари-

антна дейност поради възможността за множество вариации, условности и 
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допускания. Тази непредвидимост може да бъде компенсирана чрез систем-

на, целенасочена и качествена подготовка, поради което са изследвани ос-

новните аспекти на подготовката на НВК за участие в отбраната на страната. 

Анализът на източниците позволява да се изведе твърдението, че под-

готовката на НВК за отбрана се осъществява в две направления: подготовка 

на организациите от НВК за участие в отбраната на страната и комплексна 

подготовка на НВК за отбрана. Подготовката на организациите от НВК 

за участие в отбраната включва: организационно изграждане на елементи-

те на НВК; разработване на военновременни планове и всестранното им оси-

гуряване; усвояване на военновременните планове; поддържане на организа-

циите от НВК в готовност за работа при кризи и във военно време. Комплек-

сната подготовка на НВК за отбрана включва система от дейности в три 

функционални области: подготовка на националното стопанство; подготовка 

на територията и инфраструктурата; подготовка на населението. За да бъде 

решена втората изследователска задача е изготвена оценка на готовността на 

НВК за участие в отбрана на страната. 

За провеждане на емпирично изследване на състоянието на подготов-

ката на НВК за работа във военно време и на готовността му за участие в от-

браната на страната беше разработена методика, с два варианта анкетни кар-

ти - за представители на ВС и за тези от НВК, отчитащи техните характерни 

особености на двата компонента на системата за отбрана. Целта на изследва-

нето беше чрез получената представителна информация да бъде оценено те-

кущото състояние на подготовката на НВК за работа във военно време, а на 

базата на разкритите проблеми да бъдат изведени насоки за нейното подоб-

ряване и повишаване готовността на НВК за участие в отбраната на страната. 

В резултат на работата беше разкрито, че готовността на НВК за учас-

тие в отбраната на страната е следствие от проведената подготовка, чрез коя-

то се достига до състояние, при което не съществува съмнение, че са осигу-

рени необходимите условия за използване на невоенните способности. Го-

товността представлява възможността на определена система да изпълни 

предмета и постигне целта, за която е създадена, в рамките на конкретни 

времеви интервал, контекст и условия. За потвърждаване на готовността се 

провеждат занятия, тренировки, учения и контрол и отчитайки поуките от 

практиката, се извършват корекции. В резултат на този процес се стига до 
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„потвърждаване на готовността“ за използване на конкретна невоенна спо-

собност (виж. Фиг.2). 

 

 

Фиг.2 V – Модел за  определяне на готовността за използване на опре-

делена способност1. 

В емпиричното изследване бяха използвани различни скали, но основ-

но беше застъпена пет степенна скала имаща следния вид: „5 – изпълнява се 

в пълен обем, 4 – изпълнява се с малки пропуски, 3 – изпълнява се със съ-

ществени пропуски, 2 – не се изпълнява, но се работи, 1 – не се изпълнява, 0 

– не мога да преценя“. 

На базата на анализ на системата от дейности по отбранително-мобили-

зационна подготовка и с цел определянето на обективни измерители и пара-

метри за извършване на оценка на готовността на НВК за участие в отбраната 

на страната, изследването беше разделено в две направления: 

 Определяне на основните параметри за оценка на готовността 

на организациите от невоенния компонент за участие в отбраната  

Анализирайки връзките между „способност“ и „готовност“ са опреде-

лени девет независими променливи - „компоненти на готовността“, чрез кои-

то обективно да бъде измерена готовността на конкретна организация от 

                                                           
1  A. Tetlay and Prof. Ph. John, Capability Readiness for Product-Service Systems, 7th Interna-

tional Conference on Manufacturing Research (ICMR09) University of Warwick (UK), Septem-

ber 8th – 10th 2009.  
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НВК за работа във военно време.  Изведени са следните компоненти на го-

товността: нормативна уредба; доктрини и концепции; организационна 

структура; планиране и подготовка; личен състав; материални и финансови 

ресурси, и услуги; ръководство и управление; инфраструктура; оперативна 

съвместимост. За всеки компонент отделно са разработени групи от съставни 

индикатори, обхващащи многостранно въпроса и позволяващи да бъде на-

правена реалистична оценка за състоянието му. 

За изследване на готовността е разработен и приложен теоретичен мо-

дел за изследване на готовността на НВК за участие в отбраната (Фиг.3).  
 

 
 

Фиг.3 Модел за изследване на готовността на невоенния компонент за 

участие в отбраната на страната 
 

Моделът се базира на допускането, че чрез отчитане и агрегиране на 

средните оценките за изпълнението на всички предложени индикатори по 

деветте компоненти на готовността (независими променливи), отчитайки 

средата на сигурност и факторите, които оказват влияние, може да бъде по-

лучена реалистична експертна оценка за готовността на всяка отделена 

структура, организация, ведомство и на НВК като цяло. 

 Определяне на основните параметри за оценка комплексната 

подготовка на невоенния компонент за отбрана 

За извършване на обективна оценка на комплексната подготовка на 

НВК за отбрана са определени групи от по шест показателя, които отчитат 
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извършената подготовката в интерес на отбраната на страната на: територия-

та и инфраструктурата; националното стопанство и на населението.  

Самото емпирично изследване беше осъществено в периода декември 

2018 г. - март 2019 г. В него взеха участие 204 души, от които 35.8% воен-

нослужещи и 64.2% представители на НВК. Фокус групите от НВК включва-

ха респонденти с висока експертиза, представители основно на структурите 

по отбранително-мобилизационна подготовка на МВР и други структури от 

централната и териториалната администрация. Резултатите са обединени в 

две направления: подготовка на организациите от НВК за работа във военно 

време и комплексна подготовка на НВК за отбрана. 

Подготовката на организациите от НВК работа във военно време 

беше оценена чрез заложените индикатори за оценка по деветте компонента 

на готовността. Обобщените средни оценки от индикаторите на компоненти-

те на готовността показаха, че най-високо е оценен компонент „Ръководство 

и управление“ с резултат 4.08, отговарящо на „изпълнено, с малки пропуски“. 

На следващо място с малки и средни пропуски се нареждат компонентите 

„Организационна структура“ с 3.80; „Планиране и подготовка“ с 3.60; 

„Нормативна уредба“ с 3.57; „Личен състав“ с 3.57 и „Инфраструктура“ с 

3.51. Като незадоволено и със съществени пропуски са оценени компоненти-

те „Оперативна съвместимост“ с 3.30; „Материални и финансови ресурси, и 

услуги“ с 3.05 и „Доктрини и концепции“ с 2.60. Слабата оценка на последния 

компонент е в следствие на липсата на разработени доктрини в тази област.  

Средноаритметичните оценки по деветте компонента на готовността на 

организациите от НВК, участвали в изследването e 3.56, което съгласно раз-

работената методика оценява готовността на организациите от НВК за 

участие в обраната на страната като частична, характеризираща се с 

множество пропуски и слабости, дължаща се най-вече на слаба ресурсна 

обезпеченост, липса на оперативна съвместимост и липса на редовни учения 

и тренировки на ведомствено, национално и международно ниво. 

Комплексната подготовка на невоенния компонент за отбрана бе-

ше оценена на база изпълнението на дейностите по отбранително-

мобилизационна подготовка в трите функционални области на подготовка. 

Средната оценка на „Подготовката на територията и инфраструктурата“ 

за работа във военно време е 3.05 – налице е силно подценяване на важността 

на изследваните дейности. Оценката за „Подготовката на националното 
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стопанство“ за работа във военно време е 2.66, което „индикира“ за сериоз-

ни пропуски и проблеми, а „Подготовката на населението“ в интерес на от-

браната страната е с рекордно нисък еквивалент - 2.11. Този резултат показ-

ва, че това е най-слабото звено в системата за отбрана, оценявайки я като не-

задоволителна и сигнализиращ за значителен проблем. 

2.3. Проблеми на участието на невоенния компонент в                   

колективната отбрана на страната 

Най-общо проблемите, касаещи готовността на организациите за 

участие в отбраната, могат да бъдат групирани в следния ред: 

- по отношение на „Нормативната уредба“ са налице пропуски и не-

ясноти в законите, касаещи системата за отбрана и възлагането на военно-

временни задачи на организациите от НВК. Подготовката на НВК за участие 

в отбраната на страната се осъществява въз основа на множество противоре-

чиви нормативни актове на МС, разработени в различни времеви периоди, 

което води до непоследователност и липса на системност. Най-съществен 

проблем е неефективността на осъществявания контрол; 

- по компонента „Доктрини и концепции“ се отчита наличие на разра-

ботена концепция за провеждане на ОМП, но все още липсват доктринални 

разработки за участието на НВК в отбраната, което създава проблеми на опе-

ративната съвместимост между участниците в нея; 

-  по компонента „Организационна структура“ оценките за архитек-

турите на организациите от НВК показват, че функционално те са подходящи 

за мирно време, но за военно време не позволяват успешно изпълнение на 

възложените военновременни задачи, което налага преглед и корекции;  

- по компонент „Планиране и подготовка“ резултатите сочат, че са 

разработени необходимите военновременни планове, но същите не са напъл-

но усвоени. Необходимо е провеждане на системни практически занятия, 

тренировки и учения за усвояването им и за подобряване на взаимодействие-

то с другите участници в отбраната на страната;  

-  компонентът „Материални и финансови средства, запаси и услуги“ 

е най-подценения въпрос. Може да се приеме, че тези средства са осигурени 

по отношение на количеството, но не и по качество. Финансовите средства за 

подготовка за отбрана са недостатъчни и обезпечават частично базовите по-

требности;  
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- компонентът „Личният състав“ е недостатъчен както в количестве-

но, така и в качествено отношение. Липсва мотивация за работа във военно 

време. Демографските тенденциите в страната показват, че в бъдеще тези 

проблеми ще се задълбочават, което налага мерки по отношение на образо-

ванието, социалния статус и демографските проблеми в страната; 

- по отношение на компонента „Ръководство и управление“ най-

големи проблеми са политическата нестабилност на ръководния състав, во-

дещ до непознаване на възложените военновременни задачи и отговорности 

на ръководените организации. Това води до подценяване на подготовката за 

отбрана и слаб контрол на готовността за работа във военно време; 

- по компонент „Инфраструктура и оборудване“ въпреки техноло-

гичното и информационно развитие, е налице значително изоставане. Със-

тоянието на пунктовете за управление не отговарят на изискванията, КИС не 

гарантират добра съвместимост, скритост и устойчивост; 

- оценката на компонент „Оперативна съвместимост“ показва, че 

има ограничена съвместимост между участниците в отбраната на страната в 

различните сфери - технологична, процедурна, идеологическа, организаци-

оннана и др., което предполага ниски нива на взаимодействие между тях. 

Всички посочени проблеми очертават „тревожна“ картина на готов-

ността на елементите на НВК с възложени военновременни задачи за работа 

във военно време. Необходимо е дефиниране и систематизиране на същест-

вуващите проблеми и воля, работа и ресурси за отстраняване им. 

Проблемите, касаещи комплексната подготовка на НВК за отбра-

на, се свеждат до следното: 

- по отношение на „Подготовката на територията и инфраструк-

турата“ в интерес на отбраната те са свързани с необходимостта от модер-

низация на военновременната система за управление и от осигуряване на си-

туационна осведоменост при кризи, бедствия и други извънредни ситуации. 

Съществуват проблеми със състоянието на съществуващите колективни 

средства за защита на населението и необходимост от осигуряване на нови 

такива; наличността и състоянието на държавните резерви и военновременни 

запаси; транспортната и комуникационната свързаност; 

- по отношение на „Подготовка на националното стопанство“ за от-

брана проблеми има при поставянето на конкретни и изпълними военновре-

менни задачи на държавни и частни предприятия; създаване и поддържане на 
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военновременни мощности; производството на стоки и осигуряване на услу-

ги за въоръжените сили, икономиката и населението; 

- по отношение на „Подготовката на населението“ за отбрана се 

очертаха проблеми с подготовката на служителите от централната и терито-

риалната администрация за работа във военно време; с патриотичното възпи-

тание и отговорност към Отечеството; с подготовката на населението за оказ-

ване на първа помощ, евакуация и лечение на ранени, болни и пострадали; 

липса на знания и умения по задачите на гражданската отбрана, управление-

то при кризи и отбраната на страната. Проблем е и намаляващия подготвен 

мобилизационен ресурс за военно време. 

Всички тези проблеми обуславят слаба гражданска (обществена) под-

готвеност за подпомагане на ВС в условия на военнополитически кризи, 

конфликти или други извънредни ситуации. Тези проблеми могат да бъдат 

групирани в три области, свързани с: възгледите и нормативната основа на 

участието на НВК в отбраната на страната; управлението на НВК във военно 

време; изпълнението на съюзните задължения по гарантиране на гражданска 

устойчивост на НВК при участие в колективната отбраната на страната. Това 

налага предприемане на мерки за разрешаване на тези проблеми и като цяло 

подобряване на подготвеността на страната за отбрана. 

Разгледаното в Глава втора е основание за следните изводи: 

1. Дефинираните базови способности на елементите на невоенния ком-

понент обхващат широк кръг от военновременни задачи в интерес на нацио-

налната и на колективната отбрана, изпълнявани самостоятелно или съвмест-

но с въоръжените сили и с други субекти. Те са основа за разработване на 

„каталог на необходимите невоенни способности за участие в отбраната“ и за 

извършване на обективна оценка на готовността за тяхното използване при 

военнополитически кризи, военни конфликти или други ситуации. 

2. Реалното състояние на готовността на невоенния компонент за      

работа във военно време може да се определи с помощта на разработения 

„Модел за изследване на готовността на невоенния компонент за участие в 

отбраната на страната“, основаващ се на обективно измерване на множество 

индикатори и параметри, който позволява оценяване на готовността на    

елементите на невоенния компонент и комплексна оценка на подготовката на 

невоенния компонент за отбрана. 
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3. Резултатите от изследването оценяват готовността на организациите 

от невоенния компонент за участие в отбраната на страната като „ограниче-

на“ или „частична“, което се обуславя от слабо осигуряване с ресурси,       

недостатъчно усвояване на военновременните планове и подценяване      

важността на участието в тренировки и учения на междуведомствено, нацио-

нално и колективно ниво.  

4. Комплексната подготовка на невоенния компонент за отбрана е 

„незадоволителна“ в резултат на значително неглижиране на подготовката на 

националното стопанство и на територията и инфраструктурата за работа във 

военно време, и от крайно недостатъчната подготовка на населението, в 

интерес на отбраната на страната. 

5. Разкритите проблеми, свързани с участието на невоенния компонент 

в националната и в колективната отбраната са многостранни, а разрешаване-

то им налага предприемане на адекватни мерки за подобряване в следните 

три направления: стратегически възгледи и нормативна база; военновремен-

но управление; изграждане на невоенни способности в интерес на колектив-

ната отбрана. 

 

В Глава трета „Насоки за усъвършенстване на участието на         

невоенния компонент в колективната отбрана на страната“ се решава 

третата научноизследователска задача, чрез извеждане на три основни 

групи насоки и чрез разработване на Модел за контрол на готовността на 

НВК за участие в отбраната на страната, в рамките на четири параграфа. 

3.1. Усъвършенстване на стратегическите възгледи и                  

нормативната основа за участието на невоенния компонент в отбраната  

Анализът на основните стратегически концептуални и нормативни до-

кументи в сферата на сигурността и отбраната сочи, че до момента не са раз-

работени подходи за  изграждане и използване на невоенни способности, ка-

то съставна част от общите отбранителни способности на страната. За      

усъвършенстването на стратегическите възгледи, свързани с изграждане-

то на невоенни отбранителни способности е предложено, на първо място, в 

Стратегията за национална сигурност да бъдат очертани конкретни насоки 

за изграждане на невоенни способности и да бъде посочено какви способнос-

ти по функционални области следва да се изграждат в интерес на отбраната 

на страната. На второ място в Националната отбранителна стратегия да 
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бъдат включени текстове, които да дефинират мисията, функциите и основ-

ните задачи на НВК в националната и в колективната отбрана. На трето 

място е необходимо да се усъвършенства Ръководството за планиране на 

отбраната, базирано на способности, по отношение на механизмите за из-

граждане на отбранителни способности на страната, тъй като сега същото 

изцяло е насочено за планиране на военни способности, като във всичките 

етапи на планиране са предложени дейности, свързани с изграждане на не-

военни отбранителни способности. На четвърто място е изведено, че всич-

ки дейности, свързани с планирането и използването на отбранителните спо-

собности на страната трябва да се извършват от единен национален орган на 

изпълнителната власт, който да е овластен да организира изграждането на 

необходимите невоенни способности в интерес на отбрана на страната. На 

пето място трябва да се разработи доктрина за участие на невоенния ком-

понент в отбраната на страната, с която да се дефинират всички изисквания, 

принципи, методи за изграждане, развитие и използване на невоенни отбра-

нителни способности. На шесто място трябва да се изграждат невоенни 

способности за киберсигурност и киберотбрана. 

Комбинацията от предложените мерки е предпоставка за напредък на 

възгледите, стратегиите, концепциите, доктрините и политиките за успешно 

участие на невоенния компонент в отбраната на страната.  

Усъвършенстването на нормативните актове, касаещи участие-

то на невоенния компонент в отбраната на страната, предполага: 

На първо място е необходимо вместо ЗОВСРБ  да се приемат два из-

цяло нови закона: Закон за отбраната на Република България (ЗОРБ) и Закон 

за въоръжените сили и военната служба. В ЗОРБ трябва да бъдат регламен-

тирани: мястото, ролята, функциите, военновременните задачи и отговорно-

сти на военния и невоенния компонент, взаимодействието между тях и меха-

низмите за контрол на подготовката на страната за отбрана; статута на струк-

турите от НВК, влизащи във въоръжените сили; дейностите за отбрана на те-

риторията на страната; дейностите за изграждане на способности за граждан-

ска отбрана; механизми за контрол на готовността на НВК за отбрана. 

На второ място е необходима промяна на действащия Закон за резер-

ва на въоръжените сили, в който трябва да се преразгледат формите и мето-

дите за натрупване на мобилизационен ресурс за удовлетворяване на моби-

лизационните потребности; регламентиране на подготовката на мобилизаци-
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онния ресурс, получаването на отчетна специалност и мобилизационно наз-

начение; регламентиране провеждането на гражданска мобилизация; въвеж-

дането на подготовка на гражданите за отбрана на страната. 

На трето място е необходимо приемане на Закон за управление при 

кризи, чрез който да бъде: изградена единна национална антикризисна систе-

ма, да се делегират задължения по отношение на дейността при кризи, да се 

организира взаимодействието между елементите на системата, да се органи-

зира гражданска отбрана във военно време и синхронизирането на системата 

с колективните такива.  

На четвърто място е необходимо преработване на Методиката за во-

енновременно планиране, която да осигурява национална координация на 

всички нива на планиране и между всички участници (национални и чуждес-

транни) през целия цикъл на планиране.  

3.2. Усъвършенстване на управлението на невоенния компонент 

при участието му в отбраната на страната 

Управлението е широко обхватен процес, който засяга пряко и косвено 

всички управленски нива, всички участници и всички управленски функции, 

в това число планирането, организирането на подготовката, ръководството и 

мотивирането и осъществяването на контрол. 

Анализирайки разбиранията за военновременна система за управление, 

отчитайки необходимостта от стандартизация, взаимодействие и оперативна 

съвместимост между компонентите на системата за отбрана е необходима и 

промяна в традиционното разбиране за нейния състав: органи за управление, 

пунктове за управление и комуникационно-информационна система. Вместо 

това е предложено системата за управление да се разглежда като триедин-

ност на взаимодействащи си елементи: човешки ресурси, инфраструктура и 

оборудване, и процедури, съответно на стратегическо, оперативно и такти-

ческо ниво. Предложени са и мерки за подобрение на елементите на система-

та за военновременно управление. По отношение на „човешките ресурси“ са 

предложени: заявяване на по-високи критерии за качество на персонала на 

входа на системата; обучение и преквалификация на състава; повишаване на 

мотивацията чрез материални стимули, осигуряване на социални компенса-

ции и други предимства; изграждане на колектив и др. Мерките, свързани с 

„инфраструктура и оборудване“, включват поддръжка, системно модерни-

зиране на всички съставни елементи и осигуряване на защита в съответствие 
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със съвременните изисквания. Това налага увеличаване бюджетни средства, 

прозрачни обществени поръчки и осъществяване на качествени процедури, 

обхващащи всички дейности, усвояване и тестване на обективен над ведомс-

твен контрол. Мерките, свързани с елемента „Процедури“ изискват своевре-

менно разработване на тяхната функционалност чрез провеждане на трени-

ровки и учения и системно актуализиране и коригиране. 

По отношение на денонощното дежурство и оповестяването за 

привеждане на организациите от НВК в по-високи степени на готовност е 

необходимо: прекратяване на практиката за назначаването на хора по допъл-

нителни длъжностни разписания за длъжностни лица; доизграждане на 

„Комплексната автоматизирана система за управление при извънредно поло-

жение, военно положение или положение на война“ и др. Задължително 

изискване за всички ръководители от НВК, участващи във военновременното 

управление, трябва да бъде разрешен достъп до класифицирана информация 

и провеждане на системни практически занятия, тренировки и учения. 

С оглед спецификата на НВК и за постигане на целта на дисертацион-

ния труд, са изследвани функциите: планиране; организиране и подготовка; 

ръководство и мотивация; контрол. По отношение на планирането е необ-

ходимо всички министерства и ведомства с възложени задължения по Наци-

оналния план за оказване на поддръжка от Република България, като страна-

домакин на сили на НАТО, да разработват ведомствени планове за изпълне-

ние на произтичащите от него задълженията. Всички военновременни плано-

ве трябва да бъдат разработвани по единна национална методика, да бъдат 

поддържани в актуално състояние, да бъдат всестранно осигурени с ресурси 

и усвоени от персонала. 

Организиране и подготовка е следващата функция, касаеща управле-

нието на НВК. За нейното усъвършенстване са изведени няколко основни 

направления: усъвършенстването на организационните структури, трансфор-

мация на мирновременни архитектури и залагането на механизми за преми-

наване към военновременни щатове; служителите по „ОМП“ да бъдат подчи-

нени на надведомствена структура или на структура на Министерството на 

отбраната, за да могат по-ефективно да изпълняват задълженията си; попъл-

ване на организациите от НВК с качествен и мотивиран персонал; разработ-

ване на механизми за защитата на служителите по ОМП от политически наз-

начавания; усъвършенстването на подготовката на персонала; осигуряване с 
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необходимите ресурси и услуги; осигуряването на вътрешно и външно       

взаимодействие, оперативна съвместимост, общуване, доверие и компроми-

си, в името на националния интерес. 

По отношение усъвършенстването на управленската функция ръковод-

ство и мотивация са предложени няколко мерки: ръководителите на струк-

тури от НВК да имат подходящ образователен ценз и да преминават обуче-

ние по въпросите на отбраната на страната; да умеят да решават проблемите, 

свързани с подготовката за отбрана, осигуряване на защитата при кризи, бед-

ствия и други извънредни ситуации и във военно време; провеждане на мер-

ки, целящи създаването на чувство за принадлежност и колективна общност; 

подобряване на условията за труд и др. 

Контролът е последната, но не и по-важност функция, която трябва 

да бъде усъвършенствана чрез: извършване на планови и непланови проверки 

на провежданата подготовка за отбрана; извършване на ревизии и инвентари-

зации; реалистичен контрол на готовността за работа във военно време по 

единна национална методика за оценка на готовността на НВК. 

3.3. Усъвършенстване на устойчивостта на невоенните способности 

срещу уязвимостите в сферата на колективната отбрана 

В тази част са предложени мерки по отношение на следните области на 

колективна уязвимост: виртуални уязвимости, хибридни заплахи, гражданс-

ко-военно сътрудничество, международно сътрудничество и взаимодействие 

с партньори. Мерките в областта на виртуалните уязвимости са: подобря-

ване на способностите за защитата на информационните мрежи на национал-

но ниво и изграждане на механизми за ранно откриване и отговор на кибер-

атаки; поемане на национален „ангажимент към киберотбраната“ за изграж-

дане на невоенни кибер способности. 

По отношение на хибридните заплахи са изведени няколко направле-

ния: разработване на невоенни способности за прогнозиране, ранно преду-

преждение и ефективен отговор на съвременните хибридни атаки; изгражда-

не и поддържане на невоенни способности за осъществяване на непрекъснат 

обмен на информация със съюзните специализирани служби в реално време и 

изграждане и поддържане на способност за ситуационна осведоменост;      

изграждане на способности за неутрализиране на фалшиви новини, дезин-

формация и поддържането на способности за бързо и адекватно осведомява-

не на обществото за всички сфери на обществения живот. 
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Гражданско-военното сътрудничество изисква: израждане и под-

държане на способности за териториална отбрана на страната и адаптиране 

на националните механизми за подготовка и предоставяне на територията и 

инфраструктурата на страната за ползване от сили на НАТО. Такива са транс-

граничните транзитни споразумения за бързо разполагане на Силите с много 

висока готовност (VJTF) и силите за реагиране на НАТО (NRF); поддържане 

на способности на НВК за осигуряване на съюзните сили с необходимите за-

паси от горива и други ресурси; изграждане на способности за гражданска 

отбрана и синхронизирането им със колективните такива. 

По отношение на сътрудничеството с НАТО и ЕС е необходимо да 

бъдат изградени и поддържани невоенни способности на страната за непре-

къснат обмен на информация и усъвършенстване на невоенните способнос-

тите за взаимодействие с НАТО и ЕС. 

По отношение на взаимодействието със страни-партньори е пред-

ложено изграждане на национални способности за провеждане на съвместни 

действия и консултации, обмяна на опит и на поуки от практиката със стра-

ните-партньори от НАТО. 

3.4. Усъвършенстване на контрола на готовността на НВК за    

участие в отбраната на страната 

Оценката на подготовката на НВК за работа във военно време и нейния 

резултат - готовността за участие в отбраната на страната, е важен аспект на 

подготовката за отбрана. Контролът на готовността подпомага да се устано-

вява реалното състояние на подготвеността на организациите да изпълняват 

възложените им военновременни задачи. Това предполага разработване на 

национална Методика за оценка на готовността на невоенния компонент за 

работа във военно време, която да позволява точно диагностициране чрез 

обективни и ясни критерии, индикатори и измерители. 

Извършените анализи на различни ръководни документи и съществу-

ващата практика показват, че няма разработен Модел за контрол на готов-

ността на НВК за участие в отбраната на страната. В същото време изследва-

нето показа, че контролът в това направление е неефективен. 

Предложеният примерен „Модел за контрол на готовността на 

НВК за участие в отбраната на страната“ допринася за обогатяване и 

практическата насоченост на контрола, като подпомага: единността в разби-

ранията; интеграция на усилията; процеса на контрола. Той предоставя ясни 
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процедури, задължения, отговорности, измерители и индикатори на готов-

ността на НВК за участие в отбраната на страната. 

В Модела е заложен алгоритъм за работа на постоянно експертно зве-

но към Съвета по сигурността към Министерския съвет за оценка на готов-

ността на НВК за участие в отбраната на страната. Той се базира на система 

от дейности, осъществявани в определена логическа последователност в рам-

ките на 6 (шест) фази и 23 (двадесет и три) стъпки - Фиг. 4. 

 

Фиг.4. Модел за контрол на готовността на НВК за участие в отбраната 

на страната 

Фаза 1. Иницииране на процеса на контрол. Тя се състои от 4 (чети-

ри) стъпки: Стартиране на процеса, на база заповед, включваща причините 

за стартиране на процеса, насоките за работа, политическите ограничения, 

критичните срокове и рамките на процеса. Продължава с отдаването на ука-

зания за работата на експертното звено, определяне на целта, основните 

изисквания и указване на насоките за работа на експертите. Следва определя-

не на рамките и параметрите за контрол, където се приемат общата рамки 

и необходимата организация за стартиране на работния процес. Последната 

стъпка е формиране на експертни групи, в която се извършва необходимата 
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организация, определят се необходимите подгрупи и разпределят задачите 

между тях в областите планиране, подготовка, осигуряване и управление. 

Фаза 2. Оценка на средата на сигурност, вероятните рискове и 

заплахи и определяне на изискванията за осъществяване на контрол. Тя 

включва пет стъпки: анализ на процесите и тенденциите в средата на си-

гурност, който разкрива динамиката на средата на сигурност, определена от 

политиките на геостратегически актьори и вътрешната среда на сигурност. 

На следващо място е анализ на рисковете и заплахите за сигурността, при-

оритизиране на рисковете и заплахите и определянето на необходимите не-

военни способности. Следва извеждане на конкретни изисквания за необхо-

димите невоенни способности в две групи - в интерес на ВС и/или силите на 

НАТО и на населението, националното стопанство и територията на страна-

та. По-нататък е стъпката разпределяне на задачите между експертните 

групи в две направления: контрол на готовността на организациите от НВК и 

комплексната подготовка на НВК за отбрана на страната. Последната стъпка 

е определяне на вида, формите, типа и способите за контрол и задаване на 

измерителите за контрол, която завършва с изготвяне на планове за контрол 

от всички експертни екипи. 

Фаза 3. Оценка на готовността на организациите от НВК за 

участие в отбраната на страната. Тя включва 4 (четири) стъпки: оценка 

на нормативна база, доктрини и концепции и военновременни планове; оцен-

ка на подготовката на персонала и ръководния състав за работа във военно 

време; оценка на всестранното осигуряване (военновременни мощности, ре-

сурси, запаси, услуги и др.); оценка на системата за военновременно управ-

ление и оповестяване по определени индикатори и измерители. 

Фаза 4. Оценка на комплексната подготвеност на държавата за 

участие в отбраната на страната. Тя се състои от 3 (три) стъпки: оценка 

на подготовката на населението, на националното стопанство и на тери-

торията и инфраструктурата в интерес на отбраната на страната, по пред-

варително определени показатели и измерители. 

Фаза 5. Анализ на резултатите от проверките и разработване на 

предписания. Тя се състои се от 4 (четири) стъпки: систематизиране и 

обобщаване на резултатите от контрола по измерители/индикатори, по 

тежест на слабости, по институции и др.; анализ на данните и разкриване на 

слабостите, проблемите и несъответствията, в това число определяне на 
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всички дефицити и несъответствия по отношение на невоенните способности 

и извеждане на причините за констатираните слабости; разработване на 

предложения, предписания и мерки за отстраняване на слабостите, които 

се оформят като бележки към отговорните елементи от НВК; утвърждаване 

на предложения, предписания и мерки и срокове за тяхното изпълнение, в 

която предложените мерки се оценяват по критериите приложимост, изпъл-

нимост и ресурсна осигуреност. След съгласуване от ръководителите на про-

верените структури се изготвя доклад за готовността им за работа във военно 

време с всички предписания, до Министъра на отбраната. 

Фаза 6. Контрол на изпълнението на предписанията и завършване 

на процеса. Тя съдържа три стъпки: проверка на изпълнението на мероприя-

тията и сроковете от предписанията; осъществяване на методическа по-

мощ и анализ и последваща оценка на ефективността на предложените 

мерки, като в последната е предвиден механизъм за обратна връзка. Ако ре-

зултатите не отговарят на предварително зададените и не водят до цялостно 

подобряване на готовността за отбрана процесът се връща в стъпка 5 на фаза 

2. Ако те отговарят на изискванията, се преминава към последната стъпка - 

докладване на резултатите и приключване на процеса. 

Разгледаните в Глава трета въпроси са основание за следните изводи: 

1. Усъвършенстването на стратегическите възгледи и схващания за из-

граждане и развитие на невоенни отбранителни способности, като част от 

общите отбранителни способности на страната, е първата стъпка на промяна-

та, която задължително трябва да бъде отразена във всички стратегически 

документи, свързани с националната сигурност и отбраната на страната.  

2. Подобряването на нормативната уредба, регламентираща участието 

на невоенния компонент в отбраната на страната изисква приемането на нов 

Закон за отбраната на страната, в който да бъдат регламентирани архитекту-

рата на системата за отбрана, задачите на елементите на невоенния компо-

нент, въпросите на гражданската отбрана, на териториалната отбрана, воен-

новременния състав на въоръжените сили, провеждането на мобилизация, 

както и да бъдат преработени свързаните с него закони и подзаконови норма-

тивни актове, касаещи участието на НВК в отбраната. 

3. Подобряването на управлението на НВК при участие в отбраната на 

страната трябва да обхване основните управленски функции за постигане на 

оперативна съвместимост между военния и невоенния компоненти на систе-
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мата за отбрана на страната, като акцентира върху военновременното плани-

ране и осигуряването на необходимите за военно време човешки, материал-

ни, финансови и информационни ресурси.  

4. За изпълнение на съюзните задължения на страната в интерес на ко-

лективната отбрана на страната е необходимо предприемането на мерки за 

изграждане на невоенни отбранителни способности в следните области: за-

щита на критична инфраструктура; гражданска отбрана; управление при кри-

зи; осигуряване на невоенни ресурси за силите и целите на НАТО; кибер-

отбрана; неутрализиране на хибридни заплахи; сътрудничество и взаимо-

действие със силите на НАТО и партньорски организации. 

5. За подобряване изграждането, поддържането и развитието на нево-

енни отбранителни способности и провеждане на качествена подготовка за 

работа във военно време е необходим ефективен контрол, за какъвто може да 

се използва разработеният „Модел за контрол на готовността на НВК за 

участие в отбраната на страната“, предоставящ алгоритъм за проверка и 

оценка на готовността на НВК, идентифициране на проблемите и извеждане 

на мерки за тяхното преодоляване.   

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

3.1 Основни изводи 

Цялостният анализ на изследваните в дисертационния труд въпроси да-

ва основание за следните изводи: 

1. Невоенният компонент обхваща всички държавни органи за управ-

ление, структури, организации, сили и средства от системата за отбрана на 

страната, които имат възложени военновременни задачи, обединени в след-

ните основни елементи: органи за стратегическо ръководство, командване и 

управление; структурите и силите, влизащи във военновременния състав на  

въоръжените сили; министерства и ведомства, осигуряващи отделните секто-

ри на сигурност и държавните агенции и комисии, със задачи по отбрана;  

териториални органи на изпълнителната власт; юридическите лица, органи-

зации на граждани и гражданите. 

2. Мисията на невоенния компонент при участие в колективната отбра-

на на страната е да гарантира устойчивото управление и функциониране на 

държавата, осигуряване на човешки, материални, информационни и финан-

сови ресурси и услуги, защитата на населението, икономиката и инфраструк-
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турата и др. Функциите си НВК реализира в четири основни области:         

управление; защита; осигуряване; поддържане, възстановяване и изграждане, 

а задачите му могат да се групират като задачи, изпълнявани в интерес на  

националната отбрана на страната и задачи, изпълнявани в интерес на колек-

тивната отбрана.  

3. Изведените базови невоенни отбранителни способности и определе-

ните основни отговорници за тяхното изграждане, създават концептуална 

рамка, нормативен регламент и условия за изпълнение на военновременните 

задачи на невоенния компонент в интерес на националната и колективната 

отбрана на страната и осигуряват необходимата теоретична основа за пос-

ледващото им изследване чрез разработената за целта методика. 

4. Готовността на организациите от невоенния компонент за участие в 

отбраната на страната е оценена като „ограничена“ или „частична“, а ком-

плексната подготовка на невоенния компонент за отбрана - като „незадово-

лителна“, което е резултат от системно подценяване на подготовката, не-

ефективен контрол и не осигуреност с ресурси за работа във военно време. 

5. Подобряването на концептуалната рамка и нормативната уредба в 

разглежданата сфера изисква трансформация на съществуващите възгледи в 

посока възприемане на интегриран подход за национално отбранително пла-

ниране и паралелно изграждане на способности на всички компоненти от 

системата за отбрана, а също така и регламентиране на военновременните 

задължения и подготовката на невоенния компонент чрез промени в ръко-

водството за планиране на отбраната, базирано на способности, разработване 

на доктрина за участието на НВК в колективната отбрана, приемане на изця-

ло нов закон за отбраната на страната.  

6. Ефективното участие на невоенния компонент в националната и ко-

лективната отбрана на страната предполага изграждане на невоенни способ-

ности в редица ключови области, гарантиране на качествено военновременно 

управление и поддържане на елементите му в готовност за изпълнение на 

възложените им военновременни задачи, за контрола на които може да се 

ползва предложеният „Модел за контрол на готовността на невоенния ком-

понент за участие в отбраната на страната“. 
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3.2 Предложения 

Направените изводи са основание за следните предложения: 

1. Да се предприемат законодателни инициативи и организационни 

промени в администрацията на Министерския съвет, насочени към засилване 

ролята на Съвета по сигурността към Министерския съвет, свързана с          

изграждането на невоенни отбранителни способности и осъществяване на 

ефективен контрол на готовността на НВК за участие в отбрана на страната. 

2. Да бъдат извършени корекции на Ръководството за планиране на 

отбраната, базирано на способности, чрез които да се приложи интегриран 

подход при изграждането на отбранителните способности на страната, като в 

него освен военните да се отчита и изграждането на невоенни способностите 

на елементите от невоенния компонент на системата за отбрана. 

3.  Да бъде разработен проект на Закон за управление при кризи, кой-

то да бъде основа за изграждането на Единна национална антикризисна сис-

тема и да регламентира изграждането на способности за гражданска отбрана 

и отбрана на територията на страната. 

4. Да се преосмисли концептуалната рамка и нормативната регулация 

за възлагане на военновременни задачи на елементите на невоенния компо-

нент и гарантиране на тяхното изпълнение, чрез въвеждане на работещи    

механизми за стимулиране изграждането и поддържането на военновременни 

мощности и запаси. 

 

3.3 Основни резултати 

3.3.1 Научни резултати: 

1. Обогатена е теорията, свързана със същността и съдържанието на 

невоенния компонент на системата за отбрана на страната, като са формули-

рани неговата мисия, функции и задачи независимо от формата, в който се 

провежда в отбраната на страната, и е предложена класификация на елементи-

те на невоенния компонент, на база на редица обективни критерии. 

2. Систематизирани са нови знания, предложени са нови научни дока-

зателства и са изведени диалектически връзки и зависимости между необхо-

димите отбранителни способности на невоенния компонент по задачи и еле-

менти, формулирани са компонентите на нивото на готовност и индикаторите 

за тяхното измерване при участие в отбраната на страната. 



37 

 

3.3.2 Научно-приложни резултати: 

1. Изведени са базовите невоенни способности на системата за отбра-

на на страната, необходими за ефективно осъществяване на националната и 

на колективната отбрана, и е разработена Методика за изследване на състоя-

нието на подготовката на невоенния компонент за работа във военно време и 

на готовността му за участие в отбраната на страната. 

2. Систематизирани са конкретни предложения и препоръки за      

преодоляване на идентифицираните проблеми, слабости и несъответствия по 

отношение на концептуалната и нормативната база, управлението на невоен-

ния компонент при изграждането и използването на невоенни способности, 

касаещи колективната отбрана на страната.  

3. Предложен е концептуален Модел за контрол на готовността на    

невоенния компонент за участие в отбраната на страната, със съответен алго-

ритъм, който подпомага процеса на оценка на готовността на елементите на 

невоенния компонент за работа във военно време и допринася за повишаване 

на общата ефективност на системата за отбрана на страната. 

 

ОБЩО ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Извършеният анализ на съвременните тенденции, рискове и заплахи за 

сигурността на страната доказа все по-голямото влияние на невоенните сили, 

прилагащи асиметрични и хибридни модели за противопоставяне за реализи-

ране на собствени цели и интереси. Това поражда необходимостта от прила-

гане на реципрочно невоенно противодействие и осигуряване на невоенни 

способности за националните и съюзните отбранителни сили, в интерес на 

провеждането на ефективна отбрана на страната.  

В разработката за първи път са поставени и решени въпросите, касае-

щи класифицирането на състава на НВК по конкретни признаци. Заедно с 

това са определени мисията, функциите, задачите и необходимите способ-

ности на НВК за участие в отбраната на страната, независимо от формата, в 

която се провежда тя. Чрез разработените инструменти за оценка (компонен-

тите на готовността и техните индикатори, както и дейностите, свързани с 

подготовката на националното стопанство, територията и инфраструктурата 

и населението в интерес на отбраната на страната) в изследването са разкри-
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ти състоянието на готовността на НВК за работа във военно време и голяма 

част от съществуващите слабости, проблеми и дефицити в тази област.  

Същите са свързани както с нормативната, концептуалната и доктри-

налната уредба за изграждане, поддържане и развитие на необходимите не-

военни способности за отбраната на страната, така и с наличието на пробле-

ми от системно-организационен, функционален и ресурсен характер, по от-

ношение на подготовката на НВК за работа във военно време.  

Проведеното изследване потвърждава заложената хипотеза и доказват, 

че усъвършенстване на участието на НВК в отбраната на страната е възмож-

но чрез подобряване на подготовката на неговите елементи; отбранително-

мобилизационна подготовка на националното стопанство, територията и ин-

фраструктурата, и населението; и чрез ефективен контрол на готовността на 

НВК за работа във военно време. В дисертационния труд са систематизирани 

основните направления за усъвършенстване на участието на невоенния ком-

понент в колективната отбрана на страната. 

В резултат на изследването е разработен модел за контрол на готов-

ността на НВК за участие в отбраната с детайлен алгоритъм, който подпомага 

осъществяването на обективна оценка на дефицита от невоенни способности и 

оценява подготовката на НВК за участие в отбраната. Моделът създава основа 

за разработване на Национална методика за оценка на готовността на НВК за 

участие в отбраната на страната. 

Резултатите от дисертационния труд имат както научно, така и практи-

ческо приложение. В научно отношение те могат да послужат за нуждите на  

учебния процес във Военна академия „Г. С. Раковски“ и в други висши учеб-

ни заведения и научно-изследователски институти, работещи в сферата на 

подготовката на страната за отбрана, тъй като осигуряват добра основа от 

знания по отношение на необходимите способности и военновременните за-

дължения на държавните институции, организациите и гражданите. В прак-

тическо отношение приложимостта на разработката има значение за създава-

не на методологически инструментариум на национално ниво за контрол на 

готовността на елементите от НВК за участие в отбраната, с което да бъдат 

създадени условия за повишаване ефективността на участието на НВК в ко-

лективната отбраната, а от там и повишаване на ефикасността на системата 

за отбрана на страната. 
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