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ВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИ 
 
Книгата е посветена на усилията на новите страни – член-

ки на НАТО, да реформират и трансформират въоръжените си 
сили през последните 15–20 години. Търси се отговор на клю-
чови въпроси – успешни ли са положените усилия и рацио-
нално ли бяха изразходвани ограничените отбранителни ре-
сурси на държавите; изградени ли са отговарящи на средата за 
сигурност оперативни способности на въоръжените сили в 
национален и съюзен контекст? 

Темата е особено актуална за присъединилите се към 
НАТО държави след края на студената война и за кандидатки-
те за членство: поради сложните процеси на реформиране на 
въоръжените сили и изграждане на нови способности, съот-
ветстващи на предизвикателствата и рисковете на динамична-
та среда на сигурност от началото на ХХІ век. Опитът на ре-
дица страни показва, че процесите на военна реформа и тран-
сформация често не са добре управлявани, приоритетите не са 
прецизно дефинирани и крайните резултати от изразходваните 
ресурси и положените усилия са под очакваните. Различни са 
причините за това в отделните страни, но като общи се очер-
тават липсата на ясна дългосрочна концепция или стратегия за 
военна трансформация и на конкретни отговорности за нейно-
то осигуряване, както и неправилно определените приоритети 
в модернизацията и изграждането на необходимите способ-
ности на въоръжените сили. 

Разработката е осъществена въз основа на резултатите от 
приложно-изследователски проект на секция „Стратегически 
анализи и прогнози” на Института за перспективни изследва-
ния за отбраната на Военна академия „Г. С. Раковски” на тема 
„Национални подходи и най-добри практики в трансформаци-
ята на отбраната и въоръжените сили на новите страни – 
членки на НАТО”. Проектът е осъществен през 2010 г. 

Студията е структурирана в четири раздела. Първият раз-
дел – „Съвременни национални и съюзни теоретични поста-
новки по трансформацията на отбраната и въоръжените сили”, 
анализира съществуващи основни теоретични положения за 
трансформацията в отбранителния сектор, като акцентира 
върху тези в САЩ и НАТО. Анализът е насочен към дълбока-
та същност на трансформацията, нейните разновидности в за-
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висимост от дълбочината и обхвата на трансформационните 
промени във въоръжените сили и техните способности. На 
основата на съществуващи определения е предложено адапти-
рано определение за военната трансформация. Подчертани са 
различията между военна реформа, модернизация и транс-
формация, за да бъдат разграничавани при формулиране на 
политики, разработване и изпълняване на планове за развитие 
на въоръжените сили. 

Анализирани са най-общо изискванията на НАТО към 
трансформацията на съюзните способности, които се очаква 
да бъдат реализирани от страните членки чрез поемане на съ-
ответни индивидуални или колективни ангажименти за разви-
ване способности на националните въоръжени сили или об-
щосъюзни способности. Тези изисквания придобиват по-ясна 
конкретност на срещата на НАТО на високо равнище през но-
ември 2002 г. в Прага, както и с приетата през ноември 2010 г. 
нова Стратегическа концепция на НАТО. 

Във втория раздел на студията – „Национални подходи и 
практики във военната реформа и трансформацията на новите 
страни – членки на НАТО”, са анализирани националните 
подходи и опитът във военната реформа и трансформацията 
на 12-те нови страни в Съюза. Очертани са различните усло-
вия, при които те изграждат въоръжените си сили след края на 
студената война – повечето преструктурират и съкращават 
наследените въоръжени сили, докато няколко малки държави 
започват да изграждат почти от нула отбранителния си потен-
циал. От изложенията за различните нови страни членки се 
вижда, че този процес става по-организиран и целенасочен 
след включване на държавите в програма „Партньорство за 
мир” на НАТО и свързания с нея Процес на преглед и плани-
ране на партньорството – особено след присъединяване на 
девет от страните към Плана за действие за членство, предло-
жен от Съюза на кандидатките за членство. Подчертано е, че 
след приемането на страните в НАТО процесът на военна 
трансформация в новите съюзни държави е подпомаган и ко-
ординиран чрез Стратегическото командване по трансформа-
цията. 

Третият раздел – „Общи елементи в националните подхо-
ди за трансформация”, акцентира върху общите елементи във 
военните реформи и трансформацията на новите членки на 
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НАТО. Посочено е, че на политическо равнище това са депо-
литизацията на личния състав и установяването на граждан-
ски контрол над въоръжените сили, промяната на тяхната за-
конова и нормативна база, приемането на нови стратегии и 
концепции за национална сигурност и отбрана, както и значи-
телните съкращения на личен състав и въоръжения в страните 
с наследени въоръжени сили. Подчертава се, че на военно рав-
нище общите елементи в националните подходи за трансфор-
мация включват модернизиране на въоръжените сили, разра-
ботване и приемане на концепции и доктрини за нови типове 
операции и мисии на силите, специализация в развитието на 
оперативните способности на въоръжените сили и други. Като 
общ недостатък в националните подходи за трансформация са 
откроени липсата на целенасочена политика, конкретна кон-
цепция/стратегия и минимална степен на институционализа-
ция на процеса на трансформация в повечето от новите страни 
членки. Като ограничаващ фактор на военната трансформация 
в тях са посочени по-ниските отбранителни разходи – като 
процент от БВП и в абсолютен размер, което забавя, а в от-
делни случаи и спира процеса на военна трансформация и из-
граждане на необходими военни способности на страните. 

Четвъртият раздел на студията – „Препоръки за военната 
трансформация на новоприети страни в НАТО”, извежда ре-
дица препоръки, които е желателно да бъдат взети под внима-
ние при актуализиране или разработване на националния под-
ход за трансформация на въоръжените сили и техните способ-
ности. Те са синтезирани на основата на положителните прак-
тики в редица страни членки, както и на съюзния опит. Изве-
дени са и редица възможни критерии и индикатори за военна 
трансформация, които могат да бъдат използвани за оценяване 
наличието на трансформационен процес и измерване на него-
вите междинни резултати. 

Студията не претендира за изчерпателност по темата, а 
по-скоро предлага аналитичен обзор на усилията в теорията и 
практиката върху военната трансформация, с акцент на пос-
тиженията и недостатъците на трансформационния процес в 
новите страни – членки на НАТО. 

Книгата е предназначена за изследователи и експерти в 
областта на панирането на отбраната, изграждането и транс-
формацията на въоръжените сили. Тя би могла да намери 
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приложение и в процеса на обучение на слушатели и студенти 
във военнообразователните учреждения на военното ведомст-
во на страната. 

 
София, април 2011 г.           От автора 
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ПРЕДГОВОР 
 

Най-добрата стратегия  
е винаги да се стремите да бъдете 

 колкото е възможно по-силни. 
 

„За войната”, Карл фон Клаузевиц 
 

 
Новата международна стратегическа среда на сигурност, 

оформила се в края на ХХ и началото на ХХІ век, налага не-
обходимостта от мащабна промяна на системата за сигурност 
в регионален и световен мащаб. Възникналите нови рискове и 
заплахи след студената война намират Великите и регионал-
ните сили, както и отделните държави неподготвени за отго-
вор и неутрализирането им. На мястото на традиционните и 
добре познати заплахи се появяват нови – глобален терори-
зъм, разпространяване и възможност за използване на оръжия 
за масово поразяване, регионална нестабилност, провалящи се 
държави, радикални идеологии и неразрешени конфликти. 
Предимно асиметричният характер на конфликтите в новата 
среда за сигурност, разрастването на международния терори-
зъм и организираната престъпност показват недостатъчната 
пригодност на структурите за сигурност и въоръжените сили 
на съюзите и държавите за отговор на новите предизвикателс-
тва. Наследените масови армии и тежки въоръжения не са 
подходящите сили и способности за ефективна борба с новите 
заплахи и воденето на асиметрични войни. САЩ и Организа-
цията на Северноатлантическия договор (НАТО) първа осъз-
нава необходимостта от трансформация на военните си спо-
собности в новия век. 

Променената стратегическа среда поставя нови изисква-
ния към развитието на въоръжените сили. Новите заплахи на-
лагат нови военни способности, отговарящи на техния харак-
тер. С изключение на двата военни конфликта с Ирак и въз-
душната кампания на НАТО на Балканите останалите кон-
фликти в света през този период са с ниска интензивност и по-
голяма продължителност. Преобладават операциите за въз-
становяване, мироопазване, мироподдържане, хуманитарните 
и тези за оказване помощ на населението при разрушителни 
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природни бедствия. По-широкото ангажиране на ООН, ОССЕ, 
НАТО, ЕС и регионални организации в управлението на кризи 
в различни региони на света повишава силно потребността от 
военни способности за изпълнение на широк спектър от ми-
сии. Утвърждава се тенденцията такива операции да се про-
веждат от съюзни или коалиционни многонационални сили, 
което постави високи изисквания към тяхната оперативна 
съвместимост. Силно нараства ролята на сили за специални 
операции и способности за разузнаване, наблюдение, прециз-
но целеуказване, гарантиран скрит обмен на информация и 
нанасяне на своевременни високоточни удари по новоразкри-
ти обекти и цели. Защитата и сигурността на собствените сили 
придобиват първостепенна важност. Бързото разрастване на 
редица кризи налага изискването за наличие на сили с висока 
готовност и по-оперативен процес на вземане на международ-
ни, съюзни, коалиционни или национални решения за развръ-
щане на многонационални сили за неутрализиране на кризите 
на по-ранен етап или разделяне на враждуващи групировки. 

Това налага да започне процес на трансформация на сис-
темите за международна и регионална сигурност, на нацио-
налните сектори за сигурност и отбрана, в частност на нацио-
налните и съюзните военни способности. Политическата 
трансформация на НАТО и страните членки предизвиква и 
военна трансформация. Трансформацията на националните 
военни способности е сложен и продължителен процес. Той е 
силно предизвикателство за големите и развити държави от 
НАТО, а още по-голямо – за малките страни членки. Процесът 
на трансформация изисква иновационно мислене, добро ръко-
водство, ресурси и целенасочени действия. Той би следвало да 
започне с точно определяне на новите рискове и заплахи за 
сигурността на страните и ясното формулиране на новите ми-
сии и задачи на въоръжените сили в новата стратегическа сре-
да. Може да се приеме, че началният му етап е приключил, 
тъй като всички страни – членки на НАТО, и организацията 
като цяло са приели и отразили тези кардинални промени в 
стратегическите документи за колективната и националната 
сигурност и отбрана. 

След 1989 г. в страните от Централна и Източна Европа 
започва процес на интензивна политическа, икономическа и 
социална трансформация, по време на който се разпадат Вар-
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шавския договор, както и държавните формирования Съвет-
ския съюз, Чехословакия и Югославия. Бившите социалисти-
чески страни и новопоявилите се държави на европейския 
континент навлизат в преходен процес за изграждане на де-
мократични общества и пазарна икономика, както и за укреп-
ване и гарантиране на своята национална сигурност и отбрана. 
Тежкото състояние на националните икономики, неукрепна-
лите демократични структури и липсата на политически опит 
ги изправят пред дилемата за индивидуални или колективни 
усилия за гарантиране на националния суверенитет. 

Организацията на Северноатлантическия договор от 1990 г. 
инициира политика на сътрудничество и партньорство със 
страните от Централна и Източна Европа, която намира израз 
и в приетата през 1991 г. Стратегическа концепция на органи-
зацията. Тази политика на НАТО е посрещната положително и 
ентусиазирано от страните и повечето от тях избират курс към 
сближаване и развиване на двустранни отношения с организа-
цията. През 1994 г. с готовност се включват в инициативата 
„Партньорство за мир” на НАТО и с помощта на организация-
та започват целенасочени реформи в областта на национална-
та сигурност и отбраната. В това сътрудничество повечето от 
страните правят своя избор за гарантиране на националната си 
сигурност – пълноправно членство в организацията. Първите 
три страни, получили покана за членство през 1997 г. – Пол-
ша, Чехия и Унгария, са приети в НАТО през април 1999 г. 

След първото разширяване на НАТО с трите централно-
европейски държави, както и след най-голямото му разширя-
ване през 2004 г. със седем нови страни, включително Бълга-
рия, и с още две малки балкански страни през 2009 г. всички 
нови страни членки не само трябва да се интегрират в органи-
зацията, но и да започнат интензивен процес на трансформа-
ция на отбранителните ведомства и оперативните способности 
на въоръжените си сили. Повечето нямат ясна визия как да 
планират, управляват и най-ефективно да осъществят този 
сложен и продължителен процес. Независимо от усилията на 
Стратегическото командване на НАТО по трансформацията да 
структурира и насочва този процес все още отделни нови   
страни членки не са го институционализирали добре, не са 
разпределили прецизно целите си, не отделят минимално не-
обходимите ресурси за неговата реализация и не постигат 
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очакваните резултати за изграждане на сили и способности, 
отговарящи на съвременната и бъдещата среда за сигурност. 

По предлаганата тема не е правено цялостно изследване, 
което да обобщи подходите, опита и резултатите в трансфор-
мацията на новоприетите в НАТО. Публикации за отделни 
или групи страни не дават цялостна представа за общото и 
индивидуалното в подходите и практиките им в трансформа-
цията на отбраната и въоръжените сили и най-приоритетните 
цели за постигане. Приели сме, че нови страни членки са 
всички съюзни страни, присъединили се към Съюза след края 
на студената война. С тези 12 държави НАТО се разшири в 
Средна и Югоизточна Европа, като укрепи зоната на сигур-
ност и стабилност в този регион на света. 

Трансформацията на отбраната и въоръжените сили е ак-
туален проблем за всички страни от НАТО. Този процес за-
почна да се изпълнява по-целенасочено след срещата на дър-
жавните и правителствените ръководители на страните членки 
през ноември 2002 г. в Прага, когато те поемат конкретни ан-
гажименти за изграждане на нови военни способности. Про-
цесът на трансформация в НАТО е институционализиран на 
стратегическо равнище със създаването на Стратегическо ко-
мандване по трансформацията. Тя е голямо предизвикателство 
за съюзните страни – особено за новоприетите. След осем го-
дини усилия постигнатите резултати по концептуални, орга-
низационни и ресурсни причини все още са под очакваните. 

Целта на изследването е да се проучат националните под-
ходи, най-добрите практики и опита на новите страни членки 
на НАТО, в трансформацията на отбраната и оперативните 
способности на въоръжените сили, в съответствие с нацио-
налните и съюзните отбранителни изисквания, както и да се 
анализират ключовите проблеми и да се разкрият основните 
приоритети и ресурсни изисквания в процеса на трансформа-
цията, неговата организация и управление. Изследването 
проследява и анализира основите на военните реформи, тях-
ното развитие и степента, до която всяка страна е успяла да 
трансформира оперативните способности на въоръжените си 
сили преди и след приемането Ӝ в Съюза. Практическата цел 
на изследването е да се изведат препоръки отчасти за отбра-
нителната и основно за военната трансформация (трансфор-
мацията на въоръжените сили) на новоприети страни в НАТО. 
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Изследването изключва политическата трансформация на 
анализираните страни, както и детайлния анализ на отбрани-
телната политика и планирането, военното образование, прес-
труктурирането и трансформацията на индустриалния сектор 
на отбраната и други аспекти на отбранителната трансформа-
ция, които ще бъдат предмет на следващи изследователски 
усилия. То акцентира главно върху военната трансформация. 

Изследването е базирано само на публично достъпни из-
точници на информация, анализи, оценки и изследвания на 
български и чуждестранни автори, на национални и съюзни 
научни и изследователски институти, центрове, както и на 
неправителствени изследователски организации. 
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СЪВРЕМЕННИ НАЦИОНАЛНИ И СЪЮЗНИ 
ТЕОРЕТИЧНИ ПОСТАНОВКИ  

ЗА ТРАНСФОРМАЦИЯТА НА ОТБРАНАТА  
И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ 

 
Съвременни теоретични постановки за трансформацията 

 
Фундаменталната идея за отбранителната и военната 

трансформация е, че промените в геополитическата среда и 
технологиите изискват страните да променят основно отбра-
нителните си институции и способности, за да отговорят мак-
симално на новите заплахи за националната сигурност. В ис-
торията на военното дело могат да бъдат открити редица ана-
лози на промени и реформи с трансформационен характер. Те 
са свързани главно с коренни промени на организационните 
структури на силите, тактиките и доктрините за тяхното из-
ползване, но и с развитие на технологиите. В древността ма-
кедонската фаланга и римският легион като нови форми на 
боен ред на военните формирования, тяхната подготовка и 
въоръжение предизвикват революционна промяна в използва-
нето на силите. Масовите армии на френската революция, въ-
веждането на дивизионно-корпусната организация на въоръ-
жените сили, тяхното придвижване към полесражението и ма-
ньовърът в неговия ход, както и значителното подобряване на 
ефективността в използването на артилерията под ръководст-
вото на Наполеон Бонапарт превръщат Франция в доминира-
ща сила в Европа през първото десетилетие на ХІХ век. Раз-
работването и прилагането на германската оперативна док-
трина „блицкриг” от частично трансформираните въоръжени 
сили на Германия водят до изумителни военни победи над 
Полша, Франция, Великобритания и Съветския съюз в първи-
те две години на Втората световна война. Създаването на са-
молетоносачи от САЩ, Великобритания и Япония, както и на 
нови подводници от Германия със съответната оперативна 
концепция за използването им променят значително войната 
на море. Ядрената трансформация от 50-те години на ХХ век, 
свързана с масовото внедряване на ядреното оръжие във въо-
ръжените сили първо на САЩ и бившия Съветски съюз и ско-
ро след това в оглавяваните от тях НАТО и Варшавския дого-
вор, променят съществено характера, темпа и целите на воен-
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ните операции и кампании. Реактивната бойна авиация, зе-
нитноракетните средства и високоточните оръжия изменят 
коренно характера и размаха на съвременните операции, както 
и доктрините за използване на въоръжените сили. Очевидно 
подобни трансформационни промени ще настъпят при след-
ващи значими технологични и концептуални промени в обо-
рудването и използването на силите. 

В САЩ трансформационните усилия в областта на сигур-
ността и отбраната започват при администрацията на прези-
дента Клинтън. През 1996 г. Комитетът на началник-щабовете 
публикува „Съвместна визия 2010” (Joint Vision 2010), с която 
официално приема концепцията за революция във военното 
дело. По същество тя е ръководство за военна промяна през 
информационната ера и представлява съвместна пътна карта, 
която фиксира стълбовете и определя елементите на тази ре-
волюция в САЩ. Заявено е, че доминиращият маньовър, пре-
цизното ангажиране във военни действия, многостранната за-
щита на силите и целенасочената логистика, съчетани с ин-
формационно превъзходство, са съществено важни за победа 
във всякакви конфликти и определят бъдещите способности 
на въоръжените сили, както и пътя за осъществяване на тази 
революция1. Четиригодишният преглед на отбраната от 1997 г., 
който е основата на отбранителната и военната политика на 
САЩ през втория мандат на президента Клинтън, маркира 
политическото възприемане на революцията във военното де-
ло. В резултат военното ведомство предлага страната да се 
възползва от предимството на глобалната стабилност в този 
период за изграждане на революционни способности, да адап-
тира структурите на въоръжените сили и модернизира въоръ-
женията от периода на студената война, използвайки револю-
ционни технологии. Този процес е определен като трансфор-
мация, но не получава развитие поради ограничените финан-
сови ресурси за придобиване на нови способности и нараст-
ващото ангажиране на въоръжените сили на САЩ във военни 
операции. 

Реалното си голямо ускорение трансформационните уси-
лия получават при администрацията на президента Буш-
                                                 
1 Joint Vision 2010, pp. 14–17. (http://www.pdgs.org/Archivo//d0000021. 
htm, 07.04’11). 
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младши, когато трансформацията става интегрална част от 
отбранителната стратегия на страната. Президентът Буш и 
министърът по отбраната Доналд Ръмсфелд планират все-
странна трансформация на отбранителното ведомство и спо-
собностите на страната, официално представени в Четириго-
дишния преглед на отбраната от 2001 г., а това е един от ос-
новните приоритети на новото правителство. Разработена е 
концепция за трансформацията, която заменя тази за револю-
ция във военното дело, като основа на политическия, военния 
и академичния дебат за отбраната и отбранителните способ-
ности на САЩ и други страни по света. В изпълнение на но-
вата „Съвместна визия 2020” (Join Vision 2020), приета през 
2000 г., видовете въоръжени сили на САЩ разработват нови 
оперативни концепции. Сухопътните войски се фокусират 
върху концепцията за бързите и решителни операции, ВМС – 
върху концепцията за мрежово-центричната война, а ВВС – 
върху концепцията за операциите, базирани на ефекти. Разра-
ботени и приети са пътни карти за трансформация на видовете 
въоръжени сили. 

Трансформацията на НАТО е предизвикана от фундамен-
талните промени в геополитическата среда и международната 
сигурност в края на 80-те и началото на 90-те години на мина-
лия век. Двуполюсният свят на ХХ век се разпада и ражда но-
ва среда за сигурност, с нови предизвикателства и противоре-
чия, с широк спектър от рискове, заплахи, кризи и военни 
конфликти. Глобализацията и информационната ера налагат 
доминиращото си влияние в националното, регионалното и 
световното развитие. Светът не може да остане така и започва 
процес на трансформация към нови форма и съдържание. Този 
процес е особено характерен за НАТО, който след разпадане-
то на противостоящия му военнополитически блок се изправя 
пред проблема за своята идентичност в новата среда за сигур-
ност и направлението си за развитие. 

След края на студената война Северноатлантическият съ-
юз незабавно започна трансформация. Процесите на пре-
структуриране обхващат както ръководните политически и 
военни органи на Съюза, така и страните членки. Налице е 
балансирано съкращаване на въоръжения и въоръжени сили, в 
съответствие с промените на техните мисии и задачи. Вероят-
ността за глобален военен конфликт силно намалява и тежко-



 17

въоръжените армии, предназначени за отбрана на териториите 
на страните членки, до голяма степен се оказват не само не-
подходящи за новата стратегическа среда, но и тежко бреме за 
националните икономики. 

Една от основните насоки на развитието на НАТО става 
сътрудничеството и партньорството със страните от бившия 
Варшавски договор и Общността на независимите държави, 
наследила Съветския съюз. Развито е и партньорството със 
страни от Европейския съюз, които не членуват в НАТО, като 
Австрия, Швеция, Финландия, Ирландия и неутрална Швей-
цария. Днес в програма „Партньорство за мир” участват 22 
страни от Европа и Средна Азия. Едновременно НАТО започ-
ва диалог и със седем страни от Средиземноморския регион, 
който впоследствие е разширен с други страни от Близкия и 
Средния изток. Практически и институционален израз на тази 
нова политика за партньорство и сътрудничество е създаване-
то на Северноатлантическия съвет за партньорство през 1991 г. и 
предложената програма „Партньорство за мир” през 1994 г., спе-
циалното партньорство с Русия и Украйна, а по-късно и с Гру-
зия, сътрудничеството с редица средиземноморски страни, 
под формата на поддържане на постоянен диалог с тях, което 
след 2004 г. е разширено към страни от Близкия и Средния 
изток. 

Този процес продължава да се развива и днес, а НАТО, по 
думите на бившия генерален секретар на организацията Яп де 
Хоп Схефер, се превръща в „съюз с глобални партньорства”. 
Новата Стратегическа концепция от 2010 г. открива възмож-
ности за развиване на партньорство със страни като Австра-
лия, Нова Зеландия, Япония и Република Корея, които участ-
ват в операциите на Съюза в Афганистан и подкрепят коали-
ционните сили в Ирак начело със САЩ. 

Програма „Партньорство за мир” и нейният ключов еле-
мент – Процесът на планиране и преглед на партньорството, а 
от 1999 г. и Програмата за действие за членство, изиграват 
съществена роля за началото на трансформацията на отбрана-
та и въоръжените сили на страните партньорки и кандидатки 
за членство, тяхната подготовка за присъединяване и реалното 
разширяване на Съюза с дванадесет нови държави след края 
на студената война. 
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Опитът от първите операции на НАТО на Балканите,      
включително въздушната кампания срещу Сърбия през про-
летта на 1999 г., както и последвалите операции за възстано-
вяване и поддържане на мира показват значителен недостиг на 
военни способности и тревожно изоставане на останалите  
страни членки от САЩ в редица ключови технологични об-
ласти. Очертава се ясно неблагоприятната перспектива за 
трудно взаимодействие със сили на САЩ в операции с висока 
и средна интензивност и прекаленото разчитане на техните 
военни способности в редица важни области. За преодоляване 
на тази тенденция НАТО приема през 1999 г. Инициатива за 
отбранителните способности. Изпълнението на общо поетите 
ангажименти се оказва трудно както за държавите с по-големи 
възможности, така и за малките, а постигнатите резултати са 
значително по-ниски от очакваните. Неангажирането на от-
делните страни членки с подобряване на конкретни или раз-
виването на нови способности предопределя неуспеха на тази 
първа съюзна трансформационна инициатива. 

На срещата на високо равнище в Прага през ноември 2002 г. 
НАТО поема ясен курс към целенасочена военна трансформа-
ция. През 2003 г. е променена интегрираната му командна и 
войскова структура и е създадено ново Стратегическо коман-
дване по трансформацията. Основна негова мисия е да хармо-
низира, наблюдава и подпомага трансформационните усилия в 
страните членки, като осигурява и концептуалната рамка на 
военната трансформация в НАТО. То изследва бъдещата стра-
тегическа среда, прогнозира как ще бъдат водени операциите 
и какви военни способности ще са необходими. Разработва и 
реализира нови способности, концепции и процедури за из-
ползване на съюзните сили. В Прага страните членки се анга-
жират с изграждане на конкретни военни способности в рам-
ките на определени времеви рамки. Част от тях се споразумя-
ват да развиват колективно, а отделни страни се насочват към 
специализация по отделни способности, което е много добър 
вариант за малките държави. Чехия оглавява създаването на 
многонационално формирование за ядрена, химическа, биоло-
гична и радиологична защита. В рамките на четири години 
след срещата в Прага Съюзът създава и нов тип сили за бързо 
реагиране – Сили за отговор на НАТО, като най-високотех-
нологични съюзни сили, модел на трансформирани сили и 
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двигател на военната трансформация. На ротационна база те 
са в постоянна висока готовност, като страните членки пре-
доставят национални контингенти и способности за попълване 
на състава им. 

Налага се изводът, че началото на съвременната военна 
трансформация в НАТО официално е през 2002 г., но нейни-
те основи са положени през 1999 г. с приемането на Стра-
тегическата концепция и Инициативата за отбранителните 
способности. Провеждана над осем години, съюзната тран-
сформация дава определени положителни резултати за по-
добряване на съществуващите и създаване на нови способ-
ности за провеждане на значително по-широк спектър от 
мисии и операции при управляване на кризи с различен ха-
рактер. Постигнатите резултати обаче още не са на равни-
щето на очакваните и новата Стратегическа концепция пре-
поръчва съюзните и националните усилия по трансформа-
цията да продължат2. 

Съвременните теоретични постановки по трансформация-
та на отбраната и въоръжените сили са развити главно в 
САЩ. Главен теоретик на концепцията за трансформацията е 
вицеадмиралът от резерва на ВМС на САЩ Артър Себровски 
(Arthur K. Cebrowski), който е основател и пръв директор на 
Офиса по трансформация на силите към кабинета на министъ-
ра на отбраната Донад Ръмсфелд. Себровски отбелязва, че 
трансформацията е съставена от ключови концепции, една от 
които е, че няма определено крайно състояние. Тя не е сино-
ним на „модернизация: не просто технологична прибавка или 
процес на продължителни подобрения на настоящи способ-
ности, процеси или организационни и доктринални идеи”. По-
скоро следва да се възприема като определена обща насока и 
продължителен процес без крайно състояние. Себровски 
твърди още, че трансформацията включва онези дейности, 
които формират и предвиждат бъдещето чрез взаимодействие 

                                                 
2 Стратегическа концепция за отбраната и сигурността на държавите – 
членки на Организацията на Северноатлантическия договор, приета от 
държавните и правителствените ръководители в Лисабон, с. 3 
(http://www.md.government.bg/bg/doc/programi/20101208_NSC_BG. pdf, 
04.04’11). 
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на концепции, процеси, организации и технологии3. Процесът 
на трансформация е свързан пряко с хората във военните ор-
ганизации, насърчава развитието на култура на иновации и 
има за резултат силно подобрени бъдещи способности. САЩ 
приемат през 2003 г. стратегия за военна трансформация, 
озаглавена „Военната трансформация – стратегически под-
ход”, определяйки трансформационната стратегия като стра-
тегия за широкомащабна иновация и ключов компонент на 
отбранителната стратегия на страната4. 

През последните години терминът „трансформация” за-
почва да губи първоначалния си фокус и да се използва за 
описание на всичко, от реформа и реорганизация до всяка 
промяна в отбраната и въоръжените сили. Тази тенденция во-
ди до липса в повечето съюзни държави на визии или концеп-
ции за трансформация, с ясно разбиране за същността на 
трансформационните процеси, до липса дори на минималното 
им институционализиране – като стратегически указания и 
конкретни структури за планиране, ръководене и контрол на 
трансформацията. Различни са схващанията и практическите 
действия за военна трансформация и в новите страни – членки 
на НАТО, в повечето от които подобряването на съществува-
щи и изграждането на нови необходими способности е силно 
затруднено или забавено, като преобладават дейности за прес-
труктуриране и съкращаване на въоръжените сили. 

Съществуват различни и не съвсем ясни определения на 
трансформацията. Както в стратегията за военна трансформа-
ция, така и в Указанията по планиране на трансформацията на 
Министерството на отбраната на САЩ от 2003 г. трансформа-
цията е определена като „процес, който формира променящата 
се същност на военната конкуренция и сътрудничеството, чрез 
нови съчетания на концепции, способности, личен състав и 
организации, използващи предимствата на нацията и защита-
ващи асиметричните уязвимости в подкрепа на стратегическа-
та позиция, която подпомага укрепването на мира и сигур-
ността в света”5. От цитираното с повишена абстрактност оп-
                                                 
3 C e b r o v s k i, A. What is Transformation, p. 1 (http://www.oft.osd. 
mil/ what-is-transformation.cfm, 16.07’10). 
4 Military transformation. Strategic approach, pp. 1–7. 
5 Transformation Planning Guidance, April 2003, p. 3. 
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ределение, отнасящо се главно за трансформацията на отбра-
ната, произтича изводът, че процесът на трансформация е 
непрекъснат и изисква съвместно развитие на концепции, 
процеси, организации и технологии, като всяка дълбока про-
мяна в един от тези компоненти води до промени и в остана-
лите, разкривайки и нови източници на военна мощ. Транс-
формацията, в своята дълбока същност, се смята за най-
ефективния отговор на променящата се среда за сигурност. 
Нейна главна цел в областта на отбраната е максимално да 
адаптира военните организации към променящата се среда на 
сигурност, за да отговарят те максимално на нейните предиз-
викателства, рискове и заплахи. 

Неотложната потребност от военна трансформация в 
САЩ е изследвана от гледна точка на четири императива – 
стратегия, технологии, заплаха и намаляване на риска, които 
са определени и като двигатели на трансформацията6. Страте-
гията изисква гъвкави и мрежово обвързани сили, способни да 
предприемат действия от предни позиции и при необходимост 
да бъдат бързо усилвани от други зони, да постигнат победа 
над противника бързо и решително, при активна защита на 
националната територия. Съвременните тенденции в техноло-
гичната област, като бърз напредък на военните технологии, 
повишена заплаха от оръжия за масово поразяване (ОМП) и 
балистични ракети, появата на нови области на военна конку-
ренция и нарастващ потенциал за погрешна оценка и изнена-
да, налагат постигане и поддържане на технологични предим-
ства, които съвместно с развитието на нови оперативни кон-
цепции и адаптирани организационни структури, както и на 
нови форми на подготовка и експериментиране, гарантират 
превъзходство над всеки потенциален противник. Определени 
тенденции в нарастването на заплахите, като намаляваща за-
щита, осигурявана от географската дистанция, поява на реги-
онални и нарастващи асиметрични заплахи, увеличаващи се 
заплахи от отслабени държави и неуправлявани зони, раз-
пространяване на мощ и военни способности към недържавни 
силови структури (терористични групи и мрежи), нарастващо 
разнообразие в източниците на заплахи и непредсказуемостта 

                                                 
6 Ibid., pp. 12–16. 
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на местата на конфликт, налагат развитие на широк спектър от 
способности за тяхното неутрализиране. 

Управляването на рисковете е една от важните характе-
ристики на стратегията на отбранителното ведомство на 
САЩ. Определени са четири категории рискове, които могат 
да окажат влияние върху способността на страната да постига 
целите си в областта на отбранителната политика: риск в уп-
равлението на въоръжените сили, оперативен риск, риск от 
бъдещи предизвикателства, институционален риск. Неуспехът 
в овладяването и снижаването на всеки от тези рискове може 
да застраши развитието и ефективността на военните способ-
ности на страната и затова военната трансформация е опреде-
лена като ключов фактор за намаляване на риска от бъдещи 
предизвикателства в динамичните промени на средата за си-
гурност, гарантирайки развитие на подходящи военни способ-
ности. В САЩ доминира схващането, че движеща сила на 
трансформацията е разработването на концепции и тяхното 
експериментиране. Това утвърждава концептуално доминира-
ния подход към отбранителната трансформация в страната. 

Като основна цел на трансформационния процес е опре-
делено изграждането на гъвкави и мрежово обвързани въоръ-
жени сили, способни да отбраняват територията, населението 
и интересите на САЩ, както и бързо да постигат победа над 
противник от предни позиции за възпиране, с минимални уси-
ления. 

САЩ определят четири основни елемента на своята воен-
на трансформация7: 

• засилване на съвместните операции чрез разработване 
на бъдещи краткосрочни, средносрочни и дългосрочни съв-
местни концепции и архитектури, които да разкрият и прио-
ритезират трансформационните изисквания към силите, тех-
ните способности и оперативната съвместимост между тях; 
експериментиране и развиване на трансформационни способ-
ности; 

• максимално използване на разузнавателните предимст-
ва на страната чрез многобройни средства за събиране на ра-
зузнавателна информация, глобално наблюдение и разузнава-

                                                 
7 Transformation Planning Guidance, April 2003, pp. 21–26. 
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не и повишено използване и разпространяване на информаци-
ята; 

• разработване на концепции и експериментиране с но-
ви подходи към военните действия, оперативните концеп-
ции и способности и организационните структури чрез во-
енни игри, симулации и полеви учения, фокусирани върху 
възникващите предизвикателства и възможностите за тях-
ното неутрализиране; 

• развиване на трансформационни способности чрез раз-
работване на трансформационни пътни карти, насърчаване на 
алтернативи за бързи и иновативни изследвания, разработки, 
тестване и оценка, трансформиране на съвместната подготов-
ка и образование на личния състав на силите. 

Според Джон Гарстка успешната военна трансформация 
изисква военните организации целенасочено да създават и 
поддържат иновации във военните действия – като ключова 
тяхна компетенция. Може определено да се твърди, че без 
иновации не може да бъде осъществена трансформация. Във 
военната област иновацията може да придобие форма на нови 
доктрина или процес, технология, организация, лидерски под-
ход, методи за образование и подготовка, кадрова политика, 
съоръжение от военната инфраструктура и други. Във всички 
случаи иновацията е в състояние да подобри съществуваща 
или да създаде нова способност. На стратегическо ниво поли-
тиката за иновации следва да бъде обвързана с целите на стра-
тегията, приета от съответната организация. Следователно 
иновацията е ключов елемент на трансформацията. 

Често изследователи и експерти отъждествяват транс-
формацията с управляване на промяната, без да уточняват ти-
па и характера Ӝ. Това води до подвеждането, че всяка промя-
на е елемент на трансформацията. Рутинните последователни 
промени обикновено не водят до трансформация на организа-
цията, а само до нейното постепенно развитие, докато е нали-
це такава възможност. Действително трансформацията е свър-
зана с продължителна, целенасочена и като правило широко-
мащабна промяна, предприета със стратегическа цел за създа-
ване или поддържане на конкурентно предимство на дадена 
организация или париране предимството на конкурентна ор-
ганизация. Следователно всяка фундаментална промяна в да-
дена организация води до нейната трансформация. Промяната 
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на ролята, мисиите и задачите на организацията е фундамен-
тална промяна и означава нейна трансформация. В сърцевина-
та на промяната са хората, а не технологиите и организацион-
ните структури, защото целта на технологиите, използващи и 
конкретната структура на организацията, в която работят, е 
само да ги подпомагат. Така чрез трансформация всяка орга-
низация, включително военна, се адаптира и се стреми да от-
говори на променящата се среда, в която оперира. Конкурент-
ното предимство е свързано с по-висока конкурентна позиция 
или превъзходство над един или повече конкуренти. Практи-
чески същото може да бъде измерено чрез сравняване общите 
способности на организациите в определена конкурентна сре-
да. За военни организации такива могат да бъдат способнос-
тите за маньовър, нанасяне на удари, логистично осигуряване, 
командване и управление и други. Неуспехът в трансформа-
цията носи риск за загубване на конкурентно предимство и 
често за упадък на съответната организация. Такъв неуспех за 
военните организации е свързан с неприемлив риск за отбра-
ната и сигурността на страната. 

Концепцията за трансформация е за организации, изпра-
вени пред предизвикателства и възможности, с които не са в 
състояние да се справят ефективно чрез използване на доказа-
ни и практикувани технологии, процедури и организационни 
модели за постепенни подобрения. Стимулите или потребнос-
тите от трансформация могат да бъдат различни. В някои слу-
чаи трансформацията може да бъде стимулирана или наложе-
на от влошаване общото състояние на организацията, в резул-
тат на неочаквани и непредвидени промени в конкурентната 
среда, в която функционира. В други случаи тя може да бъде 
задвижена от очаквани нови възможности, предлагани от но-
вовъзникнали технологии, които често изискват промени в 
организацията, работните процеси в нея, състава и подготов-
ката на хората в нея. Само технологиите не могат да транс-
формират организацията и нейните дейности/операции. Във 
всички случаи ключов фактор за успеха на трансформацията е 
обществената и политическата подкрепа за нея, както и ино-
вационният дух на лидерите, които я оглавяват. 

В НАТО трансформацията се определя като „продължи-
телен и проактивен процес на разработване и интегриране на 
иновационни концепции, доктрини и способности с цел да се 
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подобрят ефективността и оперативната съвместимост на во-
енните сили”8. По схващанията на Стратегическото командва-
не по трансформацията тя обхваща „...засилена технологична 
модернизация, доктринална реформа, преориентиране и реор-
ганизиране на структурите на силите, култура, отворена за 
промени и желание за поемане на риск”9. 

Трансформацията на отбраната не следва да се отъждест-
вява с трансформация на въоръжените сили, която е най-
важният и съществен елемент на трансформацията на отбра-
ната, включваща в съдържанието си и трансформация на еле-
менти като отбранително планиране, придобиване на военна 
техника, оборудване, екипировка и инфраструктура за въоръ-
жените сили, поддържане и развиване на отбранителна индус-
трия и внедряване на нови технологии, военно образование, 
отбранителни изследвания, разработки и други. Трансформа-
цията на отбраната в САЩ например включва три основни 
части: трансформиране на културата, на процесите и на спо-
собностите (трансформация на силите или военна трансфор-
мация)10. 

Често терминът „трансформация” погрешно се използва 
за обосноваване на теорията за отбранителна или военна ре-
форма. Военните реформи са предхождани и съпровождани от 
разрушаване на установени военни и политически стандарти и 
стереотипи, чрез ликвидиране или радикална трансформация 
на остарели системи, органи и структури, които не могат да 
изпълняват функциите си в променената среда, чрез частична 
или пълна замяна на военната доктрина и стратегическите 
концепции. 

Като социален феномен военните реформи са съставени 
от целесъобразни стъпки и действия, потвърдени от собствен 
исторически опит и от практиката на подобни реформи в дру-
ги страни. Част от подобни стъпки и действия могат да бъдат 
привеждане на основните параметри на военната организация, 
числен състав и структура до нива, еквивалентни на вероятни-
те рискове и заплахи; отпадане, уточняване или промяна на 
                                                 
8 NATO Glossary of terms and definitions (AAP-6), 2009. 
9 Understanding NATO Military Transformation, Allied Command 
Transformation (pamphlet), p. 4. 
10 Military transformation. Strategic approach, p. 20. 
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остарелите задачи на военната организация и определяне на 
нови задачи, произтичащи от съществуващите или вероятни 
заплахи; повишаване капацитета на военната организация за 
ефективно изпълнение на новите задачи и други. 

Според опита на редица страни отбранителна реформа 
може да бъде осъществена и без трансформация на военните 
способности. В повечето държави дейностите за съкращаване, 
преструктуриране и модернизиране на въоръжените сили чес-
то са включвани в рамките на военната трансформация без 
аналитична оценка, доколкото подобряват или създават нови 
способности на силите. Най-ефективна отбранителна реформа 
е тази, която е реализирана с трансформация на военните спо-
собности. Следователно трансформацията е свързана с особен 
и най-ефективен тип отбранителна реформа. Може с доста-
тъчно основание да се твърди, че военната трансформация е 
съпроводена с радикална военна реформа и е най-ефективната 
стратегия за провеждането Ӝ. 

Трансформацията е много по-обширен процес, отколкото 
модернизацията, а главната му цел е насочена към непрекъс-
нато нарастване на способностите на военните организации 
или създаване и развиване на нови. Това е повтарящ се и неп-
рекъснат процес, чиито резултати могат да се видят само след 
приключване на неговите етапи. В областта на планирането, 
трансформацията променя подхода на военното планиране – 
от планиране, ориентирано към силите, към планиране, ори-
ентирано към способностите. Трансформацията е сложен тех-
нически, процедурен и културен процес, предназначен да оси-
гури провеждане на интегрирани операции на бойното поле 
по бърз и решителен начин. В сърцевината на този процес са 
командването и управлението, което винаги е трудна задача, 
особено за многонационални операции и мисии. 

Военната трансформация е последният термин от обшир-
ния списък на свързани терминологии, появили се през пос-
ледните няколко десетилетия и отразяващи промените в за-
падните военни институции. Началото е с термина „военно-
техническа революция” през 80-те и началото на 90-те години 
на миналия век, след което продължава с „революция във во-
енното дело” в средата и края на 90-те години, а накрая прави 
оспорван преход към „военна трансформация” в края на 90-те 
години на миналия и началото на ХХІ век. 
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Също в края на 90-те години експерти от отбранителната 
общност на САЩ все по-често започват да говорят за военна 
трансформация или общо за трансформация, а по-рядко за ре-
волюция във военното дело. Промяната на терминологията по 
принцип отразява желанието по-точно да се изрази същността 
на текущото развитие във въоръжените сили. Възгледът за 
революционна промяна подсказва за ново крайно състояние, 
постигнато с нейното извършване, докато военната трансфор-
мация акцентира върху идеята за непрекъсната промяна. Ши-
рокото официално прилагане на този термин се свързва със 
заемането на поста министър по отбраната на САЩ от Доналд 
Ръмсфелд в началото на 2001 г. Съдържанието на термина 
„военна трансформация” постепенно е разширено с възгледи-
те за влиянието на технологиите върху военните действия до 
по-обхватните идеи за интегриране на технологичните, док-
триналните и организационните промени и още по-широките 
възгледи за възможността военната трансформация да подпо-
могне военните ведомства да се адаптират и справят с новите 
предизвикателства пред сигурността. Hans Binnendijk11 опре-
деля военната трансформация като действие за създаване и 
използване на революцията във военното дело, като тази тран-
сформация изисква развитие на нови технологии, оперативни 
концепции и организационни структури за водене на войната 
по коренно различни начини. При това основната цел на во-
енната трансформация, според Binnendijk, е развитие на спо-
собности за изпълняване на необходимите мисии по-
ефективно и с по-малко загуби. 

От анализа на историческите трансформации във военната 
област и съвременните схващания Paul Davis формулира десет 
принципа на трансформацията12, които е целесъобразно да бъдат 
използвани при започването на трансформационния процес: 

• пълно използване постиженията на технологиите; 
• обръщане основно внимание на разнообразието от на-

лични стратегии при използване на информационните техно-
логии; 
                                                 
11 B i n n e n d i j k, H. Introduction, p. xvii. – In: Transforming Ame-
rica’s Military, edited by Hans Binendijk, 2002. 
12 D a v i s, P. Coordinating Transformed Military Operations, pp. 201–202. – 
In: Transforming America’s Military, edited by Hans Binendijk, 2002. 
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• критична важност на стратегическото предвиждане; 
• избиране на правилна нова теория като основа за тран-

сформацията; 
• осигуряване на продължителна политическа и икономи-

ческа подкрепа за трансформацията; 
• прилагане на организационни и оперативни концепции, 

които са съвместими с дълбоко вкоренени културни характе-
ристики на организацията, или предприемане на допълнител-
ни усилия за преодоляването им; 

• организиране на изискванията около очакваните резул-
тати (например способност за изпълняване на важни военни 
операции); 

• провеждане на всестранна оценка за ефективността на 
новоизградени формирования и способности; 

• ръководене на някои нови аспекти на дългосрочното 
развитие на силите във връзка с конкретни военни предизви-
кателства и оперативен контекст; 

• планиране и поставяне основите на следващи адапта-
ции/трансформации. 

Jack D. Kem подчертава, че видимите трансформационни 
усилия във военното ведомство на САЩ се фокусират върху 
техническото оборудване и технологиите. Неговото схващане 
е, че всички компоненти на трансформацията, като начин на 
водене на военни операции, организация и структура на въо-
ръжените сили, геостратегически контекст, оборудване и тех-
нологии, са критично важни и трябва да бъдат обвързани, за 
да формират фундамента на споделена визия за трансформа-
цията. Трансформационният подход налага обвързване на 
крайните цели, начините и средствата за постигането им в 
единно цяло в рамките на стратегическия контекст на органи-
зацията13. Ефективната трансформация, според Кем, изисква 
от организациите да вземат под внимание четири специфични 
съображения: геостратегическата среда, която определя кон-
текста или целта на трансформацията; крайните цели, опреде-
лящи главната цел на организацията; начините за постигане, 
определящи методите, които организацията ще използва за 
                                                 
13 K e m, J. Military Transformation: Ends, Ways and Means, pp. 1–4 
(http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/apj/apj06/fal06/kem.html, 
16.07’10). 
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тяхното реализиране; средствата, т.е. необходимите ресурси за 
постигане на целите. 

Широко разпространено е и схващането, че трансформа-
цията на въоръжените сили е процес на постоянното им адап-
тиране към промените в средата за сигурност, като този про-
цес се свързва главно с търсене и въвеждане на съответни 
промени във всички области на функционирането на силите. 

От ресурсна гледна точка Jack Treddenick определя тран-
сформацията като ангажиране на ресурси за постигане на нови 
военни способности чрез основни промени в доктрината, ор-
ганизацията и оборудването на въоръжените сили. В зависи-
мост от наличието и размера на разполагаемите ресурси той 

предлага няколко възможни подхода към развитието на от-
бранителните способности на страните: въздържане от промя-
на; фокусиране само върху модернизацията; агресивно про-
веждане на трансформация; специализация; частична транс-
формация; съюзно придобиване на средства и способности14. 
Практиката във военната трансформация на редица страни – 
членки на НАТО, включително на новите съюзни държави, 
потвърждава прилагането на изброените подходи. 

Български изследователи също предлагат определения на 
понятието „трансформация”. Един от основните изследовате-
ли на трансформацията на системата за сигурност е Митко 
Стойков, който определя доста абстрактно трансформацията в 
посочената система – като „постоянно протичащ процес на 
преформиране на същността на противостоенето и взаимо-
действието в сферата на сигурността с прилагането на нови 
комбинации от концепции, оперативни способности и систе-
ми, личен състав, които адаптират всички постижения на об-
ществото за отстояване на неговите изконни ценности”15. 
Анализирайки подходите на трансформацията в САЩ, НАТО 
и ЕС, той не синтезира общоприемливо, ясно и недвусмисле-
но определение на трансформацията на отбраната, както и на 
трансформацията на силите. В последното си изследване 
Стойков отново предлага неясно дефиниране на трансформа-
                                                 
14 T r e d d e n i c k, J. Transformation and Modernization: Who can af-
ford them?, briefing, 4 July 2006, Sofia. 
15 С т о й к о в, М. Аспекти на трансформацията на системата за си-
гурност. С., 2007, с. 10 
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цията, като дълбок и всеобхватен процес, който заедно с от-
реждане на заслужено място на организацията на въоръжената 
борба, експлоатира и друга възможност – нейното постоянно 
изменение в посока на и в темпо с промяната на критериите за 
успех на операциите и мисиите на силите16. П. Моллов и А. Би-
зов, анализирайки трансформацията като подход за промяна, 
предлагат най-общо определение: като процес, който създава 
напълно нова форма, функция или структура и който е непре-
къснат и цикличен17. В опит да дефинира трансформацията на 
въоръжените сили З. Марков я определя като „процес на фор-
миране на бъдещата среда за сигурност и използване на въо-
ръжените сили чрез развитие на концепции, промяна на орга-
низационната култура и начин на мислене и изграждане на 
способности, чрез които да се поддържа постигнато или да се 
придобие предимство пред останалите”18. Цитираните автори 
и техните определения за трансформацията разкриват същест-
вени характеристики на трансформационния процес, но без да 
го дефинират цялостно и изчерпателно. 

Дефинирана най-общо, военната трансформация означава 
промяна на състава и характеристиките на въоръжените сили, 
както и на начина, по който те провеждат операции. При тях 
тя е свързана със замяна на масирането на сили с масиране 
нанасянето на удари от различни дистанции, включително  
стратегически, от силно разсредоточени, но мрежово обвърза-
ни военни сили и средства. Както бе подчертано, не всяка 
промяна в развитието на въоръжените сили следва да бъде 
категоризирана като трансформация. Като трансформационна 
промяна може да бъде определена всяка дълбока, фундамен-
тална промяна в състава, характеристиките и способностите 
на силите. Нейна основна цел е създаване на въоръжени сили, 
способни да посрещнат непредвидими предизвикателства, 
рискове и заплахи и да изпълняват широк обхват от задачи. 

                                                 
16 С т о й к о в, М. Управление на трансформацията на системата за 
сигурност. С., 2010, с. 36. 
17 М о л л о в, П., Л. Бизов. Трансформацията – подход за промяна. – 
Военен журнал, 2006, № 4, с. 67–68. 
18 М а р к о в, З. Демистификация на трансформацията на въоръже-
ните сили. – Военен журнал, 2009, № 3, с. 87. 
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За целите на това изследване военната трансформация 
(трансформацията на силите) може да бъде определена ка-
то непрекъснат, проактивен и цикличен процес, който разви-
ва и интегрира концепции, доктрини, технологии, способнос-
ти, организационни структури и техния личен състав, с цел 
да адаптира, усъвършенства и направи по-ефективни въо-
ръжените сили на страната в широк спектър от операции и 
мисии. Това включва и повишаване способностите на нацио-
налните сили за участие в широк спектър съвместни и много-
национални операции както в страната, така и извън нея. 
Важно е да се отбележи, че военната трансформация включва 
селективна и целенасочена модернизация в определени облас-
ти на способностите и изоставяне на подхода за обща модер-
низация на всички налични военни способности. Често транс-
формацията се свързва с използване на нови технологии и 
предимно информационни технологии във военните действия, 
извеждайки на преден план модернизацията на въоръжените 
сили. Информационното измерение на съвременната война се 
приема като движеща сила на военната трансформация. 

Съществуват три алтернативни подхода за модернизация 
на оръжейните системи на въоръжените сили: модернизиране 
на съществуващите системи; придобиване на следващо поко-
ление системи и разработване и придобиване на оръжейни 
системи, базирани на нови принципи и технологии. Послед-
ните могат да бъдат определени и като трансформационни 
оръжия – като безпилотни бойни летателни апарати, косми-
чески бомбардировачи, хиперзвукови крилати ракети, лазер-
ни, термобарични и микровълнови оръжия и други. Малките 
държави, поради ограничения си научен, технологичен и ре-
сурсен потенциал, са в състояние в модернизацията на силите 
си да прилагат главно първия и втория подход. 

Военната трансформация налага и промяна на институци-
оналната култура на въоръжените сили. Тя улеснява развитие-
то на култура за промени и иновации с цел поддържане на 
конкурентно предимство в условията на информационната 
ера. Такава култура подпомага развитието на лидерството, 
образованието, процесите във военната организация, ценнос-
тите и отношението на хората към поставените цели, като на-
сърчава съдържателната иновация. Фундамент на трансфор-
мацията са хората и без тях тя е невъзможна. 
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Някои разглеждат военната трансформация като промяна 
към по-бързи, по-леки и по-смъртоносни военни сили. Други я 
възприемат като фактор, който подпомага преобразуването на 
масовата, тежка и като цяло предназначена за една основна 
мисия бойна структура на силите в по-подвижни сили, които 
ще бъдат по-ефективни в по-ограничени по обхват различни 
извънредни ситуации. Трети определят военната трансформа-
ция главно като процес на придобиване на нови оръжейни 
платформи за замяна на танкове, бойни самолети, бойни кора-
би и др. Такава интерпретация на трансформацията е твърде 
ограничена, независимо от факта, че новите технологии са 
едни от ключовите движещи сили на трансформацията. Въз-
можно е военно ведомство да съхрани наследените оръжейни 
платформи, а да промени други елементи на способностите 
като доктрина, организация на силите и характера на опера-
циите. Процесът на трансформация изисква развиване на ви-
зия за използване на новите технологии, финансиране на из-
следвания и разработки на нови технологии в създаване на 
оръжейни системи, поддържане на индустрия за производство 
на оборудване, базирано на новите технологии, разработване 
на доктрини на силите за ефективно използване на новите 
технологии, както и подготовка на войските и силите за из-
ползване на новите способности. Тези стъпки следва да бъдат 
последователно прилагани в ефективен процес на трансфор-
мация на способностите на силите. 

По схващания на сухопътните войски на САЩ оръжия и 
системи, често определяни като тясно свързани с военната 
трансформация, включват, без да го изчерпват напълно: 
C4ISR системи, които обвързват военните формирования във 
високоинтегрирани мрежи за водене на мрежово-центрични 
военни действия; сили за борба с терористи и оръжия за масо-
во унищожение; космически системи; системи за противора-
кетна отбрана; безпилотни средства; сили за специални опе-
рации; високоточни авиационни оръжейни системи и боепри-
паси; по-леки и мобилни сухопътни сили; по-малки и по-
бързи надводни кораби19. 

                                                 
19 Defense Transformation: Background and Oversight issues for Con-
gress, 9 Nov 2006, pp. 13–14. 
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Военната трансформация изисква ускорен преход към въ-
оръжени сили, способни за опериране в мрежа, налагащо въз-
можно най-бързо изграждане на напълно интегрирана инфор-
мационна система (мрежа), която да бъде в състояние да пре-
дава компютризирани данни по всяко време и на всички, кои-
то имат потребност от тях. Системата трябва да е в състояние 
да създава съответна картина на оперативната обстановка и 
актуализирана ситуационна осведоменост, които да осигуря-
ват необходимата база за бързо вземане на решения и пред-
приемане на своевременни действия, постигайки информаци-
онно превъзходство над потенциалния противник. Във всички 
случаи основен фокус на военната трансформация следва да 
бъде развиването или повишаването на способностите. Това 
се налага от изискването за по-широк обхват от оперативни 
способности на въоръжените сили, за участие в по-широк и 
разнообразен обхват от мисии и операции, предимно извън 
националните територии. 

Военната трансформация не означава изграждане само на 
нови способности, но и използване по нови начини на налич-
ните способности в операциите. Еднакво важни в нея са и 
подготовката на силите, тяхната организация и структури, 
доктрините и развитието на лидерски умения. За трансформа-
ция на силите по систематизиран и съгласуван начин е необ-
ходимо да се разработят концепции, включващи и изисквани-
ята към силите, които впоследствие да ги превърнат в програ-
ми за иновации и развиване на способности. В НАТО за така-
ва всеобхватна ключова концепция е приета концепцията за 
мрежово подпомаганите способности. Тя концентрира усилия 
върху използване на нови технологии и нови стратегии, както 
и на съществуващи и по-евтини технологии по нови и различ-
ни начини. 

Два фактора предизвикват началото на военната транс-
формация в НАТО. Първият е проблемът с оперативната съв-
местимост, заключаващ се в нарастващото несъответствие на 
военните способности между САЩ и останалите страни – 
членки на НАТО, което безспорно е демонстрирано в хода на 
съюзната въздушна кампания срещу Сърбия през 1999 г. Сред 
основната част от експертната общност има единодушие, че 
след края на студената война способността на силите на 
НАТО да провеждат съвместни многонационални операции е 
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подронена значително, че оперативната съвместимост на си-
лите на тактическо, оперативно и стратегическо ниво е зас-
трашена. Непосредственият отговор на НАТО е приемането 
на Инициативата за отбранителните способности на срещата 
на високо равнище във Вашингтон през април същата година. 
След двегодишен период и оценяване на малкия напредък в 
подобряването на способностите на срещата на високо рав-
нище в Прага през ноември 2002 г. страните членки приемат 
нова Инициатива за развитие на критично важни способности 
на НАТО, с конкретни ангажименти на страните и срокове за 
тяхното изпълнение. След осемгодишни усилия НАТО пости-
га значителни резултати: кардинална промяна на военната  
структура, интегриране на нови страни във военните структу-
ри, създаване и въвеждане в оперативна готовност на Сили за 
отговор на НАТО, разширяване на мащаба на операциите за 
управление на кризи, включително извън зоната за отговор-
ност на Съюза, частично запълване на недостига от критични 
военни способности и други. 

Независимо от посочените постижения недостигът на 
важни способности все още е значителен и изразходването на 
ограничените отбранителни финансови ресурси на европейс-
ките страни членки не е в необходимата степен разумно и це-
ленасочено. Ефективното изразходване на ресурсите им ще 
изисква обединяване усилията на европейските страни в об-
ласти като структури за подготовка на силите и придобиване 
на нови средства и способности, обединяване на ресурси, пре-
ход от задължителни към професионални структури на силите 
и развиване на специализирани способности20. 

Вторият фактор са терористичните удари срещу САЩ на 
11 септември 2001 г. и започналата война срещу тероризма. 
Но трансформацията на отбраната не е само отговор на гло-
балния тероризъм. Стабилизирането и възстановяването на 
Ирак, войната срещу талибаните в Афганистан и изграждане-
то на страната поставят изисквания за нови способности. Осо-
беният и нетрадиционен характер на тези операции изисква 
нови способности на съюзните страни или усилване на същес-

                                                 
20 N e l s o n, C., J. Purcel. Transforming NATO Forces: European Per-
spectives, p. vii. 
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твуващи, които да неутрализират в максимална степен новите 
асиметрични рискове и заплахи. 

Военната трансформация на НАТО обхваща реорганиза-
цията и преоборудването на силите, като предлага и нови на-
чини за оценяване на предизвикателствата през призмата на 
способностите, идентифицирайки какви способности са необ-
ходими за тяхното неутрализиране. Военната трансформация 
не е постепенна военна реформа и придобиване на нови оръ-
жейни системи. Тя обхваща преди всичко ускорена избира-
телна технологична модернизация, преориентиране и реорга-
низиране на структурите на силите, нова военна култура, на-
сочена към промяна и желание за поемане на риск. Предефи-
нира и начина на създаване и използване на военната мощ във 
всичките нейни елементи – особено информационния компо-
нент, като изисква нови подходи за водене на военните опера-
ции21. 

Военната трансформация в НАТО е силно повлияна от 
концепцията и практиката на трансформацията във въоръже-
ните сили на САЩ. Силите за отговор на НАТО са структури-
рани, подготвени и осигурени по подобие на американските 
експедиционни сили. Това обаче не означава, че трансформа-
цията на НАТО е експортен вариант на тази на САЩ. Основ-
ното различие е в многонационалността на силите на НАТО и 
независимите национални решения за изграждането, екипира-
нето и подготовката на националните контингенти като със-
тавни елементи на съюзните сили22. 

Европейските страни, включително новите членки на 
НАТО, не са в състояние и нямат необходимост да копират 
силите на САЩ в новите технологии и структури. За тях е не-
обходимо да развият способности за включване към интегри-
раните информационни мрежи, създадени от силите на САЩ. 
Те могат да използват редица американски оперативни кон-
цепции за трансформация: за експедиционните операции, за 
мрежово обвързаните сили, тясната интеграция на сухопътна 
и авиационна огнева мощ, високоскоростните маньоври, ед-
новременните операции от силно разсредоточени сили и дру-
                                                 
21 Understanding NATO Military Transformation, p. 8. 
22 H a m i l t o n, D. (ed.). Transatlantic transformations: Equipping 
NATO for the 21st Century, p. 6. 
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ги, но не са в състояние да осъществяват високотехнологична 
и мащабна трансформация като американския си съюзник. 
Европейските членки на НАТО не са в състояние да съсредо-
точат ресурси за достигане до нивото на високотехнологични-
те въоръжени сили на САЩ. Те следва да приложат собствени 
подходи и форми на трансформация, без задължително при-
добиване на скъпи оръжейни платформи, а да фокусират уси-
лията и ресурсите си към повишаване на оперативната съв-
местимост, изграждане на системи за командване и управле-
ние със способности за опериране в мрежова среда и участие в 
съюзни операции. За тях е необходимо да фокусират ресурси 
и усилия към усъвършенстване в области като съвместното 
планиране, системите C4ISR, високоточните боеприпаси, спо-
собностите за бойна поддръжка, мобилността и логистичната 
поддръжка за мисии извън националните граници. Подобна 
трансформация не изисква да се приложи към целия състав на 
въоръжените сили, а само към част от тях, определена за съ-
юзната военна структура и за съюзни операции, което ще бъде 
поносимо за ограничените отбранителни разходи, особено на 
новите страни членки. 

Трансформирането на силите на НАТО от сили за статич-
на териториална отбрана в експедиционни сили изисква зна-
чителни ресурси. Три ключови критерия определят ресурсния 
аспект на военната трансформация – инвестиционните разхо-
ди като процент от бюджета за отбрана, общите годишни раз-
ходи и годишните инвестиционни разходи на човек от въоръ-
жените сили. Всички тези разходи на повечето европейски 
страни членки са значително по-ниски от тези на САЩ. Тъй 
като повечето страни членки не разполагат с достатъчно ре-
сурси за изграждане на експедиционни способности, нараст-
ващо значение придобиват многоноционалните решения за 
изграждане на съвременни експедиционни сили. В НАТО вече 
са започнали редица многонационални проекти за сътрудни-
чество – например за стратегически въздушен и морски тран-
спорт, за въздушно наблюдение на земната повърхност, за 
противоракетна отбрана и други. Този подход е единственият 
начин по-малките съюзни държави да имат достъп до критич-
но важни способности, които не са в състояние да изградят 
самостоятелно. 
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Трансформационният процес е еволюционен, цикличен и 
няма крайно състояние, но е с определени резултати за всеки 
негов цикъл. Това е повтарящ се и продължителен процес, чи-
ито успех и резултат могат да се оценят само впоследствие 
или след завършване на поредния цикъл. Той няма за цел да 
преструктурира или преоборудва изцяло националните въо-
ръжени сили, а по-скоро да съчетае съществуващите и ново-
възникващи военни системи и структури за създаване на зна-
чително по-големи способности, съответстващи не само на 
настоящи, но и на бъдещи мисии, роли и задачи на въоръже-
ните сили. Фокусът на трансформацията следва да бъде върху 
хората, технологиите, начина на провеждане на операциите и 
начина на мислене. Тя изисква въвеждане на нови способнос-
ти, съчетано с използване на съществуващите по-различни и 
иновативни начини. 

Според някои изследователи, в зависимост от обхвата и 
дълбочината на промените, военната трансформация може да 
бъде подразделена на голяма (основна, дълбока), частична 
(ограничена) и малка23. Когато голям брой умерени промени в 
различните характеристики на силите доведат до големи про-
мени в тяхната ефективност на бойното поле, може да се го-
вори за основна трансформация. По-дълбока трансформация 
се осъществява, когато въоръжените сили използват нови тех-
нологии и оръжия за постигане на основни промени в плат-
формите – като замяна на пилотирани изтребители с безпи-
лотни (роботизирани), на тежки бойни танкове с по-леки ко-
лесни бронирани платформи, на структури на силите като 
бронетанкови дивизии с бригади, опериращи с далекобойни 
ударни ракети, вертолети, и други. Такива промени ще изме-
нят коренно вътрешните характеристики на структурата и 
състава на силите, както и тяхната ефективност на бойното 
поле. Подобни коренни промени не се случват често, включ-
ват радикално различни технологии, военни сили и подходи 
към въоръжената борба и са характерни за основна (дълбока) 
военна трансформация. Само отделни държави с огромна 
икономическа мощ и глобални интереси са в състояние да 

                                                 
23 K u g l a r, R., H. Binendjik. Choosing a Strategy. – In: Transforming 
America’s Military, edited by Hans Binendijk, 2002, pp. 60–61. 
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проведат такъв тип отбранителна и военна трансформация, 
ако отделят необходимите за целта ресурси. 

Трансформацията може да бъде и частична, но със значи-
телни резултати. Например трансформационният процес може 
да промени напълно само 10–20 % от структурите на силите и 
незначително повечето от останалите структури, но да доведе 
до значителни подобрения в бойните способности. Частична 
трансформация може да има и когато въоръжените сили при-
добият въоръжение и оборудване, базирани на нови техноло-
гии, като C4ISR системи и високоточни боеприпаси, но без 
значителни други промени. Комбинацията от нови технологии 
и оръжейни системи може да доведе до нови оперативни док-
трини за използване на силите, но без основни промени в   
структурата и организацията им. Възможно е също въоръже-
ните сили да променят своите структури и доктрини, но не и 
оръжейните си системи, като постигнат по-висока ефективност 
на бойното поле. Частичните (ограничените) военни трансфор-
мации са по-често, но когато те повишават военните способнос-
ти или променят лицето на войната, са значителни развития. Ка-
то правило големи и икономически силни държави са в състоя-
ние да се ангажират с такъв тип трансформация. Възможно е и 
малки, но икономически мощни държави, да предприемат по-
добна отбранителна и военна трансформация, особено ако инте-
ресите им в областта на сигурността ги налагат. 

Трансформацията е малка, когато голяма или значителна 
промяна в една от характеристиките на силите, без промяна на 
останалите, окаже слабо влияние върху тяхната ефективност 
на бойното поле. Такава промяна води да определени подоб-
рения в отделни способности на силите, без да променя ос-
новните им характеристики. Повечето страни в хода на отбра-
нителни реформи и развитието на въоръжените си сили най-
често се ангажират с такъв тип трансформация, съобразена с 
ограничените им отбранителни ресурси. 

Тъй като всяка амбициозна трансформация, частична или 
пълна, не може да бъде реализирана за кратко време, срокове-
те за нейното осъществяване са важни. Един цикъл на частич-
на трансформация обикновено се изпълнява в краткосрочен 
или средносрочен период, в рамките на около 5–10 години. 
Това са случаи, когато въоръжените сили използват същест-
вуващи технологии и оръжия, или такива, които ще бъдат 
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придобити в рамките на посочените срокове, като подобна 
трансформация не предвижда значителни промени в структу-
рите на силите и платформите. Тя може да положи основите 
на по-голяма трансформация впоследствие или да се ограничи 
само с извършените промени. 

Ефективната трансформация на всяка военна организация 
изисква радикални, фундаментални промени. В този смисъл 
трансформиращата се организация може да изостави/добави 
функции или да модифицира съществуващи, което ще наложи 
модифициране на нейните ресурси и средства. Организацията 
обаче по време на целия процес трябва да остане фокусирана 
върху крайната цел, която трябва да постигне – значително по-
добряване на съществуващи или придобиване на нови способ-
ности, които ще позволят изпълнение на по-широк обхват от ми-
сии и задачи, включително в по-сложни оперативни условия. 

Широкомащабна трансформация обикновено отнема по-
дълъг период – 15–20 и повече години, и създава радикално 
различни въоръжени сили за стратегически потребности в 
дългосрочен период. Ключова характеристика на радикалната 
трансформация е, че може преднамерено да подмине кратко-
срочни и средносрочни подобрения, за да преследва дълго-
срочни цели. Ако ресурсите са ограничени, частичните про-
мени в средносрочен план могат да не се окажат преходна 
стъпка, а препятствие към постигане на по-големи промени в 
далечно бъдеще. Тъй като циклите на частичната и голямата 
трансформация имат различни срокове за изпълнение, теоре-
тично те могат за бъдат обвързани и допълващи се, при което 
частичната трансформация може да изгради основите на по-
големи промени впоследствие, при появата на нови техноло-
гии. Тази допълваща възможност не е автоматична или лесно 
постижима, а трябва да бъде преднамерено търсена, чрез 
предвиждане на съвместната реализация на тези два подхода 
към трансформацията. В противен случай двата подхода ще 
бъдат конкурентни, консумиращи значителни ресурси и уси-
лия и съответната страна следва да направи стратегически из-
бор за типа трансформация, с който да се ангажира. 

Независимо от типа трансформация (пълна, частична 
или малка) успехът Ӝ се измерва с нейния капацитет да из-
гради по-добри сили, с по-големи способности и по-висока 
ефективност на бойното поле. Трансформацията следва да 
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бъде реализирана при ясни стратегически цели и координи-
рани планове. Във всички случаи тя трябва да започва на 
стратегическо равнище, т.е. с прилагане на низходящия 
подход (от горе на долу). 

Richard Kugler и Hans Binnendijk подчертават възмож-
ността за избор на три основни стратегии за трансформация: 
на равномерното развитие, на скокообразното развитие и на 
целева и ритмична трансформация. По тяхно убеждение пър-
вата стратегия има за цел постигане на бавен и еволюционен 
път на развитие на въоръжените сили, като се фокусира върху 
краткосрочни и отчасти върху средносрочни цели. Тя се отна-
ся за държави с развити и високотехнологични сили и се ос-
новава на допускането, че се нуждаят само от постепенно на-
растване на способностите им, което се постига чрез постоян-
на модернизация, без големи и бързи промени в основните 
платформи, организационните структури и оперативните кон-
цепции на въоръжените сили. При това основните характерис-
тики на въоръжените сили остават относително постоянни. 
Трансформацията с прилагане на тази стратегия остава част от 
отбранителното планиране в рамките на военното ведомство. 
Като предимства на въпросната стратегия се изтъкват нейната 
по-лесна управляемост, възможността за поддържане на сили-
те във висока готовност и постепенната им модернизация, 
нейната предпазливост, без излагане бъдещето на въоръжени-
те сили на рисковани и недоказани идеи, и нейната изпълни-
мост по отношение на налични и реалистично очаквани ре-
сурси. Същевременно тази стратегия има и редица очевидни 
недостатъци: трудно или невъзможно поддържане адекват-
ността на силите в средносрочен и дългосрочен план, особено 
в динамична среда на сигурност; ниска вероятност за постига-
не на гъвкавост, адаптивност и устойчивост на силите в сред-
носрочна и дългосрочна перспектива; трудност или невъз-
можност за нарастване капацитета на силите за справяне с но-
вовъзникващи заплахи; повишен риск от запазване на пробле-
ми в съществуващата структура на силите; трудност в енер-
гичното постигане на съвместно използване на силите, спо-
собност за опериране в мрежова среда или въвеждане на нови 
доктрини; висока вероятност за пропускане на възможности за 
укрепване на силите чрез иновационни програми, бързо внед-
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ряване на нови технологии, оръжия и системи, които се очаква 
да се появят в средносрочен или дългосрочен план24. 

Стратегията на скокообразното развитие, като противопо-
ложна на първата стратегия, включва революционни цели, 
бърз напредък и големи промени, като се фокусира върху ра-
дикалната трансформация на въоръжените сили в дългосрочен 
план. Тя се отнася за държави с големи и развити отбранител-
ни способности и с огромни отбранителни ресурси, както и за 
малки или средни държави в силно неблагоприятна или враж-
дебна среда на сигурност, изправени пред необходимостта да 
неутрализират големи заплахи за жизненоважните им интере-
си в дългосрочна перспектива. Такава стратегия е възможна и 
за страни, намиращи се в благоприятна среда на сигурност, 
осигуряваща им стратегическа пауза в следващите 10–15 го-
дини, разполагащи с големи отбранителни ресурси и постави-
ли си за цел постигане на конкурентно предимство в развити-
ето на въоръжените си сили за неутрализиране на нови и по-
големи заплахи в далечно бъдеще. Приема се, че такива дър-
жави са склонни да поддържат по-малки по състав въоръжени 
сили и да провеждат ограничена модернизация в рамките на 
период от около едно десетилетие, като финансират приори-
тетно разработването на нови технологии и експериментират с 
нови структури на силите, способни да неутрализират бъдещи 
и по-сложни заплахи. Тази стратегия изисква дори отказ от 
ново предлагано поколение оръжие за освобождаване на ре-
сурси за изследвания, разработки, моделиране и експеримен-
тиране с нови технологии и структури на силите, както и с 
нови форми на въоръжена борба. Тя се фокусира и върху раз-
работването на нови оперативни концепции за използване на 
силите, които след валидиране да бъдат основа за нови съв-
местни доктрини на силите. Недостатъците на такава страте-
гия за трансформация също са очевидни, особено ако страте-
гическата пауза се окаже мираж и в близките 5–10 до 15 годи-
ни средата на сигурност се влоши до степен на големи кон-
фликти или регионална война. Такава стратегия може да из-
ложи на риск въоръжените сили и сигурността на страната, 
като ги остави недостатъчно подходящи и гъвкави в кратко-
                                                 
24 K u g l a r, R., H. Binendjik. Choosing a Strategy. – In: Transforming 
America’s Military, edited by Hans Binendijk, 2002, pp. 75–76. 
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срочен и средносрочен план, особено при неочаквани и срав-
нително бързи промени в средата на сигурност. Разчитайки на 
нови технологии, които могат да се окажат недоказани или 
невъзможни за тестване дори при пълното им финансиране, 
тази стратегия може да доведе въоръжените сили до бедствено 
положение, особено при влошаване средата на сигурност. Ако 
за финансирането на тази стратегия се изискват значителни 
съкращения в останалите структури на въоръжените сили, то-
ва може да доведе до небалансирани отбранителни програми и 
значителни загуби на съществуващи важни способности, в 
замяна на преследване на далечни и неясни виждания за раз-
витието на силите25. 

Richard Kugler и Hans Binnendijk препоръчват като най-
ефективна, безопасна (най-малко рискова) и балансирана    
стратегията за целева и ритмична трансформация. Смята се, че 
тя при разумно прилагане е постижима в рамките на средни 
отбранителни разходи (2–2,5 % от БВП), осигурява ефективни 
реформи във въоръжените сили и запазва готовността и спо-
собностите им за отговор на съществуващи и нововъзникващи 
рискове и заплахи в близко и по-далечно бъдеще. Тази страте-
гия повишава гъвкавостта и адаптивността на силите в сред-
носрочен план, както и придобиването на оръжия и платфор-
ми с нови технологии в дългосрочен план. Фокус на стратеги-
ята са способностите на силите в средносрочна перспектива, 
като същевременно предоставя рамката за оценяване и изпол-
зване на дългосрочните промени и нови технологии при пос-
тигане на конкретни цели. Тук дългосрочното планиране е 
фокусирано за определяне следващите подобрения на способ-
ностите на въоръжените сили на основата на техните средно-
срочни постижения. Акцентирайки върху способностите за 
съвместни операции на силите, стратегията препоръчва при-
добиване на нови C4ISR системи, развиване на информацион-
ни мрежи, разработване и въвеждане на съвместни доктрини 
за използване на силите и изграждане на съвместни структу-
ри, като съвместни оперативни сили и други. Тази трансфор-
мационна стратегия не препоръчва премахване на ефективно 
функциониращи съществуващи структури на силите, а само 
                                                 
25 K u g l a r, R., H. Binendjik. Choosing a Strategy. – In: Transforming 
America’s Military, edited by Hans Binendijk, 2002, pp. 77–79. 
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реорганизация и реинженеринг на работните процедури и 
практики с цел по-доброто им приспособяване към новите 
изисквания на информационната ера. Стратегията изисква 
също модернизацията на силите да се осъществява своевре-
менно, без отлагане за по-далечно бъдеще. При придобиване-
то на нови оръжия и системи, продукт на завършени изслед-
вания и разработки, стратегията не отхвърля възможностите 
за оценка и избор на алтернативни платформи или внедряване 
на нови високотехнологични продукти като роботи, компю-
търни системи, свръхвисокоточни боеприпаси, оръжия с насо-
чена енергия, както и продукти на нанотехнологиите, но само 
когато те са тествани, постъпили са в серийно производство и 
отговарят на критерия цена–ефективност. При прилагането на 
тази стратегия за трансформация очакваният резултат може да 
бъде 10–20 % напълно и радикално трансформирани сили, 
способни да изпълняват операции при най-високи изисквания, 
оборудвани с най-високотехнологични оръжия, с напълно но-
ви организационни структури, сложни информационни систе-
ми и мрежи и със специализирани способности. Основната 
част на въоръжените сили е възможно да остане същата, но 
преструктурирани, модернизирани, с различни вътрешни ха-
рактеристики и по-добре адаптирани за провеждане на съв-
местни операции. Успешното прилагане на стратегията за це-
лева и ритмична трансформация изисква тя да бъде управля-
вана от добре обмислени концепции, които определят специ-
фичните изисквания за подготвяне, развръщане и използване 
на силите в бойни мисии и операции. Особено важно е оценя-
ването на новите концепции за определяне на тяхното съот-
ветствие както на общата отбранителна стратегия, така и на 
приетите трансформационни цели. За отделните страни тези 
концепции са различни, но в рамките на НАТО страните 
членки се ръководят и от общосъюзни концепции. Когато 
концепциите са валидирани, те предлагат определена визия за 
развиване и използване на въоръжените сили и обикновено 
изискват за нови мисии и операции подходящо въоръжение, 
технологии и други средства, които може да доведат и до ус-
коряване на трансформационния процес. За гарантиране на 
успеха както на приетите концепции, така и на трансформи-
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ращите усилия следва да бъдат подкрепени с необходимите 
ресурси и балансирани инвестиции26. 

Т. Тагарев и В. Рачев, аргументирайки необходимостта от 
дългосрочно планиране на трансформацията на въоръжените 
сили и анализирайки стратегията за трансформация, предлагат 
няколко основни метода за трансформация на отбранителната 
институция: реинженеринг на системата за управление; из-
граждане на фокусирани, но гъвкави модулни способности, 
приоритетно за участие в многонационални и съвместни опе-
рации, включително за междуведомствени операции; концен-
трация и икономичност при изграждането на способностите27. 

В зависимост от времето на нейното започване спрямо 
промените в средата за сигурност трансформацията може още 
да бъде подразделена на проактивна и реактивна. Проактивна-
та трансформация започва преди настъпване на промени в 
средата за сигурност и е базирана на нейното ефективно пред-
виждане и прогнозиране, с което се дава своевременен отго-
вор на настъпващите промени. Нейната основна цел е при 
промени в средата на сигурност въоръжените сили да разпо-
лагат или да са в процес на придобиване на нови способности, 
отговарящи на новите предизвикателства, рискове и заплахи. 
Реактивната трансформация започва след настъпване на про-
мени в средата за сигурност и е като закъснял отговор на тези 
промени. Тя никога не достига пълно  покритие на способнос-
тите на силите на настъпилите промени, тъй като в средата за 
сигурност има още промени, които налагат допълнителни 
изисквания към въоръжените сили и техните способности. 
Този тип трансформация е характерен за повечето страни от 
НАТО, включително за новите съюзни страни. 

За трансформация на силите по систематизиран и съгла-
суван начин е необходимо разработване на концепции,        
включващи и изискванията към силите, които впоследствие да 
ги превърнат в програми за иновации и развиване на способ-
ности. В НАТО за такава всеобхватна ключова концепция е 
приета тази за мрежово подпомаганите способности. Тя кон-
центрира усилията върху използването на нови технологии и 
                                                 
26 Ibid., pp. 80–86. 
27 Т а г а р е в, Т., В. Рачев. Отбранителна политика и развитие на 
Въоръжените сили на Република България 2018. С., 2008, с. 38–40. 
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нови стратегии, както и върху съществуващи и по-евтини тех-
нологии, но използването им по нови и различни начини. 

Една от основните цели на военната трансформация е 
разширяване способностите на силите за провеждане/участие 
в по-широк спектър от операции. В този аспект едно от най-
важните направления на трансформацията е разработването на 
концепции за използване на силите в различни възможни опе-
рации, които следва да определят и установят приоритетите в 
изграждането на оперативните способности на силите. По от-
ношение на структурирането на силите, за повишаване на 
тяхната използваемост в широк спектър от мисии и операции, 
е най-целесъобразно да се прилага модулният подход при из-
граждане на организационните им структури. Той е свързан с 
възможността към основното ядро на силите на всяко форми-
рование да бъдат добавяни или отделяни различни бойни или 
осигуряващи модули, които да създават най-подходящата 
конфигурация и състав на силите за всяка конкретна операция 
или да позволяват бърз преход от един към друг тип операция 
на съответното военно формирование. 

Анализът на съществуващите теоретични постановки за 
отбранителната и военната трансформация, техните възможни 
типове, подходи и стратегии за осъществяване налагат след-
ните изводи: 

• Липсва единна и консолидирана теория за отбранител-
ната и военната трансформация. 

• Съюзните теоретични постановки за трансформацията 
следва да бъдат основа, но не могат да изпълнят ролята на на-
ционална визия или стратегия за отбранителна и военна тран-
сформация. 

• Всяка страна, в зависимост от интересите и целите си в 
областта на сигурността и отбраната, следва да избира нацио-
нален подход и концепция или стратегия за трансформация. 

• Типът трансформация е в зависимост не само от нацио-
налните цели и амбиции, но и от отбранителните ресурси, ко-
ито всяка страна е в състояние да отделя. 

• Успехът в трансформацията на отбраната и въоръжени-
те сили зависи до голяма степен от получаването на широка 
обществена подкрепа, особено в осигуряването на подобава-
щи финансови ресурси за отбраната. 
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• Всяка трансформация изисква съответно планиране, ръ-
ководство, координация и измерване на резултатите, което 
налага и определено минимално ниво на нейната институцио-
нализация. 

• Не би следвало да се твърди, че дадена страна провежда 
военна трансформация, ако липсва видимо подобряване на 
съществуващи или създаване на нови способности на въоръ-
жените сили. 

 
Изисквания на НАТО към трансформацията на силите 

 
Ключов фактор, оказващ постоянно влияние върху изиск-

ванията към съюзните и националните военни сили и способ-
ности, са провежданите операции от НАТО. Те разкриват не-
достига или липсата на необходими военни способности за 
успешното провеждане на разширения обхват операции и ми-
сии на Съюза в съвременната променлива среда за сигурност 
и определят основните насоки на военната трансформация. 
Операциите на НАТО на Балканите през 90-те години на ми-
налия век, тренировъчната мисия на НАТО в Ирак, както и 
съюзните операции на силите ISAF в Афганистан поставят 
нови и неотложни изисквания към въоръжените сили на стра-
ните членки: способност за развръщане на стратегически дис-
танции и продължително провеждане на операции и мисии; 
необходимост от повече високоточни оръжия и боеприпаси; 
необходимост от по-надеждна защита на силите; по-висока 
оперативна съвместимост на силите, участващи в многонаци-
онални операции; неутрализиране на импровизирани взривни 
устройства и самоубийствени атаки; необходимост от по-
висока мобилност на силите в зоната на операциите; необхо-
димост от способности за стабилизиране и възстановяване на 
региони, страни, държавни институции и инфраструктура след 
приключване на военните операции; способности за широко 
гражданско-военно сътрудничество в зоната на операциите и 
други. Следователно операциите на НАТО, както и необходи-
мите способности и готовност на страните членки за участие в 
тях трябва да бъдат на челно място в съюзната и националната 
военна трансформация. Операциите са важен трансформацио-
нен инструмент за съюзните и националните въоръжени сили, 
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като генерират нови или повишени изисквания към техните 
оперативни способности, развитие и трансформация. 

Изпълнението на изискванията на Стратегическата кон-
цепция на НАТО от 1999 г. и разкритите липси на способнос-
ти на повечето европейски страни членки по време на въз-
душната кампания срещу Сърбия и Косово през 1999 г. нала-
гат съществено подобряване на съюзните военни способности. 
За целта на срещата във Вашингтон през 1999 г. е приета 
Инициатива за отбранителните способности, без обаче стра-
ните да се ангажират с конкретни ангажименти и време за 
тяхното изпълнение. Целта на Инициативата е да подобри 
ключови способности на НАТО по 59 пункта, групирани в пет 
категории: мобилност и способности за развръщане; способ-
ности за поддръжка и логистика; ефективно ангажиране в 
бойни операции; живучест (оцеляване) на силите; консулта-
ции, командване и контрол. Не след дълго аналитични оценки 
показват, че Инициативата не постига своите цели, тъй като 
договорените промени изискват повечето страни да повишат 
своите отбранителни разходи, но малко ги изпълняват. След 
терористичните удари срещу САЩ през септември 2001 г. не-
обходимостта от военна трансформация става неотложна. 

На срещата на високо равнище в Прага през 2002 г. НАТО 
взема решение да промени командната си структура от перио-
да на студената война, като заменя съществуващите две стра-
тегически командвания с нови – Съюзно стратегическо ко-
мандване по операциите и Съюзно стратегическо командване 
по трансформацията, както и да повиши експедиционните 
способности на съюзните сили чрез изграждане на Сили за 
отговор на НАТО, които да служат като модел на трансфор-
мирани сили и способности и катализатор на съюзната военна 
трансформация. Ангажиментите за изграждане способностите 
на НАТО, приети на срещата на високо равнище в Прага през 
ноември 2002 г., задължават страните членки за формиране на 
конкретни военни способности в определени области, където 
Съюзът изпитва значителен недостиг и трудности, особено за 
експедиционни операции. Като липсващи способности са оп-
ределени стратегически транспорт; въздушно дозареждане с 
гориво; бойно осигуряване; системи C4ISTAR; тактическо и 
стратегическо наблюдение; високоточни боеприпаси; подавя-
не на противникова противовъздушна отбрана; ядрена, хими-
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ческа, биологична и радиационна защита и противоракетна 
отбрана на театъра на операциите. Поетите ангажименти са 
голямо предизвикателство за дългогодишните членки на 
НАТО, а още по-голямо – за новите съюзни държави. Инициа-
тивата от Прага поставя по-силно ударение върху многонаци-
оналните ангажименти по способности и обединяване на ре-
сурсите на страните, което позволява на малките да обединя-
ват ресурси за купуване на оборудване, непоносимо за придо-
биване от отделна страна. Нидерландия оглавява група страни 
за купуване на оборудване за преустройство на конвенцио-
нални бомби във високоточни боеприпаси. Норвегия и Дания 
поемат координацията за купуване на средства за стратеги-
чески морски транспорт, Чехия фокусира усилията си върху 
изграждане на съвременни способности за ядрена, химическа, 
биологична и радиационна защита. За най-ефективно използ-
ване на ограничените ресурси и недопускане дублиране на 
способности Съюзът разработва и започва да изпълнява ко-
лективни проекти за изграждане на способности за стратеги-
чески въздушни и морски превози, въздушно наблюдение на 
земната повърхност, ядрена, химическа, биологична и радиа-
ционна защита, логистика и мобилни C4ISR системи. След 
срещата на високо равнище в Лисабон през ноември 2010 г., 
на която е приета и новата Стратегическа концепция на 
НАТО, страните се ангажират с изграждане на допълнителни 
способности – система за противоракетна отбрана на съюзни-
те територии и население, разширени способности за кибер-
защита, защита от ядрени, химически, биологични и радиаци-
онни средства за масово унищожение, борба срещу тероризма 
и защита на енергийната инфраструктура, транзитни зони и 
линии за доставяне на енергоносители, както и допълнително 
развитие на експедиционни способности на въоръжените си 
сили28. 

Първият главнокомандващ на Съюзното стратегическо 
командване по трансформацията адмирал Джембастиани ус-
пява да наложи американския подход към трансформацията, 
базиран на технологично доминиране, което е определящо за 
провеждане на мрежово-центрични и базирани на ефектите 
                                                 
28 Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the 
North Atlantic Treaty Organisation, 2010, pp. 5–7. 
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операции, като ръководен принцип във военната трансформа-
ция на НАТО. Свързаните с този подход идеи са представени 
официално в разработена от двете стратегически командвания 
„Стратегическа визия: военното предизвикателство”, която 
служи като стратегическа концептуална рамка на съюзната 
военна трансформация. Този документ е изследване на теку-
щата и бъдещата стратегическа среда, разкрива последиците 
от нея за НАТО и определя необходимите съюзни способнос-
ти за успешно справяне с новите предизвикателства. Подчер-
тано е, че управлението на всеки конфликт не само ще изисква 
използване на широк обхват от инструменти, но и ефективно 
сътрудничество между всички участници. Това твърдение по-
лага основите както на базирания на ефектите подход към 
операциите (Effects-based Approach to Operations), така и на 
концепцията за всестранен подход към операциите 
(Comprehensive Approach). Първата концепция доскоро е ръ-
ководна за военната трансформация в НАТО, а втората се ут-
върждава като основен стълб в управлението на кризи и уси-
лията за следконфликтно стабилизиране и възстановяване по 
света. 

На срещата на високо равнище в Истанбул през 2004 г. 
НАТО одобрява Стратегическата визия и поставя задача на 
Съюзното стратегическо командване по трансформацията да 
продължи съюзната военна трансформация чрез подобряване 
на военните способности, способностите за развръщане, про-
дължително поддържане на съюзните сили и разработване на 
трансформационна пътна карта. 

Тези указания водят до разработване на Концепция за съ-
юзни бъдещи съвместни операции (Concept for Alliance Future 
Joint Operations – CAFJO), на основата на Концепцията за ба-
зирания на ефектите подход към операциите. Този широкооб-
хватен документ, разработен от двете стратегически команд-
вания, но неутвърден от политическите органи на НАТО, оп-
ределя основните стълбове на съюзната военна трансформа-
ция, концепциите за използване силите на НАТО и необходи-
мите способности за успешно водене на целия спектър от съ-
юзни операции. Концепцията CAFJO е смятана от стратеги-
ческите командващи и особено от главнокомандващия на   
стратегическото командване по трансформацията в периода 
2005–2007 г. генерал Ланс Смит за основа за военната транс-
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формация на НАТО. Тя определя четири инструмента на съ-
юзната мощ – политически, икономически, граждански и вое-
нен, които да се използват интегрирано и координирано в съ-
юзните операции и мисии. За да може НАТО да прилага рево-
люционния и базиран на ефектите подход към операциите, е 
необходимо да е в състояние бързо да прехвърля своите сили 
и да ги осигурява с ефективна интегрирана логистична под-
дръжка и съответни усиления. След развръщането си силите 
трябва бързо да се постига информационно превъзходство, с 
което да бъде осигурено и превъзходство във вземането на 
решения, а ефектите от военните операции да бъдат съгласу-
вани с тези от останалите инструменти на съюзната мощ. Сле-
дователно ключови елементи на успешно прилаган подход 
към операциите, базиран на ефектите, са съгласуваността на 
ефектите от използването на различните инструменти на съ-
юзна мощ, превъзходството във вземането на решения и съв-
местното развръщане и поддръжка на силите. Тези ключови 
елементи са определени и като главни цели на съюзната воен-
на трансформация29. 

Концептуална промяна и колебание в съюзната военна 
трансформация настъпват с назначаването на генерала от 
Морската пехота на САЩ Джеймс Матис, като пореден трети 
съюзен главнокомандващ по трансформацията, който на осно-
вата на опита от операциите в Ирак, Афганистан и Ливан под-
лага на критика Концепцията за операциите, базирани на 
ефекти, която е една от опорите на американската военна 
трансформация, и препоръчва тя да бъде изоставена. Посочва 
и ограниченията на базирания на ефектите подход към война-
та, който я разглежда повече като наука, а не като изкуство. 
Това фактически води до пауза в прилагането на базирания на 
ефекти подход към операциите и временно забавя съюзната 
военна трансформация. 

Съюзът дефинира няколко трансформационни области, в 
които страните членки трябва да концентрират усилията си за 
постигане на конкретни цели: информационно превъзходство, 
способност за опериране в мрежова среда, ефективно ангажи-
ране във военни действия, съвместен маньовър, засилено 
                                                 
29 L a g o a, E. NATO’s Military Transformation: A Vision form Spain,      
pp. 3–11 (http://www.faqs.org/periodicals/201001/1978236251.html, 29.09’10). 
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гражданско-военно сътрудничество, експедиционни операции 
и интегрирана логистика30. Изброените трансформационни 
области изискват изграждане на редица конкретни военни 
способности. Не всички са по възможностите на отделните 
страни, което налага обединяване на усилията им както в рам-
ките на НАТО, така и на двустранна, тристранна или регио-
нална основа. Това се отнася както за придобиване на нови 
техника и въоръжение, така и за изграждане наднационални 
структури на силите. 

За постигане на информационно превъзходство са необ-
ходими нови системи за командване и управление, както и за 
разузнаване, наблюдаване, оценяване и разпространяване на 
информация в реално време. Оперирането в мрежова среда и 
ефективното използване на бойната мощ изискват свързването 
на сензори, оръжейни системи и органи за вземане на решение 
в единна система и това е ключова способност, която Съюзът 
се стреми да постигне, а тя е в зависимост от развитието на 
такива способности от страните членки. НАТО вече разработи 
съюзна визия и концепция за способности за опериране в 
мрежова среда, която се определя като възможност да обеди-
нява различни компоненти на оперативната среда от стратеги-
ческо до тактическо ниво, чрез обединяване на съюзни и на-
ционални способности на информационните и комуникацион-
ните инфраструктури31. 

Ефективното ангажиране във военни действия изисква 
широко използване на разузнавателни средства, високоточни 
оръжия и боеприпаси по всяко време на денонощието за нана-
сяне на своевременни удари по точно определени цели чрез 
най-ефективни способи. С въвеждането на въоръжение на 
многоцелеви тактически изтребители от четвърто поколение 
Чехия, Унгария и Полша първи от новите страни членки при-
добиват такива способности. Особено важни са способностите 
за високоманеврени действия на силите и разузнаването на 
бойното поле в реално време. Това изисква екипиране на си-
лите с по-леко, но надеждно бронирано въоръжение и със 
способности за нощни операции, както и на разузнавателни 
способности, включително безпилотни средства. Само някол-
                                                 
30 Strategic Vision: The Military Challenge, pp. 18–19. 
31 NATO Network-Enabled Capability (NNEC) Vision & Concept, 2006, p. 4. 
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ко от новите страни членки разполагат с ограничен брой по-
добни разузнавателни средства и способности за опериране в 
мрежова среда, а това е голямо предизвикателство за остана-
лите страни. Развитието на такива способности изисква целе-
насочени инвестиции за внедряване на съвременни C4ISR и 
ISTAR системи и нови оперативни процедури. 

Способностите за продължително логистично осигурява-
не на национални военни формирования в операции и интег-
рирането на национални логистични компоненти в многона-
ционални логистични структури са ключов елемент за успеха 
на операциите. Това е един от основните проблеми пред стра-
ните, който определя недостатъчното равнище на развръщае-
мост на силите им извън националните граници. Новите стра-
ни членки са в процес на изграждане на съвременни логис-
тични способности, които ще им позволят да развръщат сили 
извън своя територия и да ги осигуряват при продължителни 
операции. По-голям напредък в тази област има Полша. 

Едно от най-критичните изисквания на НАТО, свързано с 
трансформацията и развитието на въоръжените сили на съюз-
ните страни, са способностите за експедиционни операции. 
Частта от силите, притежаваща такива способности, трябва да 
бъде съставена от по-леки формирования, които да са в състо-
яние да се развръщат на стратегически разстояния от нацио-
налните граници, да са напълно екипирани с бойни средства, 
средства за бойно и логистично осигуряване и чрез ротации да 
провеждат продължителни операции. Способностите за екс-
педиционни операции изискват преди всичко наличие на въз-
можности за стратегически въздушни и морски превози. По-
вечето от старите държави членки, както и всички нови стра-
ни не притежават такива способности. За решаването на проб-
лема със стратегическия въздушен транспорт между повечето 
европейски страни на НАТО е сключено споразумение за ку-
пуване, в средносрочен план до 2010–2012 г., на военнотранс-
портни самолети Airbus А400М. До реализирането на този 
проект страните приеха междинно решение за наемане на 6 
самолета Ан-124-100 от Русия и Украйна, като в тази програ-
ма от новите страни членки се включиха само Чехия, Полша, 
Унгария, Словакия и Словения32. Румъния разчита на собст-
                                                 
32 Jane’s Defence Weekly, issue 13, 29 March 2006, p. 21. 
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вените си самолети С-130 „Херкулес”, а България взе решение 
да се присъедини към група държави от НАТО за купуване на 
два стратегически транспортни самолета С-1733. Понастоящем 
от всички новоприети страни само Полша е с експертна оцен-
ка, че притежава ограничени способности за експедиционни 
операции, а всички останали са с различни по мащаб способ-
ности за участие в операции за стабилизиране34, т.е. не са го-
тови за участие в целия спектър от възможни операции. 

По едно от приоритетните изисквания и направления на 
трансформацията – професионализацията на въоръжените си-
ли, новите страни членки постигнаха значителен успех. Сло-
вения и Унгария бяха първите, които от 2004 г. са с професи-
онални въоръжени сили, последвани от Чехия – от 1 януари 
2005 г., и Словакия – от 1 януари 2006 г. Румъния и Латвия 
преминаха към професионални въоръжени сили от 1 януари 
2007 г., а България – от 1 декември 2007 г. Хърватия е с про-
фесионална армия от 2008 г., а през 2009 г. тази цел постигна-
ха Полша и Литва. Последна, през 2010 г., премина към про-
фесионални въоръжени сили и Албания, докато Естония 
единствена продължава да поддържа наборна система в арми-
ята си (приложение 3). 

Не всички страни членки обаче смятат пълната професиона-
лизация на въоръжените сили като задължителен елемент на 
трансформацията. Важен аспект в това направление е и подго-
товката на личния състав на въоръжените сили по стандарти, 
близки или еднакви с тези на останалите страни от НАТО. Пове-
чето от новите страни членки не са решили докрай и проблема с 
езиковата и специализираната подготовка на личния състав от 
формированията, предоставени за колективната отбрана или ан-
гажирани в операции на Съюза. За България към началото на 
2011 г. само 42 % от този състав покрива напълно изискванията 
за езикова подготовка. 

В процесите на военни реформи и професионализация на 
въоръжените сили страните от НАТО, включително новите, 
съкращават значително техния състав и структури. Утвържда-
                                                 
33 Българска армия, № 1645, 24 юли 2006. 
34 H a m i l t o n, D. (ed.). Transatlantic Transformations: Equipping 
NATO for the 21st century. – In: The Implications for Force Transforma-
tion: The Small Country Perspective, by Rob de Wijk, p. 119. 
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ва се схващането, че военната трансформация изисква задъл-
жително съкращения на личния състав на силите. Това първо-
начално схващане в САЩ бързо се промени. Военната транс-
формация е свързана главно с изграждане на повече експеди-
ционни сили и преструктуриране на по-големи формирования 
в по-малки и по-мобилни, а не с непрекъснати съкращения. 

На срещата на високо равнище в Лисабон през ноември 
2010 г. НАТО прие нова Стратегическа концепция, в която 
подчерта, че реформата, трансформацията и модернизацията 
на НАТО и неговите сили ще продължат, включително с при-
добиване на нови способности. От анализа на изискванията на 
новата Концепция и всички инициативи след 2002 г. за транс-
формацията на съюзните способности могат да бъдат очерта-
ни следните най-приоритетни групи способности, които 
НАТО и страните членки ще се стремят да придобият в след-
ващото десетилетие: 

• противоракетна отбрана; 
• киберотбрана; 
• подобряване на въздушния и морския стратегически 

транспорт; 
• способности за противодействие на импровизирани     

взривни устройства; 
• подобряване на информационното превъзходство; 
• изграждане на система за съюзно наблюдение на земна-

та повърхност; 
• способности за стабилизиране и възстановяване след 

съюзни операции за управление на кризи; 
• засилване експедиционните способности и постигане на 

целите за използваемост на силите; 
• развиване на способности за принос към укрепване на 

енергийната сигурност на страните членки 
Новите страни в Съюза изостават в разработването и въ-

веждането на нови концепции и доктрини за провеждане на 
операции. Не всички са се включили в процеса за разработва-
не на концепции и експериментиране в НАТО. Повечето все 
още насочват усилията си главно в инвестиране в технологии, 
обръщайки малко внимание на нетехнологичните аспекти на 
военната трансформация. Не са изградени и национални сис-
теми за разработване и експериментиране на концепции за 
подготовка и използване на въоръжените сили. Отделни стра-
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ни – Унгария, България, Словения и Албания, непосредствено 
след присъединяването си към НАТО не приеха нови нацио-
нални стратегии за сигурност и военни стратегии, което заба-
ви разработването и на останалите доктринални документи за 
въоръжените сили. 

Новите страни от НАТО изминаха труден път и постигна-
ха определени успехи в трансформацията на отбраната и въо-
ръжените си сили. Те още не са преодолели напълно техноло-
гичната изостаналост на своите военни способности, но успя-
ха да преориентират и реорганизират структурата на въоръ-
жените си сили, да предефинират техните мисии и задачи и 
започнаха да изграждат способности, които им позволяват да 
вземат по-активно участие в операции и учения. Тяхното пъл-
но интегриране във войсковите структури на НАТО ще отне-
ме по-продължително време, ще са необходими значителни 
ресурси за ефективно трансформиране на военните им спо-
собности, които трябва да отговарят на променената среда за 
сигурност и предизвикателствата на новите заплахи. Страните 
положиха успешно начало на трансформацията на своите въо-
ръжени сили и военни способности, но главното предстои да 
бъде извършено в следващите 10–15 години. Основни предиз-
викателства за тях ще продължат да бъдат трансформацията 
на управлението на националните системи за отбрана; пости-
гането на по-високо ниво на използваемост на въоръжените 
сили; развитието на съвременни информационни и мрежово 
базирани способности; повишаването на тактическата и стра-
тегическата мобилност на въоръжените сили; подготовката на 
въоръжените сили за целия спектър от възможни операции на 
НАТО и ЕС; развитието на нови концепции, тяхното експери-
ментиране и разработването на нови доктрини за използване 
на въоръжените сили; постигането на технологична и опера-
тивна съвместимост на въоръжените сили. 

НАТО създаде Силите за отговор като модел на високо-
технологични сили с трансформирани способности, с най-
висока готовност за развръщане и провеждане на операции. 
По своята същност тези сили са съвкупност от трансформира-
ни сили и способности на страните членки и служат като дви-
гател на съюзната военната трансформация. Те са съвсем мал-
ка част от всички съюзни сили, което показва, че както НАТО, 
така и страните членки не са в състояние и не разполагат с 
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ресурси да инициират едновременна широкомащабна транс-
формация на всички съюзни и национални въоръжени сили. 
Опит за такъв тип военна трансформация направиха САЩ, но 
както оперативната им ангажираност в управление на кризи, 
така и ресурсите им не позволиха да продължат с началния 
висок темп и обхват на трансформация на своите сили и способ-
ности. Това налага страните членки и особено новите съюзни 
държави да фокусират усилия и ресурси за трансформация на 
отделни най-приоритетни формирования и способности, с най-
голяма вероятност за използване за национални или съюзни це-
ли. Впоследствие в трансформационния процес следва да бъдат 
въведени и други елементи на въоръжените сили. 

Страните членки ще продължат да осъществяват транс-
формация на военните си способности в рамките на новия 
процес на отбранително планиране в НАТО, приет през 2009 г. и 
започнал да функционира от началото на 2010 г., и на синхро-
низираните с него национални процеси на отбранително пла-
ниране. Необходимо е обаче процесът на трансформация да 
бъде институционализиран поне на минимално ниво, за да 
бъде ефективно планиран, координиран и управляван. За не-
говата реализация е нужен активният ангажимент на страте-
гическото цивилно и военно лидерство на военните ведомства 
и въоръжените сили на съюзните страни. 

От общия преглед и анализ на изискванията на НАТО към 
трансформацията на силите могат да бъдат изведени следните 
изводи: 

• На Съюза са потребни високо мобилни и оперативно 
съвместими национални сили, със способности за бързо раз-
връщане за операции извън националните територии. 

• Оперативната съвместимост е неразривно свързана с 
модернизацията на силите и изисква от страните членки да 
отделят за целта необходимите средства и ресурси. 

• Националните сили със съюзни ангажименти следва да 
бъдат оборудвани с бързи, надеждни, защитени комуникации, 
с бърз достъп до съюзни данни и информация. 

• Приоритетите в развитието на нови способности на на-
ционалните въоръжени сили следва да бъдат в съответствие с 
изискванията на новата Стратегическа концепция на НАТО и 
преди всичко на способностите за опериране в съюзна мрежо-
ва среда. 
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• Участието в операции е ключов трансформационен инс-
трумент за НАТО и страните членки. 

• За да преодолеят изоставането си в изграждането на 
съвременни и оперативно съвместими въоръжени сили, нови-
те съюзни държави следва да се ангажират с по-значими цели 
в модернизацията и изграждането на нови необходими спо-
собности, като за определен период повишат и отбранителни-
те си разходи. 
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НАЦИОНАЛНИ ПОДХОДИ И ПРАКТИКИ  
ВЪВ ВОЕННАТА РЕФОРМА И ТРАНСФОРМАЦИЯ  

НА НОВИТЕ СТРАНИ – ЧЛЕНКИ НА НАТО 
 

Полша 
 
Полша е от първата група страни, присъединили се към 

НАТО през 1999 г. Подготовката за членство в Съюза практи-
чески започва още през 1990 г. След 1989 г. полските въоръ-
жени сили преминават през няколко етапа на съкращения и 
преструктуриране, за да бъдат адаптирани не само към огра-
ниченията на националния бюджет, но и към новите задачи. 
Първите национални документи, определящи отбранителната 
политика след края на студената война, са приети през 1990 и 
1992 г. – „Отбранителна доктрина на Република Полша” и 
„Политика за сигурност и отбранителна стратегия на Репуб-
лика Полша”. През 1992 г. страната декларира дългосрочната 
стратегическа цел на политиката си за сигурност – приемането 
Ӝ в НАТО. Обща слабост на първите програми за преструкту-
риране на силите е, че се оказват нереалистични, базирани на 
допускането, че допълнителни финансови средства ще бъдат 
осигурявани с всеки следващ бюджет. В първия си дългосро-
чен план за реформиране на въоръжените сили (ARMIA 2012) 
Полша предвижда съкращаване на мирновременния състав на 
силите си от 241 830 души (към 1 юли 1997 г.) на 180 000 ду-
ши в края на 2004 г., както и съкращаване на процента на 
офицерския състав от 46 % на 30 % и увеличаване на сержант-
ския състав от 23 % на 40 %. Предвидено е също до края на 
1999 г. съкращаване продължителността на задължителната 
военна служба от 18 на 12 месеца. В плана е заложено и ос-
новно преструктуриране на видовете въоръжени сили. Плани-
рано е военните окръзи от четири да бъдат обединени в два – 
северен и южен. Армейско-дивизионната организация на су-
хопътните войски е заменена с корпусна, като са формирани 
три корпуса – един в северния и два в южния военен окръг. 
Полските ВВС и ПВО също трябва да преминат през съкра-
щения и преструктуриране, като към 2005 г. е предвидено 
съкращаване на бойните самолети от 412 (1996 г.) на 240 и 
намаляване на формированията с 30 %. Заложено е и съкра-
щаване на личния състав от 72 000 на 42 000 души. Съхранена 
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е полковата организация за авиационните и бригадната за зе-
нитноракетните формирования. През октомври 1997 г. е взето 
решение за откриване на процедура и обявяване на конкурс за 
придобиване на нов изтребител, с намерение за купуване на 
96–150, в зависимост от предложенията, и с начало на достав-
ките от 2003 г. Планирано е някои от зенитноракетните сис-
теми да бъдат изведени от въоръжение, а останалите да бъдат 
модернизирани. 

След 1989 г. числеността на полските ВМС е намалена с 
30 %, но запазват структурата си от три флотилии и едно мор-
ско авиационно крило с 22 самолета МиГ-21бис, 5 самолета 
Ан-28 и 25 вертолета от различен тип. ВМС разполагат със 71 
бойни кораба от различен тип, включително 3 подводници и 
един разрушител, както и 87 спомагателни кораба. Поради 
съкращаване състава на руския Балтийски флот е предвидено 
следващо редуциране и на състава на ВМС. За изпълнение на 
задачите си в новата среда за сигурност ръководството на 
ВМС заявява необходимостта от 8 подводници и 4 разруши-
теля35. 

При присъединяването на Полша към НАТО въоръжените 
Ӝ сили притежават 1727 танка, 440 бронирани машини, 1580 
артилерийски средства с калибър 100 мм и по-голям, 306 бой-
ни самолета и 105 вертолета36. Към началото на 2000 г. Полша 
модернизира част от получените от Германия 22 МиГ-29 и 
собствените 70 Су-22. 

През 1998 г. страната приема „Програма за интеграция в 
НАТО и модернизация на полските въоръжени сили 1998–
2012”. В първата Бяла книга на Министерството на отбраната 
след влизането на страната в НАТО на 12 март 1999 г., публи-
кувана през 2001 г., е представена „Програма за преструкту-
риране и техническа модернизация на полските въоръжени 
сили 2001–2006”37, която излага за шестгодишен период цели-

                                                 
35 P l a t e r-Z y b e r k, H. Poland’s Defence and Security: The same pri-
orities, different approaches, pp. 7–13. 
36 D a n o v, V. Comparative analysis of the reforms in the Armies of 
Czech Republic, Hungary, Poland and Bulgaria during the 1990–1998 
period, 2001, p. 38. 
37 The Ministry of National Defence White Paper, 2001, pp. 21–63. 
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те на въоръжените сили и начините за постигането им. Пред-
видено е армията да бъде съкратена до 150 000 души мирно-
временен състав, като една трета от нея да бъде подготвена и 
екипирана по стандартите на НАТО, както и извеждане от въ-
оръжение на значителна част остаряла бойна и обслужваща 
техника и оборудване. Поставена е цел към 2006 г. 50 % от 
личния състав на въоръжените сили да стане професионален. 
Ключов елемент на програмата е рационализацията на разхо-
дите в рамките на въоръжените сили и допускането, че осво-
бодените средства от съкращенията и преструктурирането ще 
бъдат съхранени за военния бюджет. Тази програма определя 
основните насоки на реформата и трансформацията във въо-
ръжените сили, като е подчертано, че е само началната фаза 
на дългосрочни усилия за първото десетилетие на новия век. 
Същевременно е и следващата фаза на редуциране и транс-
формиране на полските въоръжени сили. Средствата, получе-
ни от продажбата или освобождаването от излишна инфра-
структура и оборудване, е предвидено да се насочват за мо-
дернизация на въоръженията и оборудването. Планирано е 
през следващите години разходите за инвестиции и нова ин-
фраструктура да нараснат до 30 % от бюджета за отбрана, с 
което да бъдат създадени условия за рационален и системати-
чен процес на модернизиране на въоръжените сили. Полското 
Министерство на отбраната си поставя три приоритетни зада-
чи – рационализиране на разходите в рамките на бюджета за 
отбрана; модернизация и едновременно извеждане на остаре-
ли въоръжение и оборудване; организационни промени във 
въоръжените сили. 

Крайните цели на програмата за структурите на въоръже-
ните сили са следните: 

• за сухопътните войски – щаб на сухопътните войски, 
два военни окръга, два отделни корпусни щаба, полската част 
на многонационалния щаб на корпус „Североизток”, четири 
механизирани дивизии, четири механизирани и бронетанкови 
бригади, две аеромобилни бригади, шест-седем бригади за 
териториална отбрана, поддържащи и учебни части; към 2006 г. 
мирновременният състав на сухопътните войски е предвиден 
да е 89 000 души, 45 % от които да бъдат професионални; 

• за ВВС и ПВО – щаб, авиационен оперативен център, 
два корпуса ПВО (с до 10 авиационни ескадрили), части на 
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ЗРВ и РТВ, поддържащи и учебни части; мирновременният 
състав на войските до 2006 г. е предвидено да бъде снижен до 
31 000 души, от които 54 % професионални; 

• за ВМС – щаб на силите, морски оперативен център, 
три флотилии за брегова отбрана, морска авиационна бригада, 
части за оперативна поддръжка и учебни части; планирано е 
мирновременният състав на ВМС до 2006 г. да бъде съкратен 
до 13 000 души, 55 % от които да бъдат професионални. 

Предвидено е Министерството на националната отбрана 
също да претърпи реорганизация, съответстваща на новата 
структура на въоръжените сили и премахваща дублирането на 
дейности между неговите структурни елементи. 

Като приоритети в модернизацията на силите са опреде-
лени модернизацията на системата за ПВО, включително за 
командване и управление, и придобиване на нов многоцелеви 
изтребител (с финансиране извън бюджета за отбрана по от-
делна дългосрочна програма) и среден транспортен самолет, 
различни варианти колесни бронирани машини, автоматизи-
рана интегрирана система за командване и управление, мо-
дернизиране на авиационно и зенитноракетно въоръжение, 
придобиване на съвременни противотанкови управляеми ра-
кетни системи, разработване и приемане на въоръжение на 
многоцелева корвета, въвеждане на въоръжение на нови три-
координатни радиолокационни системи. 

През 2000 г., при вече променена среда за сигурност на 
страната, полското държавно и военно ръководство приема 
два ръководни стратегически документа – „Стратегия за си-
гурност на Република Полша” и „Национална стратегия за 
отбрана на Република Полша”. В тях са дефинирани нацио-
налните цели в областта на сигурността, рамката на отбрани-
телната политика и нейните основни цели, които страната ще 
преследва през следващия период. През 2008 г. Полша приема 
и дългосрочен документ – „Визия на полските въоръжени си-
ли 2030”, в която прогнозира насоките за тяхното дългосрочно 
развитие. 

За планиране и координиране процеса на трансформация 
през 2007 г. в Министерството на отбраната на Полша е съз-
даден департамент по трансформацията. Той е отговорен за 
преструктурирането на полските въоръжени сили, включител-
но за дефинирането на тяхната трансформационна политика, 
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както и за планирането, координирането, поддръжката и хар-
монизирането на трансформационния процес в Министерст-
вото на отбраната и отбранителния сектор38. Структурата на 
департамента по трансформация е представена в приложение 
1. Със създаването на този департамент полското военно ве-
домство официално институционализира процеса на транс-
формация, създавайки структура, отговорна пряко за неговото 
иницииране, координиране и контрол. Конкретните основни 
отговорности на департамента включват разработване на по-
литика по трансформацията, планиране и начало на инициа-
тиви в тази област; наблюдаване, координиране и хармонизи-
ране на мероприятията в областта на трансформацията; про-
веждане на периодични стратегически прегледи на отбраната; 
разработване на изпълнителен график за одобрените препоръ-
ки на стратегическите прегледи на отбраната; наблюдение, 
поддръжка и координация на усилията за изпълнение на ми-
нистерските указания, произтичащи от прегледите на отбра-
ната; оценяване на трансформацията в системата на отбраната 
и нейното сравняване с промените в другите страни членки39. 
В Генералния щаб на полските въоръжени сили отговорността 
по планирането, координирането и контролирането на дейнос-
тите по трансформацията на способностите на силите е въз-
ложена на управление „Стратегическо и трансформационно 
планиране”, в което има отдел „Трансформация”. 

От първите три нови страни в НАТО Полша постига най-
голям напредък в интегрирането на своите въоръжени сили в 
съюзните военни структури. Това е в резултат на по-големите 
военни бюджети на страната, по-реалния и детайлен план за 
модернизация, по-доброто ръководство на процеса на транс-
формация и по-силната политическа подкрепа за този процес. 
С приемането си в НАТО страната поема ангажимент да пре-
достави четири бригади за Силите за бързо реагиране на орга-
низацията и две дивизии за основните сили за отбрана40. 

Ключова роля за началото на целенасочена и всеобхватна 
военна трансформация в Полша има започналият през 2004 и 
завършил през 2006 г. Стратегически преглед на отбраната. 
                                                 
38 http://www.dt.mon.gov.pl/en/28.html, 18.06’08. 
39 П а к  т а м. 
40 Integrating new allies into NATO, CBO Paper, 2000, pp. x–xi. 
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До 2004 г, вниманието на военното ведомство е фокусирано 
върху модернизирането на въоръжените сили с придобиването 
на нови системи оръжия и платформи. Модернизационни 
програми, като усъвършенстване на вертолетите Ми-24, при-
добиването на самоходни гаубици, леки транспортни самоле-
ти CASA и многоцелеви изтребители F-16, имат възможността 
да станат катализатори на трансформацията, но без по-широк 
стратегически план и решаването на редица други проблеми, 
това не е възможно. По-важните проблеми са липсата на ин-
тегрирано военно разузнаване; надеждна и интегрирана ло-
гистика, информационна и за управление на личния състав 
система; ефективна и интегрирана система са командване и 
контрол, както и система C4ISR; неадекватни програми за из-
следвания и разработки41. Стратегическият преглед на отбраната 
от 2006 г. предлага такъв стратегически план и начертава пътни 
карти за трансформиране на въоръжените сили до 2020 г. 

В областта на трансформацията националната стратегия 
за сигурност на страната от 2007 г. определя най-обща насока 
за трансформация на въоръжените сили, като за приоритетни 
се посочват необходимата подмяна на въоръжение и оборуд-
ване и реорганизиране на структурите на силите за повишава-
не оперативната готовност и мобилност на войските. Очаква 
се трансформацията на въоръжените сили да осигури по-
гъвкава и вътрешно интегрирана командна система за гаран-
тиране на ефективни операции на силите, както и изграждане 
на съвременен ефективен и добре екипиран национален резерв 
от сили42. 

За реализиране на военната трансформация военното ръ-
ководство на Полша работи тясно и координирано със Съюз-
ното стратегическо командване по трансформацията и Коман-
дването на съвместните сили на САЩ. Това сътрудничество 
обхваща няколко трансформационни области – обща опера-
тивна картина за оперативното командване; съвместно придо-

                                                 
41 P o d b i e l s k i, P. Center for European Policy Analysis), Report No 8: 
Transform or Modernize – Why Polish Military Transformation Matters, 
pp. 1–2 (http://www.cepa.org/publications/view.aspx?record_id=20, 31.08’10). 
42 National Security Strategy of the Republic of Poland, Warsaw, 2007, 
pp. 27–28. 
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биване на разузнавателна информация, наблюдение и разузна-
ване; информационно превъзходство и способности за опери-
ране в мрежа; система за следене положението на собствените 
сили; симулационна система JCATS. Като трансформационни 
приоритети на полските въоръжени сили са посочени: подго-
товката на определените за НАТО и ЕС военни контингенти; 
ангажиментите за развитието на способности, приети на сре-
щата на НАТО на високо равнища в Прага през 2002 г.; сис-
темите за командване, контрол, комуникации и за ПВО; бой-
ната ефективност; мобилната логистика и медицинско осигу-
ряване; защитата на силите43. Ключов приоритет на военната 
трансформация в Полша е развитието на способности за опе-
риране в мрежова среда. Крайната цел е към 2020 г. страната 
да притежава гъвкави, по-експедиционни, по-добре екипирани 
и оперативно съвместими въоръжени сили, способни с лекота 
да се включват в многонационални и съвместни операции. 

Полша е с най-дългогодишен опит и най-масово участие в 
мироопазващи мисии и операции за управление на кризи. До 
приемането Ӝ в НАТО е взела участие в над 50 мисии и опера-
ции на ООН, с над 50 000 военнослужещи. След 1999 г. про-
дължава участието си в международни операции, като най-
значително е това в коалиционните сили в Ирак, където в пе-
риода 2003–2008 г. изпраща над 10 000 военнослужещи44. По-
уките от участието на полските въоръжени сили в междуна-
родните операции за управление на кризи са един от основни-
те двигатели на отбранителната и военната трансформация. 
Темпът на полската военна трансформация е засилен с учас-
тието на страната в операция „Свобода за Ирак” през 2003 г. и 
продължаващото участие в операциите на силите ISAF в Аф-
ганистан, където полските военни контингенти оперират без 
национални ограничения. 

                                                 
43 BG Anatol Czaban, briefing „Transformation challenges of the Polish 
Armed Forces” at the Chiefs of transformation conference, 2006, Nor-
folk, Virginia, USA. 
44 G a g o r, F. Polish Lessons Learned from Operations and Defence Trans-
formation (lecture), p. 1 (http://www.rusi.org/events/ref:E47879D784102C/info: 
public/infoID:E47A7017BC9C49/, 08.07’10). 
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Опитът от дългогодишното участие на страната в опера-
ции и мисии е използван както за преструктуриране на въо-
ръжените сили, така и за техническото и технологичното им 
модернизиране. Създаването на Съвместно оперативно ко-
мандване, Инспекторат за съвместно осигуряване и Съвместен 
медицински инспекторат максимално подобрява подготовка-
та, развръщането, поддръжката, медицинското осигуряване, 
командването и контрола на полските военни формирования в 
многонационалните операции. Обединяването на Силите за 
специални операции в четвърти вид въоръжени сили със свое 
командване също е подтикнато от поуките от участието им в 
операциите и от твърдото убеждение за силно нарасналата 
роля на тези сили в целия спектър на съвременните операции. 
Главно опитът от операциите е в основата на решенията на 
полското политико-военно ръководство за развиване на нови 
необходими способности: системи за командване и управле-
ние; разузнаване с хора; безпилотни летателни апарати; по-
вишена защита на вертолети; сили за специални операции; 
нови колесни бронирани бойни и транспортни машини; съв-
ременни прибори за нощно наблюдение; системи за следене 
положението на собствените сили; индивидуална екипировка 
на войника с повишена защита; CIMIC способности и способ-
ности за психологически операции45. 

Модернизационните приоритети на Полша обхващат при-
добиването на колесни бронирани бойни машини; противо-
танкови управляеми ракети; многоцелеви изтребители и тран-
спортни самолети; оборудване за командване и управление и 
ПВО; оборудване за ядрена, биологична и химическа защита; 
логистично и инженерно оборудване; лична екипировка за 
военнослужещите. Част от тях вече е реализирана. Планът за 
развитие на въоръжените сили за периода 2009–2018 г. пред-
вижда усилията и ресурсите в модернизацията да бъдат фоку-
сирани в три области. Първата включва продължаване изпъл-
нението на дългосрочни модернизационни програми, като 
придобиване на финландски бойни бронирани машини 
Rosomak, нови противотанкови, зенитни и морски управляеми 
ракети. Втората област е свързана с придобиване на модерно 
индивидуално оборудване, симулатори, съвременен учебен 
                                                 
45 Ibid., pp. 2–5. 
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самолет и артилерийски системи. Третата област обхваща ку-
пуване на съвременни системи за бойно опознаване, комуни-
кации, наблюдение и системи за командване и контрол, както 
и безпилотни разузнавателни и бойни средства46. 

Мирновременният състав на полските въоръжени сили 
към края на 2010 г. е сведен до 100 000 души. Този състав мо-
же своевременно да бъде усилен с 20 000 души национален 
резерв, набирането на който започва от средата и приключва 
до края на 2010 г. Този резерв е съставен от доброволци, слу-
жили като наборни или професионални военнослужещи, на 
договори от 2 до 6 години, които могат да бъдат използвани в 
операции по управление на кризи във или извън страната47. 

Провеждайки ограничена „модулна” трансформация, во-
енното ръководство на страната предвижда към 2012 г. въо-
ръжените сили да съкратят и преобразуват бойните си брига-
ди: бронетанкови бригади – от 6 на 4; механизирани бригади – 
от 8 на 7, от които 3 лекопехотни; да съхранят 1 бригада за 
брегова отбрана, 1 въздушнощурмова бригада, 1 въздушно-
преносима бригада и 1 планинска бригада. Така въоръжените 
сили ще разполагат с 50 бойни батальона, от които 15 танко-
ви, 23 механизирани и 5 лекопехотни, 1 планински и по 3 въз-
душнощурмови и въздушнопреносими48. 

През 2009 г. авиационните бригади на полските ВВС са 
реорганизирани в четири авиокрила: 1-во и 2-ро тактическо 
авиокрило, със самолети F-16, МиГ-29 и Су-22; 3-то транс-
портно авиокрило със самолети CASA C-295M и M-28 Bryza и 
постъпващите от 2009 г. С-130Е; 4-то учебно авиокрило. На-
земните сили за ПВО на Полша са организирани в две зенит-
норакетни бригади и два отделни зенитноракетни полка, обо-
рудвани със зенитноракетни комплекси SA-3 („Нева”), SA-4 
(„Куб”), SA-5 (Вега) и зенитноартилерийски системи49. Към 

                                                 
46 K l i c h, B. Poland’s Defence Partnerships, 15 July 2010 (http://www. 
defencemanagement.com/feature_story.asp?id=14540, 31.08’10). 
47 National Reserve Forces, p. 1 (http://www.mon.gov.pl/pl/strona/319, 
31.08’10). 
48 G a g o r, F. Briefing „The challenges related to transformation of the 
Polish Armed Forces”, 2007. 
49 http://www.sp.mil.pl/en/organizational-structure.html, 07.07’10. 
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края на 2010 г. полските ВВС разполагат с бойна авиация в 
състав: три ескадрили с 48 многоцелеви изтребителя F-16 
Block 52+, две изтребителни ескадрили с модернизирани са-
молети МиГ-29, три тактически ескадрили с 48 изтребителя-
бомбардировача Су-22. В процес на модернизация е и воен-
нотранспортната авиация на ВВС, като от март 2009 г. Полша 
започва да доставя от САЩ 5 средни модернизирани транс-
портни самолета С-130Е и завършва доставката на 10 броя 
CASA C-295M50. Това значително ще повиши експедиционни-
те способности на полските въоръжени сили. 

За реализиране на целите си в трансформацията на отбра-
ната и въоръжените сили, Полша плавно увеличава отбрани-
телните си разходи, като през 2009 г. е предвидено да нарас-
нат с 8 % и да достигнат 9 млрд. щ.д.51 Разходите обаче дости-
гат в реалния си размер почти 7,3 млрд щ.д. За 2010 г. отбра-
нителните разходи на страната са определени на 1,98 % от 
БВП, или в абсолютен размер 8,95 млрд щ.д.52 (приложение 5). 
Разходите на военнослужещ от въоръжените сили на страната 
през 2010 г. нарастват до 71 400 щ.д., но остават значително 
по-ниски от средните за НАТО 213 500 щ.д.53 

Полша системно актуализира ръководните си стратеги-
чески документи в областта на сигурността и отбраната (при-
ложение 2). Първата национална стратегия за сигурност стра-
ната приема през 1992 г., а последната и четвърта по ред – 
през 2007 г. През 2009 г. е приета и национална отбранителна 
стратегия, в която е подчертано, че трансформационният про-
цес във въоръжените сили, фокусиран върху професионализа-
цията и техническата модернизация, е свързан пряко с изпъл-
нението на тяхната основна мисия – защита на страната и ней-
ните съюзници. Ключов елемент на полската военна трансфор-
мация е пълната професионализация на въоръжените сили. 

                                                 
50 http://www.sp.mil.pl/en/pl-af-equipment/airplanes.html, 08.07’10. 
51 http://jdw.janes.com, 30.10.2008. 
52 K l i c h, B. Poland’s Defence Partnerships, 15 July 2010 (http://www. 
defencemanagement.com/feature_story.asp?id=14540, 31.08’10). 
53 Ministry of National Defence of Poland, Budgetary Department briefing 
„Basic Information on the MoND Budget for 2010”, Warsaw, March 2010. 
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През ноември 2009 г. Министерството на отбраната на 
Полша започва нов Стратегически преглед на отбраната, кой-
то има за цел по-ефективно да обвърже развитието на въоръ-
жените сили със стратегическите цели и финансовите въз-
можности на страната. Планиран да приключи в първата по-
ловина на 2011 г., прегледът на отбраната ще определи основ-
ните насоки и приоритети на продължаващата трансформация 
на отбраната и въоръжените сили54. 

Към началото на 2010 г. въоръжените сили на Полша раз-
полагат със следните основни въоръжения: бойни танкове – 
946; БМП – 1508; БТР – 1536; артилерийски средства с кали-
бър 100 мм и по-големи – 1219; бойни самолети – 128; транс-
портни самолети – 18; транспортни вертолети – 11; бойни ко-
раби – 8; подводници – 5; БЛА-8 (приложение 12). 

Отбранителната и военната трансформация в Полша е 
добре институционализирана, съществуват ръководни доку-
менти и специфични структури за нейното планиране, коор-
диниране и контрол. Страната е постигнала значителни резул-
тати в повишаване експедиционните способности и оператив-
ната съвместимост на въоръжените си сили, което позволява 
те да бъдат използвани в широк спектър от операции и мисии. 
С основание може да се твърди, че Полша е завършила воен-
ната си интеграция в НАТО. 

 
Чехия 

 
Въоръжените сили на Чехия започват продължителен про-

цес на преструктуриране още от създаването си през 1993 г., с 
цел подготовка за приемане и членство в НАТО. Водеща роля 
в подпомагането на военния преход на страната имат САЩ. 
Първоначалната цел на Министерството на отбраната е да 
трансформира чешката армия от модела на Варшавския дого-
вор в корпусно-бригадна структура, базирана на бързо раз-
връщаеми сили, в съответствие с изискванията за оперативна 
съвместимост с НАТО. 

След 1993 г. Чехия концентрира усилията си за реформи-
ране на националната отбрана и въоръжените сили, за да га-
рантира националния си суверенитет срещу външни заплахи и 
                                                 
54 http://www.dt.wp.mil.pl/en/77.html, 24.07’10. 



 69

да ги доближи до стандартите на НАТО. През 1994 г. страната 
се присъединява към програма „Партньорство за мир” на Съ-
юза, възприета като преддверие за членство в организацията, 
и рационализира сътрудничеството си със страните членки, 
като фокусира усилията си за усвояване процесите на плани-
ране и вземане на решения в НАТО, въвеждане на изисквани-
ята за оперативна съвместимост в развитието на въоръжените 
си сили, с изграждане на съответстващи военни структури, 
както и езикова и професионална подготовка на личния със-
тав55. От май 1996 г. предприема няколко кръга преговори с 
НАТО, с основни акценти върху разширяването на организа-
цията, критериите за членство и националните ангажименти 
към нея, изискванията за защита на информацията, структура-
та на националните въоръжени сили, програма „Партньорство 
за мир” и други. Чехия поема ангажимент за годишно нараст-
ване на отбранителните разходи, които през 2000 г. да достиг-
нат 2 % от БВП. До 1997 г., поради липса на цивилна експер-
тиза в отбранителната област, честата смяна на ръководството 
на отбранителното ведомство и други приоритети на прави-
телствата, отбранителният сектор е пренебрегван. Вместо ра-
дикално преструктуриране, съкращаване и професионализа-
ция на въоръжените сили процесът на военна реформа е бавен 
и предпазлив, като през 1997 г. мирновременният състав на 
въоръжените сили надвишава с 25 000 души планирания със-
тав в първата концепция за реформа от 1993 г.56 

След получаване на покана за започване на преговори за 
присъединяване през 1997 г. и на основата на препоръките на 
експертите от НАТО правителството на страната определя 
редица области в областта на отбраната, в които не се изпъл-
няват стандартите, възприети в страните от НАТО: оператив-
на съвместимост, законодателство, отбранително планиране, 
управляване на кризи, координиране на военната продукция, 
инвестиционна програма в областта на сигурността и защита 

                                                 
55 D a n o v, V. Comparative analysis of the reforms in the Armies of 
Czech Republic, Hungary, Poland and Bulgaria during the period 1990–
1998, 2001, p. 11. 
56 S e d i v y, J. Czech Military Transformation, pp. 1–2 (http://www.nato. 
int/docu/review/2005/issue1/english/analysis.html, 19.08’08). 
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на информацията. Експерти от НАТО и САЩ посещават стра-
ната за среща с ръководството на Министерството на отбрана-
та и Генералния щаб и определяне на приоритетите в подго-
товката Ӝ за членство. В началото на 1998 г. правителството 
обобщава всички предложения и разработва програма за пос-
тигане на необходимия напредък в приоритетни области. Ми-
нистър-председателят оглавява новосформиран Комитет за 
координиране процеса на приемане в НАТО, а в рамките на 
Министерството на отбраната още през септември 1996 г. е 
създадена координационна комисия, оглавена от заместник-
министър на отбраната. Министерството на отбраната изра-
ботва план-график на дейностите за подготовка за интегрира-
не в НАТО, която обхваща седем приоритетни области – по-
голям отбранителен бюджет, втори цикъл на процеса на прег-
лед и планиране и преглед на отбранителната политика, прог-
рама „Партньорство за мир”, отбранително законодателство, 
подготовка на личен състав, включително на чешки предста-
вители за цивилните и военните структури на НАТО, активен 
подход към общественото мнение. Отбранителното законода-
телство на страната е подобрено в периода 1997–1999 г. Заси-
лена е и обществената подкрепа за членството в НАТО, като 
през февруари 1999 г. тя достига 56 %. 

Определени слабости, разкрити в периода преди присъе-
диняването на страната към НАТО, са регистрирани и диску-
тирани от експертите на Съюза, с препоръки за тяхното прео-
доляване. Те се отнасят до липса на експедитивност в приема-
нето на отделни закони, което създава затруднение на коман-
дния състав, липса на подготовка в сухопътните войски под 
ротно ниво, недобра подготовка на военните пилоти поради 
недостатъчен брой летателни часове и невъзможност за пок-
риване стандартите на НАТО от самолет МиГ-21, несъответс-
тващи знания по английски език. 

Преди да издигне кандидатурата си за членство в органи-
зацията Чехия успява да реши няколко основни задачи – пос-
тигнат висок темп на демократичните реформи; въвеждане на 
демократичен контрол над въоръжените сили; изграждане на 
ефективно взаимодействие и консултации със съседни страни – 
кандидатки за членство в НАТО, и подобрени взаимоотноше-
ния с другите съседни страни; постигане на прозрачност в 
системата на отбранително планиране и бюджетиране; широ-
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комащабни съкращения на въоръжените сили и изпълнение на 
план за оперативна съвместимост с НАТО. Отбранителните 
разходи за 1995 г. достигат 1,12 млрд. щ.д. (по данни на SIPRI – 
1,828 млрд. щ.д.), от които 220 млн. са за инвестиционни раз-
ходи. През 1996 г. военните разходи са повишени до 1,22 млрд. 
щ.д. (по данни на SIPRI – 1,813 млрд. щ.д., приложение 5), 
съставляващи 2,2 % от БВП, от които 252 млн. са за инвести-
ционни разходи. Оставяйки по-големите проекти за придоби-
ване на нови основни видове въоръжения за по-късен етап, 
първоначалните приоритети в модернизацията на силите об-
хващат компютърни системи и програми; радио- и телефонни 
системи и криптографско оборудване; РЛС за наблюдение на 
големи и средни разстояния и системи за опознаване „свой–
чужд”; системи за управляване на въздушния трафик и инс-
трументални системи за кацане; оборудване за нощно наблю-
дение. 

През 1999 г. основното оборудване във въоръжените сили, 
в резултат на съкращенията достига: танкове – 938, бронирани 
бойни машини и бронетранспортьори – 1219, артилерийски 
системи с калибър над 100 мм – 754, бойни самолети – 114, 
бойни вертолети – 3457. 

Чехия системно актуализира стратегическите си ръковод-
ни документи в областта на сигурността и отбраната. Първата 
военна стратегия е приета през 1995 г., а през 2002 г. е актуа-
лизирана. През 2004 г. са приети нова военна стратегия и    
стратегия по националните въоръжения. През 2008 г. военната 
стратегия на страната е актуализирана. В същата година е 
приета и стратегия за изграждане на способности за опериране 
на въоръжените сили на страната в мрежова среда. Чехия раз-
работва и приема нова доктрина на въоръжените си сили, как-
то и свързаните с нея доктринални документи за подготовка, 
използване и осигуряване на войските. Въоръжените сили 
имат разработена и приета концепция и оперативна визия за 
трансформация. 

През 2008 г. мирновременният числен състав на военния 
компонент на въоръжените сили е 25 177, като целта е към 
края на 2009 г. да достигне 26 200 души, но реално са 24 000 
                                                 
57 T u m a, M. Relics of Cold war: Defence transformation in the Czech 
Republic. SIPRI policy paper No. 14, September 2006, p. 58. 
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души. Страната изпълнява установените от НАТО критерии 
по използваемост на силите, като от общата численост 12 440 
на сухопътните войски 47,4 % (5813 души) са със способности 
за развръщане извън страната, а 8 % (1000 души) могат да бъ-
дат непрекъснато поддържани в операции. Национална цел е 
до 2014 г. 60 % от сухопътните войски да бъдат със способ-
ности за развръщане в операции извън страната58. 

Важно средство за ускоряване трансформацията на чеш-
ките въоръжени сили e участието в операции и в Силите за 
отговор на НАТО. От 1996 г. чешки контингенти се включват 
в операциите на НАТО на Балканите. Участието на национал-
ни военни контингенти в операции към края на 2008 г. достига 
965 души, от които 845 в ръководени от НАТО операции и 
120 души в други операции. През 2009 г. страната продължава 
да поддържа същото ниво на участие в операции. От 2003 г. 
чешките въоръжени сили участват в ротациите на Силите за 
отговор на НАТО с контингенти с различна численост, като 
през първото полугодие на 2007 г. страната предоставя бата-
льон за радиационна, химическа и биологична защита от бли-
зо 400 военнослужещи59. През 2008 г. тя допринася за тези 
сили с по-широк обхват от способности, като най-големият 
принос за десетата ротация на силите (NRF-10) е транспортна 
рота в състав 100 души и зенитноракетна батарея от 200 души 
с преносими ЗРК за NRF-11. За бъдещите ротации на NRF ам-
бициите на страната са постепенно да увеличи приноса и да 
стигне до 1,45 % от общия състав на силите, или средно около 
360 души на ротация, като включи всички типове развръщае-
ми формирования. Чехия се специализира в изграждане на 
способности в областта на ЯХБР защита, военномедицинското 
осигуряване, радиоелектронната борба и пасивните системи за 
наблюдаване на въздушното пространство60. Чешките ВВС се 
включват в мисията за поддържане въздушния суверенитет на 
прибалтийските страни членки, чрез изпращане на изтребите-
ли за патрулиране във въздушното им пространство. Авиаци-

                                                 
58 http://www.army.cz, 25.11.2008. 
59 Czechs in NATO Responce Force (NRF 2003-2007) (http://www.army.cz/ 
scripts/detail.php?id=8448, 31.08’09). 
60 Czech Republic Military Strategy, 2004, p. 7. 
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онни подразделения участват редовно в авиационни учения на 
НАТО в различни съюзни страни. 

Чехия преструктурира въоръжените си сили, като през 
1998 г. интегрира в единна структура Министерството на от-
браната и Генералния щаб и създава две командвания – Съв-
местно командване на силите и Командване за осигуряване и 
подготовка. Страната доставя за своите ВВС ескадрила нови 
тактически изтребители „Грипен” и управляеми ракети за тях, 
два транспортни самолета „Еърбъс”, четири тактически тран-
спортни самолета CASA-295M, противотанкови ракетни сис-
теми „Джавелин” и артилерийски радари, договори и доставя-
не на 199 колесни лекобронирани машини „Пандур”. За смет-
ка на дълга на бившия Съветски съюз получава усъвършенст-
вани вертолети Ми-17 и Ми-24/35. Чехия модернизира и част 
от танковете си Т-72. 

В съответствие с активното си участие в Европейската 
политика за сигурност и отбрана Чехия оглавява чешко-сло-
вашката бойна група за ЕС през втората половина на 2008 г., 
като ангажира в нея 1800 души личен състав. 

Към началото на 2010 г. въоръжените сили на страната 
поддържат в оперативна готовност61: бойни танкове – 174; 
БМП – 513; артилерийски средства с калибър 100 мм и по-
големи – 258; бойни самолети – 42; бойни вертолети – 24; тран-
спортни самолети – 10; транспортни вертолети – 31, БЛА – 8 
(приложение 12). 

Отбранителните разходи през последните 10 години на-
растват по абсолютен размер, като достигат максимален раз-
мер от 3,127 млрд. щ.д. през 2009 г., а средногодишно – около 
2,48 млрд.щ.д., и са най-високи в сравнение с останалите мал-
ки нови съюзни държави. Това позволява на Чехия да под-
държа постоянен умерен темп на техническа и технологична 
модернизация на въоръжените си сили. 

Анализът на политиката и дейностите в Чехия в развитие-
то на въоръжените си сили показва, че тя провежда ограниче-
на военна трансформация, със средна по темп целева модер-
низация. Отбранителната и военната трансформация са час-
тично институционализирани, но липсват специфични органи 
                                                 
61 Equipment size of CZ Armed Forces 2010 (http://www.army.cz/ 
scripts/detail.php?id=5775, 30.06’10). 
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за планиране, координиране и контрол. В отбранителното 
планиране и плановете за развитие на въоръжените сили се 
залагат и реализират специализирани трансформационни спо-
собности, които повишават значително експедиционния ха-
рактер и оперативната съвместимост на силите и техния капа-
цитет за участие в широк обхват от съюзни операции и мисии. 
Военната интеграция на страната в НАТО може да се смята за 
приключена. 

 
Унгария 

 
След разпускането на Варшавския договор Унгария прис-

тъпва към съкращаване на въоръжените си сили, които през 
1990 г. наброяват 142 300 души мирновременен състав. До 
1996 г. той е сведен до 62 000 души. Много части са предис-
лоцирани от западните области във вътрешността на страната 
и излишните бази, включително използваните от съветските 
части, са закрити. 

Унгария преформулира основните принципи на отбрани-
телната си политика през април 1993 г., като сътрудничество-
то и въздържането от използване на сила са възприети като 
ключови принципи. След приемането на Закона за отбраната и 
Закона за правния статут на военнослужещите през 1993 г. в 
началото на 1994 г. Министерството на отбраната и Генерал-
ният щаб са преструктурирани и прекият контрол над нацио-
налните сили за отбрана е поет от цивилен министър. През 
декември 1998 г. страната приема „Принципи в политиката за 
сигурност и отбрана”, но поради нежелание на правителството 
да осигури исканите ресурси за отбрана и за изпълнение на 
договорените цели с НАТО се налага националните отбрани-
телни планове да бъдат преразгледани, включително планира-
не на допълнително съкращаване на мирновременния състав 
на въоръжените сили. Това налага и предоговаряне на нацио-
налните ангажименти към НАТО. 

Според унгарски военни експерти и чуждестранни анали-
затори промените във въоръжените сили са извършени в рам-
ките на три военни реформи: първата (1992–1996) превръща 
бившата Унгарска народна армия в Сили за отбрана на Унга-
рия; втората (1997–1998) преструктурира въоръжените сили и 
разрабова военното законодателство; третата (1999–2010), за-
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почнала след приемането на страната в НАТО, развива и час-
тично трансформира въоръжените сили в отговор на промени-
те на средата за сигурност и изискванията на Съюза. 

След присъединяването си към програма „Партньорство 
за мир” през февруари 1994 г., а по-късно и към процеса 
PARP, Унгария започва целенасочена подготовка за членство. 
Важно място в нея заемат въоръжените сили, включително с 
активното си участие в ученията на НАТО по партньорството 
и като страна домакин, с цел ускорено въвеждане на съюзните 
стандарти по оперативната съвместимост за изпълнение на 
военнотехническите стандарти на членството. 

Бюджетните ограничения и прекъснатите пазарни отно-
шения с източните страни свеждат до минимум доставките на 
въоръжение от бившите страни от Варшавския договор. Неза-
висимо от тази неблагоприятна тенденция и спадащия бюджет 
за отбрана Унгария през 1993 г. придобива от Русия 28 изтре-
бителя МиГ-29 на стойност 800 млн. щ.д., за сметка на дълга 
на бившия Съветски съюз към страната, както и над 350 БТР-80. 
По подобно споразумение с Беларус страната получава и 100 
танка Т-7262. Освен това придобива дарение от резервни части 
от Германия (на стойност 150 млн. марки) – от резервите на 
ГДР. Средносрочните и дългосрочните приоритети в модер-
низацията на силите до 2005 г. са оборудване за свръзка, ко-
мандване и контрол; оборудване за ПВО, включително само-
лети, ЗРК, РЛС, автоматизирани системи за свръзка, команд-
ване и контрол; средства за разузнаване; средства за мобил-
ност по въздуха; противотанкови средства; инженерно обо-
рудване. 

Преоценка на състоянието на силите за отбрана през 1995 г. 
налага правителствено решение за ускоряване на военната 
реформа. Парламентът одобрява правителствена програма и 
план за развитие на въоръжените сили до 2005 г. 

След критичен анализ и стратегическа оценка на състоя-
нието на отбраната и въоръжените сили през 1999 г. Унгария 
разработва и през юли 2000 г. приема 10-годишен план за 
трансформация и модернизация на въоръжените си сили. Но-
вият план акцентира не само върху допълнителното съкраща-
ване мирновременния състав на силите, но и върху изгражда-
                                                 
62 CBO Paper, Integrating New Allies into NATO, October 2000, p. 18. 
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нето на надеждни способности за участие в мирновременни 
операции и модернизация на оборудването. Изпълнението на 
плана е предвидено да стане на три етапа, като през първия 
(2000–2003) усилията и ресурсите са фокусирани върху сък-
ращаване на личен състав и предислоциране на формирова-
ния, усъвършенстване на тяхната вътрешна структура и със-
тав, подобряване на условията за военна служба, в частност 
модернизация на военни гарнизони, жилищни сгради и ин-
фраструктура Придобиване на ново оръжие и оборудване е 
планирано само за формирования, предназначени за НАТО. 

Основната цел на втория етап е повишаване способности-
те на силите и особено за съвместни операции със сили на 
НАТО, включително чрез участие в национални и многонаци-
онални учения за повишаване на оперативната съвместимост. 
Инвестициите през този етап са съсредоточени в подобряване 
на инфраструктурата и подготовката на силите и въвеждане на 
симулационни и информационни системи, както и в проекти-
ране и изграждане на съвременни полигони за подготовка на 
войските. Предвидено е и оборудване на ВВС с триизмерни 
радарни системи. 

Целта на третия етап е техническа модернизация на въо-
ръжените сили, паралелно с подобряване професионализма на 
личния състав. Планът предвижда функционална структура на 
въоръжените сили, състояща се от сили за бързо реагиране, 
основни сили за отбрана и формирования за усилване, както и 
установяване средно до 77 % на мирновременното комплекту-
ване на бойните формирования. В плана е заложено и интег-
риране на Министерството на отбраната и Генералния щаб в 
единна структура, както и преход от дивизионно-бригадна 
към бригадно-батальонна организационна структура на сухо-
пътните войски63. 

Фундаменталните промени в Силите за отбрана на Унга-
рия започват от 2006 г. и трансформацията става приоритет в 
тяхното развитие. Началото Ӝ е с преструктуриране на Минис-
терството на отбраната, чиято организация става по-опростена 
                                                 
63 U r b a n i, G. Hungary’s Reform of the Armed Forces, The Military in Transi-
tion: Restructuring and Downsizing the Armed Forces of Eastern Europe, Bon 
International Center for Conversion, brief 25, pp. 23–25 (http://www.bicc.de/ 
uploads/pdf/publications/briefs/brief25/brief25.pdf, 12.10’10). 
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и прозрачна. Променена е и командната структура на въоръ-
жените сили, като са премахнати командванията на сухопът-
ните и военновъздушните сили и от началото на 2007 г. е съз-
дадено Съвместно командване на силите64. Механизираните 
бригади са преструктурирани в лекопехотни. Плановете на 
страната са до 2014 г. 40 % от силите да бъдат със способнос-
ти за развръщане извън територията на страната, а до края на 
2016 г. този процент да нарасне на 50. 

От 2004 г. Унгария започва да развива изцяло професио-
нални въоръжени сили. Техният мирновременен състав до 
2010 г. е сведен на 20 000 души, а структурата им съдържа 
следните основни бойни формирования: две механизирани 
бригади, танков батальон, батальон сили за специални опера-
ции, две авиационни ескадрили тактически изтребители и ба-
тальон бойни вертолети65. Основните въоръжения в Силите за 
отбрана към началото на 2010 г. включват: бойни танкове – 
120; БМП – 164; БТР – 164; артилерийски системи с калибър 
100 мм и по-големи – 554; бойни самолети – 27; бойни верто-
лети – 15; транспортни самолети – 5; транспортни вертолети – 
15 (приложение 12). 

В рамките на 10-годишния план са заложени няколко мо-
дернизационни проекта в периода 2005–2015 г.: нов многоце-
леви боен самолет; 600 модернизирани БТР; 1000 нови товар-
ни и други колесни машини; мобилна комуникационна и ин-
формационна система за предложените на НАТО и ЕС сухо-
пътни и авиационни формирования; нови транспортни верто-
лети; три комплекса триизмерни радари за далечно наблюде-
ние на въздушното пространство със съвременна система за 
опознаване; индивидуално бойно оборудване; нови артиле-
рийски средства66. 

Страната участва активно в операции за управление на 
кризи и допринася за Силите за отговор на НАТО. За изграж-
дане на авиационни експедиционни способности Унгария и 

                                                 
64 HDF Organization, http://www.hm.gov.hu/army, 31.08’09. 
65 The Military Balance 2010, p. 140. 
66 H o r v a t h, Z., Z. Nagy. Interoperability for the Hungarian Army,     
p. 69 (http://www.cdef.terre.defense.gouv.fr/publications/doctrine/doctrine11/ 
version_us/etranger/art19.pdf, 30.09’10). 
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Чехия формират многонационална вертолетна оперативна 
група с вертолети Ми-1767. Унгарските ВВС се включват и в 
мисията на НАТО за осигуряване въздушния суверенитет на 
прибалтийските страни членки – чрез изпращане на звено из-
требители за въздушно патрулиране. Унгария планира да мо-
дернизира своите вертолети Ми-17 с цел да ги развръща и в 
операции извън страната. 

В рамките на военната модернизация страната доставя за 
своите ВВС ескадрила тактически изтребители „Грипен” от 
четвърто поколение, както и нови товарни и специални авто-
мобили, разработва проект за модернизация на вертолетите си 
Ми-17 и Ми-24. Още преди присъединяването си към НАТО 
въвежда на въоръжение зенитноракетна система MISTRAL. 
Успех за Унгария е активирането на съюзното авиационно 
крило за въздушни превози през юли 2009 г., оборудвано до 
края на годината с три тежки транспортни самолета С-17.    
Страната частично модернизира и удължава експлоатацията 
на транспортните самолети Ан-26 и планира да ги замени след 
2014 г. с нови68. 

Унгария не актуализира системно националните си ръко-
водни документи в областта на сигурността и отбраната. Пос-
ледната стратегия за национална сигурност е от 2004 г., а во-
енна стратегия приема едва през 2009 г. Тя съдържа извода, че 
съществената част на трансформацията на въоръжените сили 
на страната е завършила до края на 2007 г. Същевременно в 
стратегията е подчертано, че страната не се стреми да развива 
пълен спектър от военни способности, а предимно специали-
зирани, като акцентира на експедиционни способности. Сред 
способностите, които ще развива за успешно водене на опера-
ции, са за отговор на бързо променяща се тактическа и опера-
тивна ситуация; за опериране в мрежово-центрична среда; за 
ефективно използване и защита на силите в операции; за раз-
връщаемост и мобилност на силите; за продължителна под-
дръжка на развърнати сили в операции; за осигуряване на 
многонационална логистична поддръжка и други. Като прио-
ритети в модернизацията на въоръжените сили стратегията 
                                                 
67 http://www.janes.com/extracts/extract/balksu/hungs100.html, 30.09’10. 
68 Hungarian Defence Forces (http://www.globalsecurity.org/military/world/ 
europe/hu-hdf.htm, 16.01’10). 
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определя полевите комуникационни и информационни систе-
ми със способности за работа в мрежи; повишаването на мо-
билността, огневата мощ и защитата на сухопътните форми-
рования; модернизацията на вертолетния парк и придобиване-
то на нови вертолети; осигуряването на способности за стра-
тегически въздушен транспорт; модернизацията на индивиду-
алната екипировка на военнослужещите; придобиването на 
оборудване за разузнаване и наблюдение69. 

Унгария осъществява специализация в областта на воен-
номедицинското осигуряване, ЯХБР защита, CIMIC, сили за 
специални операции, инженерно осигуряване и военна поли-
ция. 

Страната поддържа сравнително по-ниски отбранителни 
разходи като процент от БВП и в абсолютен размер (прило-
жения 4 и 5). За последните 10 години средногодишните от-
бранителни разходи са около 1,63 млрд. щ.д., които позволя-
ват бавна частична модернизация на въоръжените сили, но без 
значителен напредък в трансформацията на оперативните им 
способности. 

Анализът на отбранителната политика и дейностите на 
Унгария в развитието на въоръжените сили показва, че тя 
провежда малка военна трансформация, с нисък темп на целе-
ва модернизация. По-ниските отбранителни разходи ще сни-
жат темпа на трансформация и модернизация на въоръжените 
сили и изграждането на високо ниво на оперативна съвмести-
мост с останалите съюзни сили. В Унгария отбранителната и 
военната трансформация не са достатъчно институционализи-
рани, въпреки че военната стратегия съдържа определени на-
соки за приключването им. Липсват ръководни национални 
документи и специфични структури за планиране, координи-
ране и контрол. Военната интеграция на страната в НАТО 
може да се смята за завършена. 

 
 

                                                 
69 The National Military Strategy of the Republic of Hungary, 2009, pp. 1–6 
(http://www.hm.gov.hu/rovat/8/news/11543/the-national-military-strategy-of- 
the-republic-of-hungary, 12.01’11). 
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Румъния 
 
Основната цел, която си поставя Румъния в преструктури-

рането и модернизацията на въоръжените сили, е изграждане на 
по-малка по състав, гъвкава и мобилна професионална армия, 
добре екипирана със съвременно оборудване, способна да из-
пълни поставените Ӝ цели – да гарантира суверенитета, незави-
симостта, териториалната цялост и конституционната демокра-
ция и да съдейства за укрепване и поддържане на сигурността и 
мира в Европа и света. Във връзка с подготовката за членство в 
НАТО и изграждането на структура на силите, съвместима с тази 
на организацията, са определени няколко цели: разработване на 
нова правна рамка за въоръжените сили; разделяне на военните и 
политическите компетенции и гарантиране на демократичен 
граждански контрол над въоръжените сили; едновременно по-
вишаване на професионалното ниво на въоръжените сили и сък-
ращаване на техния състав; повишаване на капацитета за управ-
ляване на кризи; постигане на оперативна съвместимост с воен-
ната система и армиите на страните от НАТО за участие в съюз-
ни операции по чл. 5 от Вашингтонския договор и операции за 
управление на кризи; опростяване на командните и контролните 
процедури; подобряване на прехода от мирновременна към во-
енновременна структура на силите; осигуряване прозрачност на 
военното ведомство; осигуряване и ефективно управление на 
ресурсите; разработване на доктринална и концептуална система 
на въоръжените сили70. 

Процесът на преструктуриране и модернизиране на въо-
ръжените сили на Румъния започва в началото на 90-те години 
на миналия век и преминава през няколко етапа. Главната цел 
на първия етап (1990–1995) е бързо да се намали съставът на 
структурите на въоръжените сили и да се елиминират от тях 
политическите елементи. Основните действия за постигане на 
целта са съсредоточени за премахване на политическите и 
икономическите структури във въоръжените сили, както и на 
тези за осигуряване на Варшавския договор, гарантиране на 
контрол; създаване на нова правна среда за въоръжените сили, 
                                                 
70 Romania – NATO (1990–2002), publication of the Center for Strategic 
Studies and Security, the Academy for Advanced Military Studies. Bu-
charest, 2002, pp. 28–29. 
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тяхното структуриране с реорганизация на корпусните и бри-
гадните структури и премахване на армейско-дивизионно-
полковата организация, стандартизиране на гражданския де-
мократичен контрол; прилагане на мерки за съкращаване на 
въоръженията и силите съгласно изискванията на Договора за 
обикновените въоръжени сили в Европа; създаване на правна 
среда и структури на силите за участие в операции за поддър-
жане на мира и хуманитарни мисии под егидата на ООН; за-
почване на програми за модернизиране на въоръжението и 
оборудването. 

В изпълнение на изискванията на Договора за обикнове-
ните въоръжени сили в Европа в периода 1992–1995 г. Румъ-
ния съкращава основните си въоръжения с 1591 танка, 973 
бойни бронирани машини, 2423 артилерийски средства и 78 
бойни самолета71. 

През февруари 1994 г. тя се присъединява към „Партньор-
ство за мир”, като се включва активно в дейностите на НАТО 
с партньорите, а от 1997 г. и в Процеса по преглед и планира-
не (PARP), чрез приемане за изпълнение на цели по партньор-
ството, за преструктуриране и подготовка на въоръжените си-
ли по съюзни стандарти. За периода 1994–2001 г. румънски 
подразделения и състав участват в 169 учения по „Партньорс-
тво за мир” и в духа на партньорството72. 

Вторият етап (1995–1997) на процеса на преструктурира-
не и модернизация е насочен към опериране със създадените 
структури от първия етап, начало на процеса на изграждане на 
оперативна съвместимост със силите на НАТО, частично мо-
дернизиране на въоръжението и оборудването и реорганизи-
ране на военнообразователната система. 

През третия етап (1997–2000) е осъществена реорганиза-
ция на Министерството на националната отбрана и Генерал-
ния щаб, в който е въведена J-структурата за управленията 
(J1–J8). Въоръжените сили се освобождават от излишни       
структури. Преструктурирани са формированията на ВВС, 
щабовете на видовете въоръжени сили са реорганизирани на 
модулния принцип, експериментирана е нова структура на 
механизирана бригада. През юни 1999 г. е взето решение за 
                                                 
71 Ibid., p. 56. 
72 Ibid., p. 92. 
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определяне мирновременния състав на въоръжените сили до 
2007 г. – 112 000 военни и 28 000 цивилни лица. През 1999 г. 
Румъния се включва в инициативата на НАТО „План за дейс-
твие за членство”, с което фокусира напълно усилията си в 
непосредствена подготовка за приемане в организацията. 

Следователно до 2000 г. усилията на Румъния във военна-
та реформа са насочени към преструктуриране на отбраната и 
въоръжените сили и частично модернизиране на въоръжение-
то и оборудването. До 2001 г. в резултат на реорганизацията и 
съкращенията мирновременният състав на въоръжените сили 
е намален от 320 000 през 1989 г. на 101 000 души, а военно-
временният състав – от 850 000 през 1989 г. на 230 000 души. 

В периода 2000–2007 г. усилията в преструктурирането на 
въоръжените сили са планирани в два етапа. През първия 
(2000–2003) целта е преструктуриране и постигане на начални 
оперативни способности на структурите на силите. Целта на 
втория етап (2003–2007) е модернизиране на оборудването и 
постигане на пълни оперативни способности на въоръжените 
сили, като те трябва да бъдат изградени като по-компактни, 
модулни и гъвкави, способни за развръщане и осигуряване в 
зона на операции. Поставена е и задачата за усъвършенстване 
на структурите за командване и контрол – чрез оборудването 
им със съвременни C4I системи, както и за изграждане на гъв-
кава мобилизационна система. 

През 2000 г. отбранителното ведомство на Румъния въ-
вежда нова система за планиране програмиране и бюджетира-
не по западен модел, отначало с 4-годишен, а от 2002 г. с 6-го-
дишен цикъл на планиране, с въвеждане на програмна струк-
тура на отбранителното планиране. 

През 2002 г. Министерството на националната отбрана на 
Румъния приема Концепция за целеви въоръжени сили 
(Objective Force Concept), която трябва да гарантира способ-
ността на въоръжените сили на страната да посрещнат нацио-
налните и международните си отговорности и да освободят 
допълнителни средства за модернизация, поддръжка, подго-
товка и участие в операции. Концепцията е основана на пла-
новете и изпълнението на първия етап от преструктурирането 
на силите (2000–2003), като е предвидена за изпълнение до 
2007 г. С тази концепция е заложен мирновременен състав на 
въоръжените сили 90 000 души (75 000 военни и 15 000 ци-
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вилни) и военновременен състав 200 000 души. Функционално 
мирновременният състав е подразделен на активни сили от 
60 000 души (50 000 военни и 10 000 цивилни) и териториални 
сили от 30 000 души (25 000 военни и 5000 цивилни)73. 

Основните модернизационни проекти за въоръжените си-
ли в периода 2001–2010 г. са планирани и насочени към мо-
дернизация на стационарните и мобилните комуникационни 
системи, включително C4I система за механизирана бригада; 
част от танковете и бронираните бойни машини; част от реак-
тивните системи за залпов огън с тяхната система за управле-
ние; зенитноартилерийските системи за ПВО на сухопътните 
войски; артилерийските системи с калибър над 100 мм; радио-
локационната система за наблюдение на въздушното прост-
ранство с нови триизмерни радари FPS-111 и радари за средни 
и малки височини; основната част от самолетите МиГ-21, вер-
толетите „Пума” и учебните самолети; придобиване на безпи-
лотни летателни апарати Shadow 600; придобиване на навига-
ционни системи за кацане на 4 летища и на система за опозна-
ване „свой–чужд” DIALOG; изграждане на оперативен център 
за въздушен суверенитет; придобиване на управляеми ракети 
„въздух–въздух” MAGIC-2; придобиване на фрегати F-22 и 
модернизиране на налична фрегата с интегрирана комуника-
ционна система74. Страната въвежда на въоръжение и ограни-
чен брой БЛА „Shadow 600”, които активно използва в опера-
циите на своите контингенти в Ирак и Афганистан. През 2007 г. 
румънското правителство подписва и договор за доставяне на 
7 транспортни самолета C-27J Spartan, като първите доставки 
са определени за 2010 г. 

Румъния системно актуализира ръководните си стратеги-
чески документи по сигурността и отбраната. Първата нацио-
нална стратегия за сигурност е приета през 1994 г., а послед-
ната, пета поред – през 2006 г. С подобна честота е и актуали-
зацията на националната военна стратегия, като последната, 
четвърта поред, е приета през 2007 г. До края на 2010 г. стра-
ната разработва за първи път и национална стратегия за от-
брана, която се очаква да бъде приета през 2011 г. В нацио-
налната стратегия за сигурност на Румъния от 2007 г. е поста-
                                                 
73 Ibid., pp. 34–35. 
74 Ibid., pp. 60–68. 

 84

вена ясна цел за трансформиране на националните институ-
ции, включително въоръжените сили, с отговорности към на-
ционалната сигурност75. В стратегията е обърнато специално 
внимание на отбранителната трансформация, в частност на 
трансформацията на въоръжените сили. Поставената цел е 
изграждане на модерна и професионална армия, с подходяща 
численост на силите и оборудването, мобилни и многофунк-
ционални експедиционни сили, които са бързо развръщаеми, 
гъвкави и ефективни76. 

През 2007 г. Румъния приема „Стратегия за трансформа-
ция на румънските въоръжени сили”, която обхваща периода 
2005–2025 г. и усилията са изцяло насочени към трансформи-
ране на техните способности. Основната цел на стратегията е 
изграждане на подходящи способности за отговор на настоя-
щи и бъдещи предизвикателства на средата за сигурност.     
Стратегията определя усилията във военната реформа като 
„продължителен процес на развитие и интегриране на нови 
концепции, стратегии, доктрини и способности, с цел да се 
подобрят ефективността и нивото на оперативна съвмести-
мост на силите и да се адаптират към новия променящ се кон-
текст на сигурността, който подчертава необходимостта от 
преоценка на военния фактор, като главен източник на надеж-
дност”. За основни области на трансформацията са посочени 
промените на: доктрините; организацията и структурите на 
силите; способностите; разузнавателните дейности; подготов-
ката и образованието, аквизицията; управлението на човешки-
те ресурси; бюджетното програмиране77. Отговорността по 
планирането и координацията на трансформационния процес 
във въоръжените сили на страната е възложена на дирекцията 
за стратегическо планиране в Генералния щаб. 

Очакваните резултати от процеса на трансформация са из-
граждане на мобилни, ефективни, поддържани и гъвкави струк-
тури на силите; изцяло професионални въоръжени сили; сили 
със способности за развръщане и продължително осигуряване; 
сили, способни за съвместни действия и участие в широк спек-
тър от мисии. Процесът на трансформация на румънските въо-
                                                 
75 The National Security Strategy of Romania, 2007, p. 19. 
76 Ibid., p. 50. 
77 Romania–NATO, Chronology 2004–2007, published in 2008, pp. 15–16. 
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ръжени сили е предвиден в три основни етапа, имащи основна 
цел изграждане на някои съвременни напълно професионални 
структури, с повишено ниво на мобилност, ефективност, гъвка-
вост и способности за развръщане, както и повишени способнос-
ти за ангажиране в голям спектър от операции. 

Първият етап (2005–2007), който приключва с приемането 
на стратегията, е фокусиран върху завършване основното 
преструктуриране и постигане на пълна професионализация 
на въоръжените сили, което е осъществено през 2007 г. Прес-
труктурирана е командната система на стратегическо и опера-
тивно ниво, реорганизирани са логистичната и военномеди-
цинската система. Продължени са усилията за постигане на 
оперативна готовност на формированията, определени за мно-
гонационални операции. 

През втория етап (2008–2015) усилията ще са съсредото-
чени върху постигане средносрочните цели на трансформаци-
ята и пълна оперативна интеграция на силите в структурите на 
НАТО и ЕС. Основна цел е оперативната готовност на силите, 
предназначени за НАТО и ЕС. Допълнителни цели за този 
етап са продължаване изграждането на нови способности; за-
вършване процеса на преструктуриране на логистичната сис-
тема; придобиване на ново оборудване; реорганизиране на 
военнообразователната система с отчитане на изискванията за 
подготовка на силите, за езикова подготовка и комуникацион-
но-информационните изисквания и разширяване на обхвата Ӝ 
до Силите за отбрана; за създаване на резерв от развръщаеми 
формирования и нарастване приноса към Силите за отговор на 
НАТО и военните способности на ЕС. 

Целта на третия етап на трансформационния процес 
(2016–2025) е постигане на дългосрочните цели и пълна ин-
теграция на румънските въоръжени сили в структурите на 
НАТО и ЕС78. Финансовите и човешките ресурси ще бъдат 
фокусирани върху техническите и технологичните аспекти на 
Целите за силите и цялостно изпълнение на националните ан-
гажименти към НАТО и ЕС, с продължаване на модернизаци-
ята и придобиване на ново оборудване за постигане на пълна 
оперативна съвместимост на националните сили с тези на ос-
таналите страни членки на двете организации. 
                                                 
78 Briefing „Romanian Armed Forces Reform and Transformation”, 2007. 
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Румъния провежда целенасочена модернизация, като още 
преди присъединяването си към НАТО изгради съвременна 
система за въздушен суверенитет с нови триизмерни радари за 
наблюдение на въздушното пространство, нов оперативен 
център за въздушен суверенитет и модернизира 70 от изтре-
бителите си МиГ-21. Страната купи две фрегати втора упот-
реба от Великобритания и четири самолета С-130 от САЩ. 
Предвижда в средносрочен план купуване на 48 нови много-
целеви тактически изтребителя79. Със САЩ е сключено спо-
разумение за доставяне на 24 използвани и 24 нови изтребите-
ля F-16, като след 2020 г. старите изтребители ще бъдат под-
менени с 24 многоцелеви изтребителя F-35 от пето поколение. 
Дългосрочната програма за модернизация предвижда до 2020 г. 
Румъния да купи 4 батареи ЗРК „Хоук”, 12 вертолета „Пума”, 
9 тактически транспортни самолета, още 4 самолета С-130 
„Херкулес” и 19 радара за наблюдение на въздушното прост-
ранство на малки височини80. В рамките на трансформацион-
ния процес във ВВС от 1 юли 2010 г., авиационните бази са 
преструктурирани в авиационни флотилии81. 

Към началото на 2010 г. въоръжените сили разполагат със 
следните основни въоръжения: бойни танкове – 299; БМП – 
26; БТР – 1069; артилерийски средства с калибър 100 мм и по-
големи – 1071; бойни самолети – 49; транспортни самолети – 
12; транспортни вертолети – 58; бойни кораби – 7; БЛА – 10 
(приложение 12). 

Румъния от 1996 г. участва активно в операции за управ-
ление на кризи, като по-значимо е това на Балканите, в Ирак, а 
след 2003 г. – в Афганистан. Максималният принос на страна-
та към ротациите на Силите за отговор на НАТО до 2010 г. е с 
механизиран батальон. 

Отбранителните разходи на Румъния, като процент от 
БВП на страната, от 2006 г. бележат тенденция към спад (при-
ложение 4). По абсолютен размер обаче до 2008 г. те нараст-
ват, като достигат 3 млрд. щ.д., след което също започва сни-
жаването им (приложение 5). За последните 10 години сред-
                                                 
79 Jane’s Defence Weekly, issue 12, 22 March 2006, p. 12. 
80 Jane’s Defence Weekly, issue 30, 28 July 2004, p. 17. 
81 http://www.agerpres.ro/english/index.php/news-of-the-day/item/16996-
Romanias-Air-Force-Staff-to-be-overhauled-starting-July-1-2010.html, 23.08’10. 
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ногодишните отбранителни разходи са около 2,14 млрд. щ.д. 
За да реализира модернизационните си проекти във въоръже-
ните сили в планираните срокове, страната ще трябва отново 
да повиши разходите си в средносрочен план. 

Анализът на политиката и дейностите в Румъния за развитие 
на въоръжените сили показва, че тя провежда ограничена военна 
трансформация, със средна по темп целева модернизация. Под-
държа сравнително по-високи отбранителни разходи в сравнение 
с повечето нови съюзни страни. Отбранителната и военната 
трансформация в Румъния са институционализирани на начално 
ниво и тя има приета военна стратегия за трансформация. През 
2010 г. е разработена и предложена за утвърждаване нова Наци-
онална отбранителна стратегия. На основание на постиженията 
на Румъния в отбранителната реформа и трансформацията на 
въоръжените сили може да се твърди, че страната е в завършва-
щия етап на военната си интеграция в НАТО. 

 
България 

 
Отбранителната политика на България до 1997 г. се ха-

рактеризира с непоследователност и неясни цели. Поради 
почти ежегодната смяна на цивилното ръководство на отбра-
нителното ведомство и значително намалените отбранителни 
разходи военните способности започват да спадат стремител-
но, особено по отношение на подготовката на силите и под-
държането в оперативна готовност на количествата основно 
въоръжение и бойна техника. Незначителните усилия за воен-
на реформа се осъществяват в концептуален вакуум. 

България започва да съкращава мирновременния състав 
на своята армия от края на януари 1989 г., когато нейният 
числен състав е 117 500 души, а до началото на октомври е 
сведен до 107 500 души. От 1990 до 1997 г. обаче реална ре-
форма на въоръжените сили не е проведена. Извършени са 
само отделни непоследователни, козметични и често прекъс-
вани промени. Този период, по оценка на някои западни ана-
лизатори, е определен като изгубени години за страната82. 

                                                 
82 S i m o n, J. Bulgaria and NATO: 7 Lost Years, Strategic Forum, NDU – 
№ 42, May 1998. 
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През 2000 г. от състава на въоръжените сили са изведени 
компоненти като Гранични и Вътрешни войски, Войските на 
Министерството на транспорта, Войските на Комитета по по-
щи и далекосъобщения, Строителни войски, Националната 
служба за сигурност, а през 2002 г. – Националната разузнава-
телна служба и Националната служба за охрана. 

След приемането на Плана за действие за членство през 
1999 г. България започва по-целенасочена военна реформа за 
изпълнение на военните критерии за членство в Съюза, вклю-
чително с по-значителни съкращения на въоръжени сили и 
основни въоръжения. През 1999 г. страната разработва крат-
косрочен план за преструктуриране и развитие на своята ар-
мия („План 2004”), а след провеждане на Преглед на структу-
рите на силите си през 2001 г. го актуализира и предвижда 
съкращаване на мирновременния състав на въоръжените си 
сили от 82 000 на 45 000 души до края на 2004 г., както и мно-
гократно намаляване на основните въоръжения. Въоръжените 
сили са преструктурирани от армейско-дивизионна в корпус-
но-бригадна организация. Следователно до приемането на 
България в НАТО основен документ за военната реформа е 
„План 2004”. 

От началото на 2000 г. Министерството на отбраната за-
почва да въвежда съвременна система за отбранително плани-
ране, основана на програмния принцип. След приемането ни в 
НАТО през 2004 г. националното отбранително планиране е 
синхронизирано със съюзното планиране, в изпълнение на 
националните ангажименти към колективната отбрана. След 
2007 г. е нарушена единността на процеса на планиране, прог-
рамиране и бюджетиране на отбраната, но през втората поло-
вина на 2009 г. тази единност е възстановена83. Още през 2003 г. 
Министерството на отбраната въвежда система за управление 
на развитието на въоръжените сили, но поради късното за-
действане на основния Ӝ структурен елемент, отговарящ за 
определянето на необходимите оперативни способности на 
въоръжените сили, тя функционира непълноценно. 

След провеждане на Стратегически преглед на отбраната 
през 2004 г. България приема дългосрочен План за развитие и 
                                                 
83 Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Ре-
публика България през 2009 г., с. 9. 
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модернизация на въоръжените си сили до 2015 г., който      
включва завършване на преструктурирането на силите и тях-
ното поетапно модернизиране. Страната купува нови леки 
вертолети и витлови учебни самолети и започва да доставя 
транспортна и специална автомобилна техника. Въведени са 
нова полева комуникационно-информационна система и спе-
циално оборудване за Силите за специални операции, започва 
модернизация на стационарната комуникационно-информа-
ционна система. Модернизирани са и част от инфраструктура-
та и радиолокационата техника на ВВС, изграден е нов опера-
тивен център за въздушен суверенитет. Основните въоръже-
ния в оперативна готовност до края на 2008 г. са съкратени до: 
бойни танкове – 160; бойни бронирани машини – 378; артиле-
рийски системи с калибър над 100 мм – 192; бойни и учебно-
бойни самолети – 42; транспортни самолети – 10; бойни вер-
толети – 12; транспортни вертолети – 18; бойни кораби – 6; 
кораби за бойна поддръжка – 16; морски вертолети – 684. Този 
план е актуализиран три пъти до средата на 2009 г., което е 
индикация за нереалистичност в планирането. Страната из-
пълнява проект за ремонт и удължаване ресурса на изтребите-
лите Миг-29, предвидена е и модернизация на част от верто-
летите Ми-24 и Ми-17. България успява да започне три мо-
дернизационни проекта за придобиване на 5 тактически тран-
спортни самолета „Спартан”, 18 вертолета „Кугар” и „Пантер” 
и нови транспортни и специални автомобили, както и няколко 
по-малки проекта за комуникационно-информационно и ло-
гистично оборудване и снаряжение. До края на 2010 г., поради 
финансови затруднения, страната редуцира проектите и дос-
тавките са съкратени до 12 вертолета „Кугар”, 3 вертолета 
„Пантер” и 3 самолета „Спартан”. Купени са три фрегати и 
един миночистач втора употреба от Белгия. Страната планира 
в средносрочен и дългосрочен план да замени бойните си са-
молети с нови многоцелеви тактически изтребители, както и 
да започне проект за изграждане на четири нови многоцелеви 
корвети. 

В организационен план е създадено съвместно оперативно 
командване на силите, а през 2009 г. е осъществено интегри-
                                                 
84 Актуализиран план за организационно изграждане и модерниза-
ция на въоръжените сили, с. 26. 

 90

ране на структурите на Министерството на отбраната и Гене-
ралния щаб, като последният е преструктуриран в Щаб на от-
браната. Заложено е основни сухопътни формирования да ос-
танат две механизирани бригади, една лекопехотна бригада и 
една бригада Сили за специални операции. 

През 2010 г. България, след критичен анализ на състояни-
ето на отбраната и въоръжените сили за предходната година и 
публикуван за целта доклад, провежда преглед на структурите 
на силите и приема втората си Бяла книга за отбраната и въо-
ръжените сили. Тя определя главната насока – „развитие на 
единен за всички задачи комплект въоръжени сили, с единна 
система за командване и управление за мирно време и за вре-
ме на кризи, със съответстваща на тези задачи организация, 
въоръжение и бойна подготовка, адекватно осигурени с необ-
ходимите финансови и материални ресурси”. Съгласно Бялата 
книга структурите на Българската армия до края на 2014 г. ще 
бъдат оптимизирани, като включат: Съвместно командване на 
силите, сухопътен компонент с две механизирани бригади и 
отделен механизиран батальон, полк за специални операции, 
артилерийски, инженерен и логистичен полк, разузнавателен 
батальон, батальон за ЯХБЗЕ и батальон за гражданско-
военно сътрудничество, географско осигуряване и психологи-
чески операции; военновъздушен компонент с две авиационни 
бази и база за предно разполагане, зенитноракетна база, база 
за командване, управление и наблюдение и база за специална 
техника; военноморски компонент с една военноморска база и 
два пункта за базиране, с общо три корабни дивизиона и фор-
мирования на пряко подчинение. Всеки компонент има ко-
мандир и щаб, които ще бъдат интегрална част на Съвместно-
то командване на силите85. 

На основата на Прегледа на структурите и Бялата книга в 
края на 2010 г. е разработен и приет План за развитие на въо-
ръжените сили на Република България, чието изпълнение за-
почна от началото на 2011 г. Крайната цел на плана е 
„...изграждане и поддържане на единен комплект от сили и 
способности с единна система за командване и управление за 
мирно време и при кризи...”. Този единен комплект въоръже-
                                                 
85 Бяла книга за отбраната и Въоръжените сили на Република Бълга-
рия. С., 2010, с. 30–41. 
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ни сили ще бъде с балансирани способности на всички негови 
компоненти за целия спектър от поставените им задачи. Една 
от целите на плана е запазване и поддържане на налични не-
обходими способности, изграждане на липсващи способности, 
отпадане на ненужни способности и създаване на условия за 
последващо развитие на силите, както и трансформиране на 
тяхната бойна и логистична поддръжка. В България всяка во-
енна способност се приема като съвкупност от осем елемента: 
доктрини и концепции, организационна структура, подготов-
ка, материални средства, личен състав, командване и управле-
ние, инфраструктура, оперативна съвместимост86. 

Предвидено е мирновременната численост на въоръжени-
те сили да бъде намалена със 7000 души, като до края на 2014 г. 
достигне 37 100 души, усилвани при необходимост с 3400 резер-
висти. Българската армия от 34 500 души в края на 2010 г. е 
предвидено да бъде редуцирана към 2014 г. до 26 100 души, 
усилвани при необходимост от 3150 резервисти. Паралелно с 
промяната на структурата и числеността на въоръжените сили 
планът дефинира ясно нивото на амбиция за техните мисии, 
способности, за каквито трябва да бъдат поддържани и разви-
вани, както и новите способности, които ще бъдат създадени в 
средносрочен и дългосрочен план. За изпълнение на съюзните 
задължения на страната по чл. 5 на Вашингтонския договор на 
територията на други съюзни страни въоръжените сили ще 
предоставят сухопътен, военновъздушен и военноморски кон-
тингент от своя единен комплект, като най-голям ще бъде су-
хопътният компонент, организиран в бригадна тактическа гру-
па на основата на средна механизирана бригада. Същевремен-
но въоръжените сили ще поддържат готовност за участие в 
продължителни операции за управление на кризи извън стра-
ната, различни от чл. 5 на Вашингтонския договор, едновре-
менно с батальонна бойна група или по-голям брой малки 
подразделения на видовете въоръжени сили, с общ състав 
средно 1000 души и съответната техника и въоръжение, с два 
вертолета за 6 месеца без ротация и с една фрегата за 3–6 ме-
сеца в рамките на една година87. 
                                                 
86 П а к  т а м, с. 3. 
87 План за развитие на въоръжените сили на Република България 2010 
(Постановление на Министерския съвет № 333/29.12.2010 г.), с. 4–21. 

 92

Като основа за изграждане способностите на въоръжените 
сили са определени националните цели за силите, приети в 
процеса на отбранителното планиране в НАТО. Необходимите 
военни способности са групирани в седем области: навремен-
на наличност на силите; ефективно разузнаване; развръщае-
мост и мобилност; ефективно въздействие; командване, уп-
равление и комуникации; логистично осигуряване; оцеляване 
и защита на силите. В краткосрочен план до 2014–2016 г. уси-
лията и ресурсите ще бъдат фокусирани за поддържане и раз-
виване на налични необходими способности, като основните 
от тях са за: радиолокационно наблюдение, откриване и прос-
ледяване на различни въздушни цели предимно на средни и 
големи височини и във всякаква метеорологична и електронна 
обстановка; изграждане и поддържане на пълна и опозната 
картина на въздушната и морската обстановка; получаване на 
автоматизирана криптирана информация от наземни и въз-
душни пунктове за управление и опознаване по стандартите 
на НАТО; радиационно, химическо и биологично разузнаване 
и наблюдение; разузнаване с хора; начална способност за ра-
зузнаване и идентифициране на импровизирани взривни уст-
ройства; оборудване и подържане на летища за развръщане; 
въздушен транспорт до и в зоната на операции; бойни инже-
нерни операции за поддръжка на сухопътна бригада; съвмест-
ни многонационални експедиционни действия и тактическо 
развръщане на батальон в коалиционни и текущи операции, 
включително в сух и горещ климат; предотвратяване и кон-
трол на масови безредици; контрол на корабоплаването и про-
веждане на морски операции; борба с надводен противник на 
дистанции зад пряката радиолокационна видимост; медицин-
ско осигуряване Роля 2 – лека и аеромедицинска евакуация; 
гражданско-военно сътрудничество; противовъздушно прик-
ритие на обекти от критичната инфраструктура; търсене, спа-
сяване и аеромедицинска евакуация, включително в бойна об-
становка; небойна евакуация на цивилни граждани; провеж-
дане на противоминни операции; защита от мини и импрови-
зирани взривни устройства на бойните машини; индивидуална 
и колективна ядрена, химическа и биологична защита; специ-
ална обработка на техника и санитарна обработка на личен 
състав. В средносрочен и дългосрочен план до 2018–2024 г. 
ще бъдат поддържани и развивани налични основни необхо-
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дими способности за водене на съвместни операции в градски 
условия; поддържане на устойчива и оперативно съвместима 
система C4ISR; изграждане и поддържане на опозната картина в 
зоната на операцията; изграждане и поддържане на крипто- и 
спътникови комуникации; сигурност на информацията и кибер-
защита на автоматизирани информационни системи и мрежи88. 

Създаването на нови необходими способности в кратко-
срочен план ще бъде фокусирано за изграждане на система 
ISTAR, предаване на данни за цели и споделяне на общата 
оперативна картина с подчинени подразделения до ниво бата-
льон; предоставяне на НАТО на лекопехотна батальонна бой-
на група с готовност за развръщане и ротация; неутрализиране 
на критични по време земни, морски и въздушни цели с висо-
коточни оръжия във всякакви метеорологични условия денем 
и нощем; използване на палубни вертолети; обмен на инфор-
мация между центрове за командване и управление по такти-
чески канали на НАТО за предаване на данни (Link 11 и Link 
16); формиране на мобилен комуникационен модул; медицин-
ско осигуряване: Роля 2 – усилена; начална способност за 
обезвреждане на бойни припаси, взривни вещества и импро-
визирани взривни устройства в съответствие със съюзните 
стандарти при поддръжка на съюзни сили в целия спектър от 
операции. В средносрочен и дългосрочен план е предвидено 
създаване на нови необходими способности за изграждане на 
система за разузнаване, наблюдение и целеуказване в механи-
зираните бригади с използване на мини-БЛА; въздушно ра-
зузнаване и наблюдение в реално време с използване на нов 
основен боен самолет и БЛА; приемане, разполагане и по-
нататъшно придвижване: контрол на превозите, товарно-
разтоварни дейности и управляване на въздушните превози; 
мрежово-центрични операции; определяне идентичността на 
собствените сили и дейности в единната информационна сре-
да; тактическа, мобилна и защитена КИС по стандартите на 
НАТО; логистично осигуряване на тактически формирования 
в съвместни експедиционни операции; пълна способност за 
обезвреждане на бойни припаси, взривни вещества и импро-
визирани взривни устройства в съответствие със съюзните 
                                                 
88 План за развитие на въоръжените сили на Република България 2010 
(Постановление на Министерския съвет № 333/29.12.2010 г.), с. 34–36. 
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стандарти при поддръжка на съюзни сили в целия спектър от 
операции89. 

Очевидно е, че с досегашните усилия и изразходвани ре-
сурси за трансформиране и изграждане на съвременни спо-
собности на въоръжените сили на страната не са постигнати 
очакваните резултати. С новия си план за развитие на въоръ-
жените сили до 2014 г. и дългосрочния инвестиционен план 
до 2020 г. българското военно ведомство фокусира основните 
си усилия и ресурси за изграждане на необходимите военни 
способности, за преодоляване на технологичната изостаналост 
на своите сили и постигане на по-висока оперативна съвмес-
тимост и използваемост. 

България не актуализира системно националните си стра-
тегически ръководни документи по сигурността и отбраната. 
Първата концепция за национална сигурност е приета през 
1998 г. През 2010 г. правителството разработва и през февруа-
ри 2011 г. приема Стратегия за сигурност, в която са заложени 
основните насоки за развитие на националната отбранителна 
политика и способности в следващите 10 години. В разрабо-
тения ръководен стратегически документ обаче не са включе-
ни специфични насоки за отбранителната и военната транс-
формация в страната. Национална военна доктрина е приета 
през 1999 г., а Национална военна стратегия – едва през 2002 г. 
През 2011 г. България ще приеме първата си национална от-
бранителна стратегия и се очаква да актуализира доктрините 
за използване на въоръжените сили. 

В резултат на близо 15-годишните усилия на България в 
отбранителната реформа и трансформацията на въоръжените 
сили към началото на 2010 г. страната разполага с мирновре-
менен състав на силите от 32 000 военнослужещи и следните 
основни въоръжения: бойни танкове – 362; БМП – 185; БТР – 
1297; артилерийски средства с калибър 100 мм и по-големи – 
943; бойни самолети – 62; бойни вертолети – 18; тактически 
транспортни самолети – 6; транспортни вертолети – 23; бойни 
кораби – 6; подводници – 1 (приложение 12). В оперативна 
готовност се поддържа само част от основните въоръжения, 
като процентът им на неизправност е повишен. Предвидено е 
                                                 
89 План за развитие на въоръжените сили на Република България 2010 
(Постановление на Министерския съвет № 333/29.12.2010 г.), с. 32–37. 
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към края на 2014 г. въоръжените сили да поддържат в опера-
тивна готовност следните основни въоръжения: танкове – 80; 
бойни бронирани машини 280; артилерийски средства над 100 
мм (без минохвъргачните системи) – 96; бойни самолети – 16; 
бойни вертолети – 6; транспортни самолети – 7; транспортни 
вертолети – 16, зенитноракетни дивизиони – 5; бойни кораби – 6; 
кораби за бойна поддръжка – 6; морски вертолети – 390. От 
2010 г. в сухопътните войски започна изграждане на маневре-
ни батальонни групи – като нова и по-гъвкава организационна 
форма на тактически бойни подразделения. 

България има потенциал да се специализира в областта на си-
лите за специални операции, ЯХБР защита, тактически въздушен 
транспорт, инженерно, логистично и медицинско осигуряване. 

Въоръжените сили на България от 1992 г. участват актив-
но в операции за управление на кризи, като по-значителни са в 
Камбоджа, Ирак, а след 2003 г. – в Афганистан. Максимални-
ят принос на страната към ротациите на Силите за отговор на 
НАТО до 2010 г. включително е с механизиран батальон. 

До 2008 г. включително България отделя за отбранителни 
разходи над 2 % от БВП, които по абсолютен размер достигат 
през 2007 г. максимално до 990 млн. щ.д., но средногодишно 
за последните 10 години са около 770 млн. щ.д. От 2009 г. 
спадат под 2 %, като за 2011 г. са снижени и под 1,5 %, а тен-
денцията е в краткосрочен план да бъдат стабилизирани около 
1,5 % от БВП. Такова очаквано ниво на разходите не ще поз-
воли на страната да инвестира по-значителни средства за раз-
витие и трансформация на отбранителните си способности, 
включително да осъществи по-мащабна модернизация на ос-
новно въоръжение, техника и оборудване, както и да осигури 
качествена подготовка на силите си в съответствие със съюз-
ните стандарти. 

Анализът на отбранителната политика и дейностите на 
България в развитието на въоръжените сили налага извода, че 
тя провежда малка по обхват военна трансформация с нисък 
темп на модернизация. Допълнителните съкращения на личен 
състав и основни въоръжения ще снижат способностите на 
въоръжените сили и приноса на страната към съюзните отбра-
нителни способности. Във военното ведомство липсва офици-
                                                 
90 П а к  т а м, с. 22. 
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ално приета концепция или визия за отбранителна и военна 
трансформация, както и специфична структура за планиране, 
координиране и контрол на трансформационните процеси. 
Подобно на Румъния, с основание може да се твърди, че стра-
ната е в крайния етап на военната си интеграция в НАТО. 

 
Словакия 

 
С появата на 1 януари 1993 г. на двете нови независими 

държави – Чехия и Словакия, въоръженията и оборудването 
на Чехословакия са поделени между двете страни в съотно-
шение 2 към 1. Първият министър на отбраната на Словакия е 
назначен на 16 март 1993 г., но формирането на Министерство 
на отбраната е съпроводено с редица трудности – поради лип-
са на компетентен и квалифициран цивилен състав. 

Реална отбранителна реформа започва след 1998 г. С при-
емането на Програма за подготовка за членство в НАТО през 
1999 г. дейностите на всички държавни институции са коор-
динирани и насочени за постигане на стратегическата цел за 
членство в Съюза. През 2001 г. са предприети организационни 
мерки за разработване на дългосрочен план за цялостна ре-
форма на въоръжените сили, включително за интегриране на 
Министерството на отбраната и Генералния щаб в единна    
структура. За осигуряването на концептуална база на военната 
реформа през 2001 г. е разработена и приета първата Страте-
гия за сигурност на Словакия, последвана от Отбранителна и 
Военна стратегия. На основата на тези стратегически ръко-
водни документи и допълващите ги, като Програмен модел за 
въоръжените сили – 2010 и Дългосрочен план за структурата 
и развитието на въоръжените сили, е разработен общият план 
за реформа на въоръжените сили (Въоръжени сили на Репуб-
лика Словакия – 2010). Основната цел на плана е да се изгра-
дят до 2010 г. професионални, ефективни и поносими за ре-
сурсите на държавата въоръжени сили, организирани, екипи-
рани и подготвени в съответствие с военната стратегия на  
страната, както и да бъдат модернизирани за постигане на 
оперативна съвместимост с военните организации на НАТО91. 
                                                 
91 U l r i c h, M. Transformation at Last? Achieving Radical Military Re-
form in the Czech Republic and Slovakia. US Army War College, Public 
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Планът предвижда нова военна структура, която за сухопът-
ните войски да включва механизирана и лекопехотна бригада, 
артилерийски полк, инженерен, свързочен и разузнавателен 
батальон, батальон за електронна война, батальон ЯХБЗ и ба-
тальон за осигуряване на командването. За ВВС новата струк-
тура предвижда съхраняване и развиване на две авиационни 
бази – за изтребителни и транспортни самолети и за вертоле-
ти. Подготовката на въоръжените сили е централизирана със 
създаването на Командване за подготовка и осигуряване. 

Единствените указания за трансформация на отбраната и 
въоръжените сили се съдържат в отбранителната стратегия от 
2005 г., където е поставена задачата за трансформиране на от-
бранителната система на Словакия с цел значително повиша-
ване ефективността на нейното ръководство за гарантиране на 
отбранителните способности и използване на националния 
отбранителен потенциал. Подчертано е, че по-нататъшният 
процес на реформа на въоръжените сили ще бъде поддържан 
от трансформация на други изпълнителни и допълнителни 
елементи на отбранителната система. Изразена е политическа-
та амбиция до края на 2010 г. въоръжените сили да са подгот-
вени за едновременно участие най-малко в две операции. В 
стратегията са определени следните способности, които след-
ва да придобият силите: ангажиране в широк спектър от опе-
рации; бързо развръщане и мобилност; способности за работа 
в мрежова среда; ефективно разузнаване, оценяване и разпре-
деляне на цели за поразяване; разрушителност и точност на 
военните действия; безопасност и гъвкавост на силите; опера-
тивна непрекъснатост на действията; адекватен принос към 
информационните операции; готовност за използване на мно-
гонационална логистика и гражданско-военно сътрудничест-
во92. В планираните способности ясно проличава трансформа-
ционният характер на промените във въоръжените сили, които 
трябва да бъдат осъществени до 2010 г. 

В манифест от август 2006 г. правителството на Словакия 
обявява: „...ще създаде необходимите предпоставки за из-
граждане на такъв отбранителен потенциал на страната, който 
                                                                                                    
Administration and Management, Volume Ten, Number 2, 2005,           
pp. 202–205. 
92 The Defence Strategy of the Slovak Republic, 2005, pp. 6–9. 
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ще позволи да се отговори на ситуации, заплашващи сигур-
ността на гражданите, държавата и съюзниците, и превантив-
но да елиминират появяващите се заплахи извън територията 
на страната”93. 

Предвидено е от 2006 г. нарастване на отбранителните 
разходи до 2 % от БВП на страната, съкращаване на мирно-
временния състав на въоръжените сили от 40 000 на 24 000 
души, както и централизиране подготовката на силите в едно 
командване (Командване за подготовка и осигуряване). Пла-
нирано е изграждане на нова структура на въоръжените сили: 
лекопехотна бригада, механизирана бригада, артилерийски 
полк, инженерен батальон, свързочен батальон, разузнавате-
лен батальон, батальон ЯХБЗ, батальон за електронна война и 
батальон за поддръжка на командването. 

Словакия осъществява преструктуриране на въоръжените 
си сили, като основните сухопътни формирования са сведени 
до една механизирана и една лекопехотна бригади, полк сили 
за специални операции. Страната модернизира част от такти-
ческите си изтребители МиГ-29 и реактивните си системи за 
залпов огън. През 2008 г. придобива по-съвременни способ-
ности за търсене и спасяване с приемането на въоръжение на   
4 модернизирани вертолета Ми-17 LPZS94. Словакия развива 
съвместен проект с Чехия за придобиване на леки бронирани 
машини Iveco LMV (4 x 4). 

Въоръжените сили на Словакия се стремят да изграждат 
специализирани способности в отделни области, с които да 
допринасят към колективната отбрана, и за операции за уп-
равление на кризи. Страната е с потенциал за специализация в 
областта на леката пехота, ЯХБР защита и разминирането. 

Словакия разработва сравнително късно първата си нацио-
нална стратегия за сигурност – едва през 2001 г., като през      
2005 г. я актуализира. Тя по-системно актуализира националната 
си стратегия за отбрана, като третата поредна е приета през   
2005 г. Най-навременно, още през 1993 г., е приета доктрината 
на въоръжените сили, като през 2003 г. е актуализирана. 

Ресурсното осигуряване на военната трансформация в 
Словакия през последните няколко години е с тенденция към 
                                                 
93 The Manifest of the Government of the Slovak Republic, 2006, p. 54. 
94 http://idr.janes.com, 23 April 2008. 
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снижаване. През 2007 г. отбранителните разходи спадат до 1,5 % 
от БВП, а през 2009 г. военният бюджет е съкратен с 10 %. 
През 2010 г. разходите за отбрана са допълнително съкратени 
с 20 % и достигат 1,2 % от БВП95. За последните 10 години 
средногодишните отбранителни разходи по абсолютен размер 
са около 990 млн. щ.д., но не се изразходват по най-
рационалния начин за изграждане на повече нови необходими 
способности. 

Въоръжените сили на Словакия участват активно в опера-
ции по управление на кризи, като по-значително е в Афганис-
тан. Максималният принос на страната към ротациите на Си-
лите за отговор на НАТО до 2010 г. е с механизиран батальон. 

Към началото на 2010 г. въоръжените сили на страната раз-
полагат със следните основни въоръжения: бойни танкове – 245; 
БМП – 383; БТР – 132; артилерийски средства с калибър 100 мм 
и по-големи – 340; бойни самолети – 22; бойни вертолети – 
16; тактически транспортни самолети – 2; транспортни верто-
лети – 15; (приложение 12). Словакия е планирала да снеме от 
въоръжение през 2011 г. бойните си вертолети Ми-24, с което 
ще се лиши от определени необходими способности за съвре-
менните операции. 

Анализът на отбранителната политика и дейностите на 
Словакия в развитието на въоръжените сили налага извода, че 
тя провежда малка по обхват на способностите военна транс-
формация, с нисък темп на целева модернизация. В структу-
рите на Министерството и Щаба на отбраната няма такива, 
които да доказват, че съществува и минимално ниво на инсти-
туционализация на отбранителната и военната трансформа-
ция. Може да се твърди, че страната също е в завършващ етап 
на военната си интеграция в НАТО, но е необходимо да уско-
ри оперативната съвместимост на силите си чрез ускорена мо-
дернизация и подготовка по съюзните стандарти. Предимство 
е, че първа започва да създава ISTAR способности. 

 
Словения 

 
Словения започва да изгражда въоръжените си сили от 

1991 г., на основата на наследените от Югославия частично 
                                                 
95 http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3430.htm, 11.01’11. 
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екипирани сили за териториална отбрана. Тя е първата от но-
вите страни членки, която от началото на 2004 г. е с професи-
онални въоръжени сили. През 2003 г. е въведена нова команд-
на структура на въоръжените сили, състояща се от Генерален 
щаб, Командване на въоръжените сили, Командване на части-
те за осигуряване и три бригадни щаба. Военновременната 
численост на въоръжените сили през 2002 г. е намалена до 
39 000 души. 

Ключова цел на военната реформа и трансформацията е 
постигане на баланс между мисии, задачи, модернизация на 
оборудването и ресурси96. През 2004 г., на основата на препо-
ръките от прегледа на отбраната, е въведена нова структура на 
въоръжените сили, като редица съединения и части са раз-
формирани, преструктурирани и преподчинени, но са и фор-
мирани отделни подразделения, с цел изпълнение до 2015 г. 
на националните военни ангажименти към НАТО и ЕС. Пред-
видено е до края на 2006 г. страната да предостави на Съюза 
моторизиран пехотен батальон, до края на 2009 г. – еднократ-
но напълно развръщаема и осигурена батальонна бойна група, 
а към 2012 г. – изцяло развръщаема и поддържана на ротаци-
онна база батальонна бойна група. Същевременно оператив-
ният Ӝ център за въздушен суверенитет е модернизиран за 
постигане на пълна оперативна съвместимост с интегрираната 
система за ПВО на НАТО. Тези дейности са включени в рам-
ките на военната трансформация, независимо от факта, че в 
страната няма разработена и приета официално концепция за 
отбранителна или военна трансформация. В националните 
ръководни документи по сигурността и отбраната също липс-
ват указания и насоки в тази област. Единствено във военната 
доктрина от 2006 г. има отделни референции за трансформа-
ция от наборни към професионални въоръжени сили97. На ек-
спертно равнище схващанията за отбранителната и военната 
трансформация са почти идентични със съюзните, като се 
приема, че най-важният елемент на трансформацията е инте-
лектуалният елемент, а ключови области на трансформацион-

                                                 
96 Strategic Defence Review (Comprehensive Summary), Republic of Slo-
venia Ministry of Defence, May 2004, p. 8. 
97 Military Doctrine, 2006, p. 7. 
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ния процес са образованието и подготовката, изследванията и 
разработките, експериментирането и поуките от практиката98. 

През 2004 г. продължава въвеждането във въоръжените 
сили на нова техника и оборудване, с приоритет на подразде-
ленията за Силите за отговор на НАТО и операциите на ISAF 
в Афганистан. Това включва главно леки бронирани колесни 
машини Valuk (национално производство), първите транспортни 
вертолети „Кугър”, свързочни и инженерни машини, средства 
за ЯХБЗ, средства за медицинско осигуряване, тактическа те-
лекомуникационна система, тактическа информационна сис-
тема за командване и управление. Предприети са начални 
стъпки за военна интеграция в НАТО99. Оперативните спо-
собности на въоръжените сили на страната през следващите 
години нарастват в областите на логистичното и медицинско-
то осигуряване, ПВО, транспорта и подготовката на силите. 
Модернизацията е фокусирана главно върху силите за раз-
връщане, предназначени за колективната отбрана, и операции 
за управление на кризи. Средносрочният отбранителен план 
на Министерството на отбраната (2005–2010) въвежда опера-
тивни цикли за формированията на въоръжените сили, с които 
е установена стабилна и прозрачна система за набиране, под-
готвяне, оборудване и използване на военните формирования, 
развитие на техните способности, участие в операции за уп-
равление на кризи и постигане на пълни оперативни способ-
ности100. От 2007 г. усилията в реорганизацията на въоръже-
ните сили на Словения са насочени към формиране на бригада 
за ПВО и авиация. Процентът на формированията от сухопът-
ните войски със способности за развръщане извън територия-
та на страната нараства до 21 %, като целта е до 2012 г. да се 
увеличи до 40 %. 

От юни 2009 г. Словения започва да получава бронирани 
машини AMV 8 x 8 от финландската фирма Patria (от общо 

                                                 
98 S t e i n e r, A. Between transition and transformation, Bilten Slovenske 
vojske – June 2010, p. 105. 
99 Annual Report of the Ministry of Defence (Republic of Slovenia), 
2004, pp. 12–14. 
100 Annual Report of the Ministry of Defence (Republic of Slovenia), 
2005, pp. 8–9. 
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планираните 135)101. Това ще позволи да осигури съвременно 
основно оборудване на своята моторизирана бригада. 

През 2009 г. Словения провежда стратегически преглед на 
отбранителния сектор на страната, който заменя Стратегичес-
кия преглед на отбраната от 2003–2004 г. Неговата цел е да 
отстрани слабостите и недостатъците в отбранителния сектор, 
включително в развитието на въоръжените сили, на основата 
на по-широка обща визия за бъдещето развитие, трансформа-
ция и модернизация на отбранителния сектор в краткосрочен 
(2010–2012), средносрочен (до 2016 г.) и дългосрочен период 
(до 2025 г.). Анализът за първи път включва и системата за 
защита срещу природни и други бедствия. Стратегическият 
преглед от 2009 г. е фокусиран главно върху ключовите спо-
собности на въоръжените сили на Словения и способностите 
за защита срещу бедствия. В този документ съществуват от-
делни референции към трансформация и развитие на въоръ-
жените сили, но без специфично дефинирани трансформаци-
онни цели. 

Резултатите от прегледа имат за цел да подпомогнат взе-
мането на отговорни политически решения, стратегически 
указания по трансформацията и бъдещето развитие на отбра-
нителната система. Последните са представени в нова Резо-
люция на обща дългосрочна програма за развитие и оборудва-
не на въоръжените сили на страната и в Стратегия за участие 
в международни операции и мисии, които в следващите годи-
ни ще се използват за разработване на средносрочна отбрани-
телна програма, отбранителна стратегия и закон за отбраната. 
Основните решения и промени в системата за защита срещу 
природни и други бедствия, предложени в стратегическия 
преглед, са включени в Национална програма за защита срещу 
природни и други бедствия за периода 2009–2015 г. 

На основата на стратегическите указания и документите 
за развитие на националната сигурност на Словения са разра-
ботени дългосрочна и средносрочна програма за развитие 
(2010–2015), като в тях са включени и договорените с НАТО 
Цели за въоръжените сили и график за осигуряване на техните 
ключови способности. 

                                                 
101 http://ruskifirmi.start.bg/article.php?aid=16006, 04.02’10. 
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В насоките за развитието на отбранителната политика се 
предвижда съставът и структурата на въоръжените сили, тях-
ното бъдещо развитие, способности и операции да бъдат оп-
ределяни на основата на баланса на амбиции, потребности и 
налични ресурси на страната, като член на НАТО и ЕС. 

В средносрочен и дългосрочен план въоръжените сили ще 
развиват способности, които да осигурят своевременна на-
личност на силите; ефективна система за командване, контрол 
и комуникации; ефективна разузнавателна поддръжка; раз-
връщаемост и мобилност; оцеляване и защита на силите; про-
дължителна логистична поддръжка. Словения ще развива 
единен комплект от способности за национални и съюзни от-
бранителни ангажименти, като ще засилва способностите си 
за развръщане на сили за операции извън територията на     
страната. Мирновременният състав на въоръжените сили в 
средносрочен план е планирано да достигне 10 000 души102. 

Структурата на въоръжените сили включва съвместно ко-
мандване на силите; командване за доктрини, развитие, обра-
зование и подготовка; две сухопътни бригади; една авиацион-
на и ПВО бригада; една морска част; командване по осигуря-
ването; по един свързочен и разузнавателен батальон; бата-
льон военна полиция и подразделение специални сили103. 

Страната все още не планира развръщане на изцяло наци-
онални способности за въздушен суверенитет, като разчита на 
помощта на Италия за гарантиране на въздушния си суверени-
тет. Осъществява специализация в областите на ЯХБЗ, меди-
цинско осигуряване, авиомедицинска евакуация и военна по-
лиция. 

При приемането си в НАТО се ангажира в рамките на от-
бранителното планиране да поддържа отбранителни разходи 2 % 
от БВП, но в периода 2004–2010 г. те са в границите на              
1,4–1,5 %. Това налага частично отлагане и корекции в съюз-
ните ангажименти на страната. 

Словения активно използва като трансформационен инст-
румент участието си в международни мисии и операции. От 
                                                 
102 Defence sector strategic review 2009 (DSSR): Summary of key DSSR 
2009 conclusions, pp. 4–20. 
103 http://www.slovenskavojska.si/en/structure/genneral-staff-commands-and units/ 
force-command/, 21.07’10. 
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1977 г. до май 2010 г. е ангажирала в тях 6096 военни и 15 ци-
вилни експерти, започвайки с отделни военнослужещи и раз-
ширявайки участието си до батальон през 2007 г. Има принос 
и към Силите за отговор на НАТО, който е разширен от взвод 
до батальон за ЯХБЗ104. 

В резултат на близо 20-годишните си усилия в отбрани-
телната реформа с елементи на трансформация Словения към 
началото на 2010 г. разполага с мирновременни въоръжени 
сили от около 7500 души, подкрепяни от резерв от около 1600 
души и следните основни въоръжения: танкове – 70; броне-
транспортьори – 132; артилерийски системи с калибър 100 мм 
и по-големи – 74; транспортни вертолети – 4 (приложение 12). 

Анализът на отбранителната политика и дейностите на 
Словения в развитието на въоръжените сили налага извода, че 
тя провежда малка по обхват военна трансформация с нисък 
темп на избирателна модернизация. Трансформационният 
процес в областта на отбраната и въоръжените сили не е инс-
титуционализиран, липсва структура за неговото планиране, 
координация и контрол. Той е трудно различима част от об-
щото отбранително планиране и планирането за развитие на 
въоръжените сили. Словения е също в крайния етап на воен-
ната си интеграция в НАТО. 

 
Естония 

 
След получаване на независимостта си през 1991 г. Есто-

ния предприема мерки за бързо изграждане на военни способ-
ности, за да защити националната си сигурност. Тъй като пос-
ледните руски войски се изтеглят от страната през 1994 г., 
най-напред бързо са създадени паравоенни сили за гарантира-
не сигурността на границите. С финландска помощ създаване-
то на гранична охрана започва още през 1990 г. Тези сили и 
възобновяването на Военната лига (национална гвардия) от 
1918 г., която има важно място в националната отбранителна 
политика, базираща се на концепцията за „тотална отбрана”, 
първоначално имат отрицателен ефект за организирането на 
Сили за отбрана на Естония. Естонската армия официално е 
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създадена през 1991 г. и е оглавена от професионални офице-
ри – естонци от бившата съветска армия, а Министерство на 
отбраната е формирано през 1992 г. То е оглавено от цивилен 
министър с един заместник-министър, четирима помощник-
заместник-министри, отговарящи за отбранителната политика, 
отбранителното планиране, отбранителните ресурси, правните 
и административни въпроси. В постепенно усъвършенстваната 
структура на Министерството са изградени 17 департамента. 

Военната лига, която е доброволна национална организа-
ция за отбрана, подпомага пряко Силите за отбрана чрез своя 
военен компонент, като подготвя техните подразделения за 
национални и международни операции, за мобилизационни 
задачи, за поддръжка като страна домакин и други105. Харак-
терно за Естония е, че поддържа наборната военна служба в 
отбранителната си система. 

В изграждането на своите отбранителни способности Ес-
тония разчита в значителна степен на сътрудничеството си с 
Латвия и Литва. Тя е водеща в проекта за изграждането на 
балтийското морско формирование (BALTRON) в периода 
1996–1998 г., което е базирано в Талин. 

В подготовката си за присъединяване към НАТО Естония 
участва във всички партньорски инициативи и използва тех-
ните механизми за изграждане на отбранителните си структу-
ри и изпълнение на военните изисквания към членството. От 
1995 г. участва в ръководени от НАТО и други международни 
организации мисии и операции за управление на кризи. Про-
веденият през 2004 г. Преглед на структурите на силите на-
чертава и график за завършване на реформите в тях, като по-
съществените са: продължаване развитието на способности за 
бързо реагиране, с акцент върху определените средства от су-
хопътните войски и ВМС; продължаване формирането на ес-
тонски батальон за бързо реагиране и планираните бойни и 
осигуряващи подразделения; интегриране на естонския авиа-
ционен център за въздушен суверенитет в интегрираната сис-
тема за ПВО на НАТО, както и намиране на решение за пат-
рулиране във въздушното пространство; изпълняване на изис-
кванията за оказване на поддръжка на съюзни сили като стра-
на домакин; развиване на национална система за подготовка 
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на силите, в съответствие с доктрините и процедурите на 
НАТО; продължаване формирането, оборудването и подго-
товката на една пехотна бригада; купуване на оръжейни сис-
теми и комуникационно оборудване106. 

През януари 2009 г. Естония приема дългосрочен отбра-
нителен план за развитие (2009–2018), с две основни цели – 
укрепване на националните отбранителни способности и при-
нос към международната сигурност. Новият план трябва да 
хармонизира и националното отбранително планиране с цикъ-
ла на планиране в НАТО, като ще бъде подлаган на преглед на 
четири години. В него е заложена горна граница на мирно-
временния състав на силите за отбрана от 8500 души, от които 
4000 са професионални военнослужещи. Военновременният 
състав на естонските сили за отбрана е планирано да нарасне 
до 25 000 души107. Планът е базиран на допускането за нараст-
ване на отбранителните разходи до 2 % от БВП през 2010 г. и 
поддържането им на това равнище до 2018 г. Той предвижда 
фокусиране на усилията и ресурсите за изграждане на способ-
ности за предотвратяване на кризи и гарантиране поддръжка 
от страната като домакин на съюзни военни формирования. 
Задължителната военна служба остава като основа за попъл-
ване с личен състав на военните формирования. 

Планът предвижда нарастване на инвестициите за систе-
мите за командване, контрол, разузнаване, наблюдение и ко-
муникации и продължаване на инвестирането в авиобаза Ама-
ри за базиране на изтребители и изпълняване на операции за 
въздушно патрулиране от нея. Дефинирана е също потреб-
ността от начало на програма за придобиване на многоцелеви 
вертолети за гарантиране на тактическия въздушен транспорт 
на подразделенията за бързо реагиране, подобряване на наб-
людението и опознаване от въздуха и изграждане на способ-
ности за въздушна медицинска евакуация. 

                                                 
106 Security and Defence in Estonia, Latvia and Lithuania, p. 22 
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php, 16.02’11). 
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Един от приоритетите е развиване на способности за ПВО 
чрез придобиване на ограничени способности с мобилни зе-
нитноракетни средства с малък и среден обсег и увеличаване 
на съществуващите армейски способности за ПВО на малка 
далечина. 

Основен приоритет на сухопътните войски е изграждане-
то на пехотна бригада с висока готовност и усилена подготов-
ка на нейните резервни компоненти. Планът предвижда и съз-
даване на механизирани подразделения, като до 2018 г. е пла-
нирано купуване на танкове или бойни машини на пехотата 
най-малко за един батальон. Приоритет остават и противотан-
ковите способности – чрез модернизация на съществуващи и 
придобиване на нови противотанкови средства и формиране 
на нови подразделения в силите за отбрана и Военната лига. 

Приоритет за ВМС е придобиването на многоцелеви пат-
рулни катери за гарантиране отбраната на териториалните во-
ди и подобряване наблюдението на морското пространство, 
както и системата за командване, управление и комуникации. 

Трансформационният процес в отбраната и въоръжените 
сили на страната не е институционализиран. Липсва конкрет-
на политика в тази област и структури, които да я координи-
рат и контролират. В стратегическите ръководни документи 
няма насоки или поставени цели. Единствено в новата Нацио-
нална стратегическа концепция от 2010 г. е подчертано, че 
Естония подкрепя трансформационния процес в НАТО и 
участва в развитието на неговите многонационални способ-
ности108. 

В рамките на НАТО Естония се специализира в развитие-
то на способности за киберзащита, като изгражда и разширява 
дейността на Център по експертиза в киберотбраната, както и 
за обезвреждане на боеприпаси и взривни материали. 

Приоритетите в модернизацията на въоръжените сили на 
Естония бяха купуване на триизмерна РЛС за далечно наблю-
дение, кораби за противоминна борба (втора употреба) от Ве-
ликобритания, управляеми противотанкови оръжия, ПЗРК, 
ЯХБР средства за защита, прибори за нощно виждане и транс-
портни средства. Страната получи безвъзмездно радиолока-
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ционно оборудване от Норвегия и 4 леки вертолета от 
САЩ109. 

След присъединяването си към НАТО Естония се ангажи-
ра политически да поддържа отбранителни разходи 2 % от 
БВП за периода 2002–2015 г., но реално достигна 1,9 % едва 
през 2009 г. (приложение 4). Абсолютният размер на военния 
Ӝ бюджет обаче нараства от 204 млн. за 2004 г. на 430 млн. 
щ.д. за 2008 г. (приложение 5). Независимо от това еднократ-
но увеличение средногодишните отбранителни разходи за 
последните 10 години са около 286 млн. щ.д. и са най-ниски 
спрямо останалите две прибалтийски републики. 

Оборудването на Силите за отбрана на страната, след 7-го-
дишно членство в НАТО, е все още непълно. Липсват съвре-
менни основни въоръжения за всички основни компоненти на 
силите. Сухопътните части не притежават съвременни висо-
комобилни БМП и БТР, както и самоходна артилерия. ВВС 
нямат бойни и транспортни самолети, както и транспортни 
вертолети. Основните въоръжения на Силите за отбрана към 
началото на 2010 г. включват: БТР – 76; артилерийски систе-
ми с калибър 100 мм и по-големи – 148; един боен кораб (при-
ложение 12). Ограничените военни способности на страната 
предопределят и ограничения Ӝ принос към съюзните отбра-
нителни способности и възможното Ӝ участие единствено в 
операции с ниска интензивност и за следконфликтно стабили-
зиране и възстановяване. 

Независимо от усилията си в развитието на отбраната и 
въоръжените сили Естония все още не притежава редица не-
обходими способности и средства за повишаване мобилността 
и експедиционния характер на силите си, като сили за специ-
ални операции, безпилотни летателни апарати, високоточни 
оръжия, транспортни самолети и вертолети, транспортни ко-
раби и други. Тя осъществява постепенно и бавно развитие на 
въоръжените си сили и способности с отделни малки транс-
формационни елементи. Трансформационният процес в от-
браната и въоръжените сили не е институционализиран, но 
отделни негови елементи са интегрирани в общото отбрани-
телно планиране и изграждането на военните способности. На 
основата на състоянието на въоръжените сили и плановете за 
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тяхното развитие може да се твърди, че още не е достигнала 
крайния етап на военната си интеграция в НАТО. Ще бъдат 
необходими повече усилия и ресурси за повишаване на техни-
ческото и технологичното равнище на въоръжените сили и на 
тяхната оперативна съвместимост със съюзните сили. 

 
Латвия 

 
С възстановяване на националната си независимост през 

1991 г. усилията на Латвия незабавно са насочени към създа-
ване на Министерство на отбраната и въоръжени сили на стра-
ната. Изграждането на национална система за отбрана се оказ-
ва трудно поради липсата на отбранителна концепция, въоръ-
жение и военно инфраструктура, както и поради недостатъчен 
опитен личен състав. Затова през есента на 1991 г. първо е 
създадена обществена доброволна организация за самоотбра-
на – Национална гвардия. Първоначалната политика за сигур-
ност и отбрана на Латвия е базирана на концепцията за тери-
ториалната отбрана със стратегическа цел – членство в НАТО. 

Изграждането на въоръжени сили практически започва от 
1992 г., като до 2005 г. Националната гвардия е част от сухо-
пътните войски. Впоследствие тя е отделен компонент на въо-
ръжените сили и отбранителната система, като има важни от-
говорности за защита на националната територия, управление 
на кризисни ситуации и защита на населението при природни 
бедствия, бойно осигуряване на въоръжените сили, подготов-
ка на военни контингенти за участие в международни опера-
ции, обезвреждане на боеприпаси, защита на обекти от кри-
тичната инфраструктура, участие в международни операции и 
други110. 

При изграждането на отбранителните си структури Лат-
вия разчита до голяма степен на сътрудничеството с Естония 
и Литва. Тя е водеща при създаването на балтийския батальон 
(BALTBAT) през 1993 г., който с тристранно решение е раз-
формиран през 2003 г. 

Латвия се присъединява към всички партньорски инициа-
тиви на НАТО, които пряко я подпомагат да изгради отбрани-
телните си структури и подготви въоръжените си сили за во-
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енните изисквания на членството. През 2003 г. приема целена-
сочен план за изпълнение на реформите за членство. В го-
дишната си национална програма за 2004 г., по Плана за дейс-
твие за членство, Латвия залага амбициозни цели: подобрява-
не способностите на въоръжените сили в областите на мобил-
ността, поддръжката на силите и ефективните военни способ-
ности; усилване на пехотната бригада от сухопътните сили с 
всички способности за бойно и логистично осигуряване; по-
вишаване на противоминните способности на ВМС; развиване 
от ВВС на способности за наблюдение на въздушното прост-
ранство и ПВО; развиване и подобряване на способностите за 
поддръжка като страна домакин; отделяне на 2 % от БВП на 
страната до 2008 г. за национална отбрана, сигурност и интег-
рация в НАТО111. От 1966 г. участва в мисии и операции за 
управление на кризи, с което усвоява съюзните стандарти и 
процедури за планиране и участие в многонационални опера-
ции. 

След влизането Ӝ в НАТО Латвия приема целенасочен 
средносрочен план за развитие на въоръжените сили за перио-
да 2005–2008 г., с постигане на три основни цели на отбрани-
телната си политика – интеграция в съюзните структури, про-
фесионализация на армията и преход към нова структура на 
въоръжените сили112. За военната интеграция в НАТО е пред-
видено развиване на военни способности в приоритетни об-
ласти, като структури за ръководство и контрол и съвременни 
комуникационно-информационни системи, бойни способнос-
ти на въоръжените сили, отбрана срещу оръжия за масово по-
разяване и развръщане и мобилност на военните формирова-
ния. Планирана е пълна професионализация на въоръжените 
сили да бъде постигната до края на 2006 г. Предвидено е но-
вата структура на въоръжените сили да включва съвместен 
щаб, сухопътни войски, ВВС, ВМС, Национална гвардия, ло-
гистично командване, командване за подготовка и доктрини, 
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командване за комуникационно-информационни системи, 
служба за сигурност на парламента и президента и военна по-
лиция. Преход към новата структура е планирано да бъде 
осъществен в периода 2004–2007 г., като за свързаните с това 
дейности е приет график с крайни срокове и конкретни задачи 
на структурите на въоръжените сили. За периода 2005–2008 г. 
като най-важни инвестиционни проекти са определени замяна 
на остарелите миночистачи на ВМС, купуване на един кораб 
за бреговата охрана и изграждане на една военна база. 

Латвия също установи приоритети в оборудването и еки-
пирането на въоръжените си сили – купуване на противотан-
кови средства и мобилни средства за ПВО, комуникационно и 
информационно оборудване, радиолокационни средства за 
наблюдение и контрол на въздушното пространство и терито-
риалните води, изграждане на крайно необходима военна ин-
фраструктура, купуване на два вертолета и един минен загра-
дител, както и на кораби за брегова охрана. Страната получи 
също безвъзмездно въоръжение, оборудване и екипировка за 
отделни сухопътни и инженерни подразделения. През 2005 г. 
Латвия подписа споразумение с Нидерландия за купуване на 
пет миночистача от техните ВМС, като до края на 2008 г. бяха 
доставени четири кораба, а от последния страната се отказа 
поради финансови затруднения113. От 2006 г. започна подмяна 
на индивидуалното въоръжение на военнослужещите с гер-
мански и белгийски образци. 

Националните стратегически документи на Латвия в об-
ластта на сигурността и отбраната, базирани на концепцията 
за тоталната отбрана, не визират определени насоки и указа-
ния за отбранителна и военна трансформация. Националната 
концепция за сигурност от 2008 г. съдържа само указание за 
развитие и модернизация на въоръжените сили и подобряване 
на бойната им мощ, без поставяне на цел за тяхната транс-
формация. 

Финансирането на въоръжените сили в Латвия е регули-
рано със специален закон за финансиране отбраната на стра-
ната, в сила от 2 май 2001 г., който установява отбранителни 
разходи от 2 % от БВП (за периода 2005–2008 г.). Независимо 
                                                 
113 http://www.mod.gov.lv/Par%20nozari/Politikas_istenosana/Baltijas_ 
valstu_sadarb.aspx, 20.01’10. 
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от законодателното им регулиране те не надхвърлят 1,6–1,7 %, 
а през последните две години спадат и до 1,2 % (приложение 
4). Средногодишните отбранителни разходи за последните 10 
години от около 300 млн. щ.д. силно ограничават възможнос-
тите на военното ведомство да инициира по-мащабни отбра-
нителни проекти и развие съвременни военни способности 
(приложение 5). 

Въоръжените сили на Латвия все още не са оборудвани 
със съвременно основно въоръжение. Сухопътният компонент 
на силите няма БМП и съвременни бронетранспортьори, а ос-
новно леки бронирани машини, неподходящи за бойни опера-
ции с по-висока интензивност. Подобно е състоянието с обо-
рудването на ВВС и ВМС. Приоритет в оборудването на си-
лите са личната екипировка и лекото въоръжение. Към нача-
лото на 2010 г. въоръжените сили разполагат със следните ос-
новни въоръжения: бойни танкове – 3; БТР – 13; артилерийски 
средства с калибър 100 мм и по-големи – 76; транспортни вер-
толети – 4 (приложение 12). 

Усилията на Латвия в развитието на отбраната и въоръ-
жените сили все още не са развили редица необходими спо-
собности и средства за повишаване на мобилността и експе-
диционния характер на силите – като сили за специални опе-
рации, безпилотни летателни апарати, високоточни оръжия, 
транспортни самолети и вертолети, транспортни кораби и 
други. Страната осъществява постепенно и бавно развитие на 
въоръжените си сили и способности с отделни и малки транс-
формационни елементи. Трансформационният процес в от-
браната и въоръжените сили не е институционализиран, като 
само отделни негови елементи са интегрирани в общото от-
бранително планиране и изграждането на способности на си-
лите. Латвия остава със силно ограничени способности на въ-
оръжените сили, което предопределя възможното им участие 
главно в операции с ниска интензивност и за следконфликтно 
стабилизиране. Анализът на развитието на силите и военните 
способности показва, че Ӝ предстои да положи още усилия и 
да ангажира повече ресурси, за да премине в завършващия 
етап на военната си интеграция в НАТО. 
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Литва 
 
След възстановяване на независимостта си през 1991 г. 

усилията на Литва в областта на отбраната първоначално са 
съсредоточени в изграждане на нови отбранителни структури 
и военни способности, за да бъде гарантирана териториалната 
Ӝ отбрана. Това е първото предизвикателство пред сигурност-
та и отбраната, с което тя успешно се справя. След решението 
за присъединяване към НАТО въоръжените сили са изправени 
пред второ предизвикателство – подготовка и адаптиране към 
изискванията за членство в организацията. 

Преди присъединяването към НАТО основните цели на 
отбранителната политика на Литва са гарантиране на отбрана-
та; интегриране в евро-атлантическите структури; насърчава-
не на доверието и приятелски отношения със съседните стра-
ни; допринасяне за укрепване на международния мир и сигур-
ност. Политиката в областта на отбраната е основана на три 
ключови принципа – сдържане, тотална и безусловна отбрана, 
евро-атлантическа солидарност и колективна отбрана114. 

Литва се присъединява към всички партньорски инициа-
тиви на НАТО и активно използва техните механизми за из-
граждане на съвременни отбранителни структури и система за 
отбранително планиране, които я подготвят за изпълнение на 
военните изисквания към членството. По Плана за действие за 
членство правителството започва реформа на въоръжените 
сили, чиито основни цели са изграждане на съвременни, добре 
подготвени и оборудвани въоръжени сили от 18 000 души; 
постигане при присъединяването към Съюза на начални опе-
ративни способности на напълно боеспособен батальон, в го-
товност за развръщане в поддръжка на операции на НАТО; 
постигане до края на 2008 г. на междинни способности за ро-
тиране на развърнати батальони в операции; постигане до 
края на 2014 г. на пълни оперативни способности на батальо-
на и всички осигуряващи структури; създаване на командване 
за териториална сигурност на основата на бившите формиро-
вания за териториална отбрана; създаване на бързо реагираща 
логистична система за поддръжка на силите за развръщане и 

                                                 
114 White Paper – Lithuanian Defence Policy, 2002, pp. 8–9. 
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силите за териториална отбрана115. От 1994 г. Литва участва в 
мисии и операции на ООН, НАТО и ЕС, както и в коалицион-
ни операции, които подпомагат въоръжените Ӝ сили в усвоя-
ването на съюзните оперативни стандарти и процедури. 

Необходимостта от военна трансформация в Литва е про-
диктувана от променената среда за сигурност, членството в 
НАТО и ЕС и новите изисквания към въоръжените сили. Про-
цесът на трансформация е пряко обвързан с подготовката за 
изпълнение на нови мисии, преструктурирането на силите, 
реформирането на структурите за управление на отбраната, 
участието в Силите за отговор на НАТО, адаптирането към 
новите изисквания в отбранителното планиране и отделянето 
на необходимите ресурси за отбрана. Поставена е амбициозна 
национална цел – към 2014 г. 50 % от сухопътните сили да 
бъдат структурирани, екипирани и подготвени за операции 
извън страната, а 10 % да са в състояние по всяко време да 
провеждат продължителни задгранични операции. Предвиде-
но е една бригада да бъде подготвяна за целия спектър от опе-
рации на Съюза. Като катализатори на военната трансформа-
ция в Литва се приемат участието в Силите за отговор на 
НАТО и в операции. Успешният трансформационен процес 
във въоръжените сили се свързва с наличието на дългосрочна 
визия, иновационно мислене и съвременно оборудване на си-
лите116. Непосредствената отговорност за разработване и акту-
ализиране на трансформационни указания и планове за въо-
ръжените сили е възложена на Департамента по планиране и 
развитие на способностите в Щаба на отбраната. В указанията 
на министъра на отбраната за периода 2009–2014 г. има раздел 
за ръководене реформата на националната система за отбрана 
и военната трансформация. Пряка отговорност за планирането 
и координирането на военната трансформация в Щаба на от-
браната на Литва носи отдел „Трансформация”. 

                                                 
115 Security and Defence in Estonia, Latvia and Lithuania, p. 23 
(http://www.assembly-weu.org/en/documents/sessions_ordinaires/rpt/2004/ 
1861.php, 16.02’11). 
116 N o r r u s, R. Briefing „Defence Transformation: Lithuanian perspec-
tive”, April 10 2006, Garmisch-Partenkirchen. 
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От трите прибалтийски страни в НАТО Литва постига по-
видими резултати в модернизацията на въоръжените си сили. 
През юни 2000 г. в страната е активиран регионален център за 
наблюдение на въздушното пространство на трите малки 
държави (BALTNET), интегриращ информацията от трите на-
ционални авиационни центъра за въздушен суверенитет, кой-
то от началото на 2001 г. започва непрекъснато наблюдение. 
От 2004 г. той е преобразуван в регионален Център за въз-
душно наблюдение и координация и включен в Обединената 
система за ПВО на НАТО. Основните модернизационни про-
екти на Литва до 2005 г. включват купуване на нови управля-
еми противотанкови оръжия, приносими зенитноракетни ком-
плекси (ПЗРК), радиооборудване за тактически комуникации, 
верижни бронетранспортьори, трикоординатни РЛС за систе-
мата за въздушно наблюдение и логистично оборудване117. 
През 2006 г. страната сключва и договор за доставяне на         
3 тактически транспортни самолета С-27 „Спартан”, който е 
осъществен до 2010 г. Тя купува от Дания и три патрулни ко-
раба за своите ВМС. В рамките на НАТО Литва се специали-
зира главно в противоминни и специални операции. 

До 1997 г. включително Литва отделя твърде малко сред-
ства за изграждане на националната си отбрана – от 0,48 % до 
0,8 % от БВП. От 1998 г. отбранителните разходи са повише-
ни до 1,3–1,4 %. На 23 май 2001 г. между парламентарно 
представените партии е сключено споразумение по отбрани-
телната политика, в което са определени приоритетите в из-
граждането на въоръжените сили и отбранителни разходи от   
2 % от БВП за периода 2002–2004 г., но реално за 2003 г. са 
достигнати 1,7 %. След 2004 г. отбранителните разходи спадат 
значително, като за 2010 г. са снижени и под 1 %. Въпреки че 
страната през последните 10 години е с по-високи средного-
дишни отбранителни разходи (от около 386 млн. щ.д. – при-
ложение 5) спрямо другите две прибалтийски републики, те 
все още не са достатъчни за поддържане на умерен темп на 
модернизация, който да позволи по-бързото изграждане на 
необходимите военни способности. Ниският процент на от-
бранителните разходи силно затруднява военното ведомство в 
                                                 
117 Defence Reform, Modernization of the Lithuanian Armed Forces, Fact 
Sheet – May 2005, p. 2. 
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развитието и трансформацията на националните въоръжени 
сили (приложение 4). 

Към началото на 2010 г. въоръжените сили разполагат със 
следните основни въоръжения: БТР – 17; артилерийски средс-
тва с калибър 100 мм и по-големи – 133; транспортни самоле-
ти – 4; транспортни вертолети – 9; бойни кораби – 1 (прило-
жение 12). 

Трансформационният процес в отбраната и въоръжените 
сили е по-целенасочен и институционализиран на минимално 
равнище, като негови елементи са интегрирани в общото от-
бранително планиране. Страната е по-близо до завършващия 
етап на военната си интеграция в НАТО, но ако не ангажира 
повече ресурси за модернизация и въвеждане на съвременно 
въоръжение, ще забави постигането на тази цел. 

 
Албания 

 
Албания започва да преструктурира своята система за от-

брана и въоръжени сили в началото на 90-те години на мина-
лия век. След присъединяването си към програма „Партньорс-
тво за мир” на НАТО през февруари 1994 г., основна дълго-
срочна цел на политиката за сигурност, в частност на отбра-
нителната политика на страната, е присъединяването към Съ-
юза. Тази цел окончателно е постигната през април 2009 г. – 
след 15-годишни усилия във военната реформа с отделни еле-
менти на трансформация и 9-годишен период на непосредст-
вена подготовка по Плана за действие за членство. 

До 2000 г. структурата на въоръжените сили включва       
5 дивизии с 32 бригади, без инженерни и логистични форми-
рования. Същата година правителството на Албания одобрява 
план за преструктуриране и модернизиране на въоръжените 
сили, който е предвиден за изпълнение на два етапа. Първият 
има за цел да ги трансформира в по-малки и по-ефективни 
сили в периода 2000–2004 г., като достигнат числен състав 
31 000 души. Основна цел на втория етап е модернизацията 
им в периода 2005–2010 г. През 2002 г. с помощта на Минис-
терството на отбраната на САЩ правителството поставя нача-
лото на 10-годишна стратегия за реформа на въоръжените си-
ли, като целта е допълнителни съкращения и модернизиране. 
Военната стратегия от 2002 г. определя мирновременния чис-



 117

лен състав да бъде 18 000 души, от които 30 % наборни воен-
нослужещи. Към средата на 2003 г., след преоценка на запла-
хите по сигурността и разполагаемите ресурси, законодател-
ният орган на Албания одобрява мирновременен състав на 
въоръжените сили от 16 500 души, който трябва да бъде дос-
тигнат през 2010 г., но тази численост е постигната още през 
2006 г.118 

В резултат на дългогодишни усилия за военна реформа и 
с помощта на тясно военно сътрудничество и експертна по-
мощ от Италия, САЩ, Германия, Гърция, Турция, Дания и 
други страни Албания изгражда съвременна структура на въо-
ръжените си сили. На стратегическо ниво управлението им се 
осъществява от Генерален щаб, на оперативно ниво – от ко-
мандване на съвместните сили с команден център за съвмест-
ни операции. На пряко подчинение на Генералния щаб е ра-
зузнавателна агенция. Значителна роля за реализиране на ре-
формите за изграждане на отбранителните способности на 
страната изпълнява и формираният през 2002 г. щаб на НАТО 
в Тирана. 

На тактическо ниво е въведена бригадно-батальонната ор-
ганизация. В подчинение на командването на съвместните си-
ли са поставени бригада за бързо реагиране, бригада за зонал-
на поддръжка, полк командоси, авиационна бригада с център 
за въздушни операции и морска бригада с център за морски 
операции. Командването за поддръжка осъществява команд-
ването и контрола на логистична бригада, полк за осигуряване 
на Генералния щаб и няколко отделни батальона – свързочен, 
за инфраструктура, медицински и военна полиция. Основни 
формирования на авиационната бригада са вертолетен бата-
льон, батальон ПВО и две авиационни бази. Оперативните 
части на морската бригада са две флотилии (дивизиона) – се-
верна и южна. 

През септември 2007 г. Министерството на отбраната 
приема „Дългосрочен план за развитие на въоръжените сили 
на Албания”, известен и като „Стратегическа визия 2020”. 
Главната му цел е да осигури основните насоки за развитие и 
                                                 
118 Defence Reform and Conversion in Albania, Macedonia and Croatia,     
pp. 10–11 (brief 34 – DCAF) (http://www.bicc.de/uploads/pdf/publications/ 
briefs/brief34/brief34.pdf, 05.11’10). 
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трансформация на въоръжените сили на страната през след-
ващите години, като определи целите за постигане в краткос-
рочен, средносрочен и дългосрочен период, както и да ориен-
тира развитието на оперативните способности на силите, не-
обходими за изпълнение на националните мисии и изисквани-
ята за интеграция в НАТО. Планът е разработен на основата 
на няколко допускания, сред които приемане на страната в 
НАТО преди 2010 г., финансова поддръжка за бюджет за отб-
рана на ниво 2 % от БВП от 2008 до 2020 г. и ежегоден растеж 
на БВП от 6 % при ниво на инфлацията до 3 %119. 

Дългосрочният план е предвиден като базов документ за 
разработване на конкретни краткосрочни, средносрочни и 
дългосрочни поддържащи планове за управление и развитие 
на човешките ресурси за отбраната; модернизиране и придо-
биване на оборудване; инвестиции във военната инфраструк-
тура; подготовка, образование, учения и оценка на силите; 
международни приноси и дейности; военни изследвания и 
разработки; елиминиране на излишните въоръжения и бое-
припаси. 

Политическата амбиция на страната в областта на отбра-
ната е до 2008 г. да подготви един батальон от бригадата за 
бързо реагиране за участие в ръководени от НАТО операции и 
до 2013 г. въоръжените сили да са готови за едновременно 
участие в три операции с по една рота или в една операция с 
усилен батальон120. 

Планът е основан на три трансформационни стълба: пътна 
карта за членство в НАТО и ЕС; изграждане на професионал-
ни въоръжени сили до края на 2010 г.; трансформиране въо-
ръжените сили на Албания в съвместни сили с практическа 
използваемост, в сили с по-малък състав, но с мултимисийни 
оперативни способности за успешно изпълнение на по-широк 
кръг от бъдещи мисии и задачи. 

Бъдещите въоръжени сили на страната, изграждани по 
концепцията за съвместни сили, е предвидено да бъдат: на-
пълно професионални с високи военни способности; поддър-
жани от съвременни способности за командване и контрол, 
включително за опериране в мрежово-центрична среда; с ви-
                                                 
119 AAF Long Term Development Plan (Strategic Vision 2020), 2007, pp. 7–8. 
120 Ibid., p. 16. 



 119

сока оперативна съвместимост; високомобилни, със способ-
ности за развръщане извън националните граници; високо и 
всестранно поддържани осигурени сили за постигане на пълна 
оперативна автономност; организирани и екипирани с необ-
ходимата доктринална база, стандартни оперативни процеду-
ри и технологична поддръжка за успешно провеждане на це-
лия обхват от операции. 

В съответствие с изискванията на НАТО въоръжените си-
ли на Албания по качества са категоризирани в три нива на 
готовност – Сили с висока готовност, Сили с по-ниска степен 
на готовност и Сили за дългосрочно изграждане. По изграж-
даните приоритетни оперативни способности усилията са на-
сочени към придобиване на оперативни способности за наци-
онална отбрана и оказване помощ на населението при при-
родни бедствия или хуманитарни кризи; оперативни способ-
ности за колективната отбрана; оперативни способности за 
поддръжка като страна домакин. 

Ключов компонент на трансформацията на албанските 
въоръжени сили е тяхната техническа и технологична модер-
низация, за която в дългосрочния план са заложени 10 основ-
ни проекта. В краткосрочен период, до 2010 г., усилията и ре-
сурсите са насочени към изграждане на брегова система за 
наблюдение, подобряване на системите C4I, мобилна развръ-
щаема система за спътникови комуникации, опознавателно 
оборудване за вертолети, оборудване за специалните сили, 
оборудване за наземно тактическо разузнаване и системи за 
електронно разузнаване, както и изграждане на симулационен 
център със симулационна система. През декември 2009 г. Ал-
бания започва проект за доставяне на пет средни вертолета 
„Кугър” от френската компания „Юрокоптер”121. 

В средносрочен период, до 2013 г., е планирано транс-
формиране на въоръжените сили в „Целеви сили 2020”, като 
бъдат достатъчно екипирани и модернизирани за автономни 
действия на батальонно ниво. Усилията ще бъдат фокусирани 
в придобиване на оборудване и модернизация за пълно интег-
риране на трите компонента на силите; изграждане на опера-
тивни способности за провеждане на две едновременни опе-
рации на батальонно ниво и няколко едновременни операции 
                                                 
121 http://www.shephard.co.uk/news/4879/, 04.06’10. 
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на ротно ниво; развиване на оперативно съвместими способ-
ности за участие в операции извън страната на големи отдале-
чения. Ресурсите ще бъдат фокусирани в доизграждане на 
системите C4I, изграждане на мобилен тактически оперативен 
център, доизграждане на системата за наблюдение на въздуш-
ното пространство, придобиване на нови транспортни верто-
лети, придобиване на оборудване и системи за сигурност, 
придобиване на транспортни и специални автомобили и бро-
нирани колесни машини, придобиване на специално въоръже-
ние и оборудване. 

В дългосрочен период, до 2020 г., крайната цел е пълното 
изграждане на „Целеви сили 2020”, като качествени и опера-
тивно съвместими, съгласно изискванията на Националната 
военна стратегия. Тези сили ще бъдат по-малки по състав, но 
напълно екипирани и професионални, добре тренирани, моти-
вирани, платени и балансирани в трите си компонента – сухо-
пътен, авиационен и морски, с напълно интегрирани системи 
C4I и интегрирана система за логистично осигуряване. Те ще 
имат принос към резерва от сили на НАТО, включително към 
Силите за отговор на Съюза, както и за ръководени от НАТО 
операции122. 

В областта на отбранителното планиране, с чуждестранна 
експертна помощ и използвайки опита си от процеса на пла-
ниране и преглед от програмата „Партньорство за мир”, както 
и 9-годишния си опит по Плана за действие за членство, Ал-
бания въвежда съвременна система за планиране, програми-
ране, бюджетиране и изпълнение и е в процес на адаптиране 
към съюзната система за отбранително планиране. Планира-
нето на развитието на въоръжените сили се осъществява чрез 
програмния подход, като за целта са въведени 8 основни 
програми. 

Албания от 1996 г. се включва към многонационалните 
сили IFOR на НАТО, провеждащи операции в Босна и Херце-
говина. Впоследствие страната има участие и в други опера-
ции на НАТО, като най-значително е това на албански кон-
тингенти в операциите на силите ISAF в Афганистан. 

                                                 
122 AAF Long Term Development Plan (Strategic Vision 2020), 2007,  
pp. 82–84. 
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Независимо че Албания притежава значителни количест-
ва стари въоръжения, тя не съумява да модернизира и съхрани 
част от тях за новата структура на въоръжените си сили. При 
присъединяването си към НАТО силите са слабо оборудвани с 
основни въоръжения и непригодни за участие в по-интензив-
ни съюзни операции. Те не разполагат със съвременни танко-
ве и БМП, бойни и транспортни самолети и вертолети. Към 
началото на 2010 г. оперират със следните основни въоръже-
ния: бойни танкове – 40; БТР – 6; артилерийски средства с 
калибър 100 мм и по-големи – 18; бойни кораби – 1 (приложе-
ние 12). Ниското ниво на оборудване с основни въоръжения 
снижава значително способностите на въоръжените сили за 
участие в съюзни операции със средна интензивност. 

Отбранителните разходи, в сравнение с останалите нови 
съюзни държави, продължават да бъдат най-ниски по абсолю-
тен размер, като за последните 10 години средногодишно са 
около 143 млн. щ.д. (приложение 5). Това ще забави значител-
но оборудването на въоръжените сили със съвременно основ-
но въоръжение и постигането на необходимата степен на опе-
ративна съвместимост със съюзните сили. 

През следващите години Албания ще трябва да преодоля-
ва редица предизвикателства на членството в НАТО. Тя ще 
трябва да адаптира и синхронизира националната си система 
на отбранително планиране със съюзната и да развие експеди-
ционни способности съгласно съюзните изисквания. 

Анализът на отбранителната политика и дейностите на 
Албания в развитието на въоръжените сили налага извода, че 
тя продължава военната си реформа с много нисък темп на 
избирателна модернизация и отделни елементи на трансфор-
мация. По експертни оценки, трансформацията на военнооб-
разователната система е най-доброто постижение в отбрани-
телната реформа. Способностите на въоръжените сили са зна-
чително ограничени, което ще Ӝ попречи да дава по-голям 
принос към колективната отбрана и съюзните операции за уп-
равление на кризи. Албания е в началния етап на военната си 
интеграция в НАТО, за чието постигане трябва да положи 
значителни усилия и да ангажира съответни ресурси. 
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Хърватия 
 
Отбранителната реформа в Хърватия започва най-късно в 

сравнение с останалите нови страни в НАТО. След обявяване-
то на независимостта на страната на 25 юни 1991 г. до 2000 г. 
спешно формираните въоръжени сили са незабавно ангажира-
ни с налагането и защитата на националния суверенитет,     
включително войната за освобождаване на окупирани нацио-
нални територии в периода 1991–1995 г. Това е и период на 
изграждане и утвърждаване на демократичните институции. 
До 2000 г. ресурсите и структурата на хърватските въоръжени 
сили са ориентирани към изграждане и поддържане на спо-
собности за териториално базирана самоотбрана. Ограничени-
ят военен бюджет, повишените оперативни разходи, недоста-
тъчната комплектуваност на формированията с личен състав, 
остаряващите и трудно поддържани оборудване, въоръжение 
и техника водят до отслабване на отбранителния потенциал. 
Оперативните способности на въоръжените сили не отговарят 
на изискванията на новите мисии и задачи. 

През октомври 2003 г. Хърватия организира своя първи 
Стратегически преглед на отбраната, който приключва през 
2005 г. С него е поставена стратегическа цел пред трансфор-
мацията на отбраната да повиши капацитета на страната за 
защита на националните интереси и да осигури нейната пълна 
евро-атлантическа интеграция, както и да определи насоките 
за развитието на въоръжените сили в дългосрочен план123. 
Дефинирани са основните мисии на въоръжените сили: защи-
та на суверенитета и териториалната цялост, отбрана на стра-
ната и нейните съюзници; поддръжка на международни опе-
рации в отговор на кризи; предоставяне помощ на национал-
ните граждански институции. Прегледът очертава вижданията 
за развитие на хърватските въоръжени сили, като определя 
максимален мирновременен състав на силите до 20 000 души, 
от които военнослужещи 18 000 и цивилни служители 2000 
души, както и резервен състав от 6000 души на договорна ос-
нова; изграждане на изцяло професионални въоръжени сили 
до края на 2010 г. и премахване на териториалния принцип на 
                                                 
123 Republic of Croatia Ministry of Defence: Strategic Defence Review 
2005, pp. 13–16. 
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тяхната организация; поемане на отговорността за провежда-
нето на операции с въоръжените сили от Генералния щаб, а 
подготовката на силите – от командванията на видовете въо-
ръжени сили; възприемане на критериите на НАТО за използ-
ваемост на силите, като 8 % от сухопътните сили да бъдат 
постоянно ангажирани в операции, а 40 % да са в състояние да 
се изнасят за операции извън границите на страната; подго-
товка на резервния състав по договор за участие в операции 
във и извън страната; изграждане на способности на ВВС и 
ВМС за защита на въздушния и морския суверенитет и за 
поддръжка на сухопътните формирования в операции; пости-
гане и поддръжка на способностите на въоръжените сили чрез 
подготовка и придобиване на необходимите оборудване, тех-
ника и въоръжение. 

През 2006 г. Хърватия приема дългосрочен план за разви-
тие на въоръжените си сили („План 2015”), разработен на ос-
новата на Стратегическия преглед на отбраната от предходна-
та година. В него е формулирана необходимостта от развиване 
на няколко ключови способности на въоръжените сили: за ко-
мандване и контрол; за ефективно използване на информация; 
за развръщане и мобилност в зоните на операциите, ефектив-
ност в ангажирането им, за поддръжка и продължително во-
дене на операции, за оцеляване и защита124. Тези способности 
е заложено да бъдат развити чрез поредица от проекти и зада-
чи в най-важните области – човешки и материални ресурси, 
логистична система, на доктрината и подготовката на силите, 
международно военно сътрудничество и научни изследвания 
и разработки. По отношение на модернизационните проекти 
усилията приоритетно са насочени към придобиване на нови 
типове бронетранспортьор за сухопътните войски, боен само-
лет и съвременна радиолокационна система за ВВС, патрулен 
кораб за ВВС. 

За осигуряване изпълнението на дългосрочния план хър-
ватското Министерство на отбраната предвижда плавно на-
растване на бюджета за отбрана до 2 % от БВП към 2010 г. и 
поддържането му на това равнище до 2015 г., разчитайки на 
установяването на стабилност във финансирането и създаване 
                                                 
124 The Croatian Armed Forces Long-term Development Plan 2006–2015, 
p. 3. 
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на възможност за започване на многогодишни проекти. Реал-
но тази цел не е постигната, като след 2008 г. тенденцията е 
към спадане на разходите (приложение 4). 

Стратегическият преглед на отбраната определя насоките 
за окончателно преструктуриране на въоръжените сили. Гене-
ралният щаб остава като интегрална част на Министерството 
на отбраната и носи отговорност за командването, подготов-
ката и използването на силите. В неговите рамки е изграден 
команден център за операции. Командванията на СВ, ВВС и 
ВМС отговарят за организирането, попълването с личен със-
тав, оборудването, екипирането и подготвянето на силите, 
разработването на доктрините и подготвянето на кадровия и 
резервния състав. Ще отпадне корпусната организация на су-
хопътните сили и ще се премине към бригадно-батальонна 
организация, като бъдат съхранени само две бригади – една 
механизирана и една лекопехотна, с по четири бойни батальо-
на, с изцяло професионален състав и с необходимите подраз-
деления за бойно и логистично осигуряване. Всички батальо-
ни на бригадите, без танковите, ще изградят способности за 
развръщане извън територията на страната. ВВС и ПВО ще 
бъдат напълно професионализирани и преструктурирани в две 
бригади, една комуникационно-информационна част и логис-
тични подразделения за обслужване и поддръжка. ВМС ще 
бъдат консолидирани в две формирования, като първото ще 
бъде отговорно за отразяване на морски заплахи, а второто – 
за брегова охрана125. 

По договор от октомври 2007 г. за сухопътните войски са 
доставени 84 бронетранспортьора и бойни машини на пехота-
та от финландската фирма „Патрия”. В началото на 2009 г. е 
подписан договор за още 42 средства от посочените типове126. 
Това ще позволи на страната да оборудва една бригада с нова 
бронирана техника. 

През 2009 г. Хърватия започва преглед на стратегическите 
документи, приети през 2002 г. – Национална стратегия за си-
гурност, Национална стратегия за отбрана и Национална военна 
стратегия. Започнат е и нов Стратегически преглед на отбраната, 
                                                 
125 Strategic Defence Review (Republic of Croatia Ministry of Defence) 
2005, pp. 19–23. 
126http://jdw.janes.com – 28 November 2008. 
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на чиято основа ще бъде разработен дългосрочен план за разви-
тие на въоръжените сили за периода 2011–2020 г.127 От 2010 г. 
страната е в процес на преработване на ръководните си страте-
гически документи в областта на сигурността и отбраната. 

Страната участва в международни операции и мисии, като 
по-значително е нейното присъствие в операциите на НАТО в 
Афганистан. Хърватия осигурява значителна логистична под-
дръжка на силите на НАТО в Косово, а от 2009 г. се присъе-
динява към силите на НАТО там с два вертолета и 20 души 
летателен и технически състав. 

Към началото на 2010 г. тя разполага със следните основ-
ни въоръжения: бойни танкове – 261; БМП – 1203; БТР – 38; 
артилерийски средства с калибър 100 мм и по-големи – 646; 
бойни самолети – 24; бойни вертолети – 9; транспортни само-
лети – 2; транспортни вертолети – 19; бойни кораби – 2; под-
водници – 1 (приложение 12). В мирновременните сухопътни 
формирования само малка част от тежкото въоръжение е в 
оперативна готовност. 

Отбранителните разходи през последните 10 години бе-
лежат незначително нарастване, като средногодишно са около 
870 млн. щ.д. (приложение 5). Ще се наложи да бъдат пови-
шени, ако страната започне по-големи модернизационни про-
екти за ВВС и ВМС. 

Анализът на отбранителната политика и дейностите на Хър-
ватия в развитието на въоръжените си сили налага извода, че тя 
провежда малка по обхват военна трансформация с нисък темп 
на избирателна модернизация. В сравнение с останалите нови 
страни членки, които са в процес на изграждане на въоръжените 
си сили, Хърватия има по-големи способности, включително за 
участие в мисии и операции на НАТО, но експедиционните спо-
собности на въоръжените сили все още не са достатъчно разви-
ти. Тя е в началния етап на военната си интеграция в Съюза, но с 
темпа на полаганите усилия и отделяните отбранителни разходи 
е възможно да ускори този процес и да го завърши заедно с при-
балтийските държави или преди тях. 

 

                                                 
127 OSCE forum for security cooperation: Participating state Republic of 
Croatia, annual exchange of information on defence planning 2009, p. 7. 
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ОБЩИ ЕЛЕМЕНТИ В НАЦИОНАЛНИТЕ ПОДХОДИ  
ЗА ТРАНСФОРМАЦИЯ 

 
Процесите на реформи в отбраната и въоръжените сили 

на новите страни в НАТО, започнали в началото на 90-те го-
дини – с началото на демократичните промени в страните от 
Централна и Източна Европа, са ускорени след присъединява-
нето им към програма „Партньорство за мир”. Усилията на 
тези страни след 1994 г. са съсредоточени в разширяване на 
многостранното партньорство и сътрудничество, преструкту-
риране на отбранителното планиране и въоръжените сили, 
участие в обучение, учения и операции под ръководството на 
НАТО и целенасочена подготовка за членство. След 1999 г. за 
повечето от тях нов импулс за военна трансформация е и 
Програмата за действие за членство в процеса на непосредст-
вената подготовка за присъединяване към НАТО. От концеп-
туална гледна точка обаче всички страни до 2002 г. разработ-
ват и прилагат концепции и планове за реформа и модерниза-
ция на въоръжените сили, идентифицирайки ги по-късно като 
трансформация. Те са насочени към последващо пълно интег-
риране във военните структури на НАТО. Следователно една 
от главните причини за трансформацията на техните отбрани-
телни ведомства, включително въоръжените им сили, са изис-
кванията на членство и очакваният техен принос за колектив-
ната отбрана, както и участието в съюзни операции за управ-
ление на кризи. 

Началото е положено с деполитизацията на личния със-
тав, преобразуването на министерствата на отбраната от воен-
ни в граждански структури на държавната администрация и 
установяване на граждански контрол над въоръжените сили. 
Този процес е съпроводен с напрежение в гражданско-
военните отношения в повечето страни. Унгария е първата 
страна с цивилен министър на отбраната128. Подчинението на 
висшето военно ръководство на цивилното ръководство на 
министерствата на отбраната не във всички страни преминава 
бързо и безпрепятствено. В Полша, Унгария и България е съп-
роводено с редица сътресения. В Полша в продължение на 
                                                 
128 S i m o n, J. NATO Enlargement and Central Europe: A Study in 
Civil-Military Relations, p. 145. 
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няколко години не е решен въпросът на кого да бъде подчинен 
Генералният щаб – на президента или на министъра на отбра-
ната129. Решен е едва в началото на 1996 г., когато Генерални-
ят щаб е интегриран в Министерството на отбраната. В Унга-
рия още през 1989 г. подчинението е поделено между прези-
дента и министър-председателя, като министърът на отбрана-
та е подчинен на премиера, а президентът добива пряк кон-
трол над ръководството на въоръжените сили. През 1992 г. 
Генералният щаб в Унгария преминава под контрола на Ми-
нистерството на отбраната, а от март 1994 г. е интегриран в 
него130. В Словакия това е извършено през 2000 г., а в Бълга-
рия – едва през 2010 г. Най-рано граждански контрол над въо-
ръжените сили е осъществен в Чехословакия (през 1991 г.), а 
след разделянето на двете страни – в Чехия (през 1993 г.)131. 
Преструктурирането на офицерските корпуси в новите страни – 
членки на НАТО, предизвиква напрежения между цивилното 
и военното ръководство. 

През втората половина на 90-те години Полша, Унгария и 
Чехия разработват подробни програми за военни реформи, 
насочени към модернизиране и преструктуриране на силите. 
Те подчертават особеното значение на подготовката на офи-
церите и сержантите по съвременни западни стратегия, такти-
ки и операции. Трите страни са предизвикани да трансформи-
рат своите военни сили в по-леки сили, способни за бързо раз-
връщане. Независимо от различията по преструктурирането 
на въоръжените сили, като нови съюзни страни те възприемат 
утвърдените в НАТО структури на корпуси, бригади и бата-
льони. 

Променени са законодателната и нормативната база на 
националната сигурност и отбрана. Чехия е сред първите, 
приели национална военна стратегия (през 1994 г.), а след 
влизането Ӝ в НАТО през 1999 г. публикува ново издание на 
този документ. На по-късен етап военни стратегии са разрабо-
тени и приети в Литва и Румъния – през 2000 г., Словакия – 
2001 г., България – 2002 г. В тях са дефинирани нови мисии и 
задачи на въоръжените сили. По-честа актуализация на стра-
                                                 
129 Ibid., pp. 58–89. 
130 Ibid., pp. 148–153. 
131 Ibid., pp. 201–203, 214. 
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тегическите ръководни документи в областта на сигурността и 
отбраната е осъществявана в Полша, Чехия, Латвия и Румъ-
ния, а най-малко – в Унгария, България, Естония, Литва и 
Хърватия (приложение 2). За последните страни това е косве-
на индикация за по-слабото внимание, обръщано от правител-
ствата за развитието на отбраната и отбранителните способ-
ности и за тяхната обвързаност с променящата се среда на си-
гурност. 

В процеса на сътрудничество с НАТО от 1991 г. – особено 
след присъединяването към програма „Партньорство за мир” 
през 1994 г., чрез процеса на Планиране и преглед на отбрана-
та (PARP) страните започват да трансформират и национално-
то си отбранително планиране, като полагат началото на из-
граждане на нови военни способности. Постигнати са проз-
рачност и приоритетност в отбранителното планиране и из-
граждането на въоръжените сили. Работната програма за пар-
тньорството на Съюза подпомага страните да развият сътруд-
ничеството си практически във всички области на сигурността 
и отбраната. Основен акцент в това сътрудничество е изграж-
дането на основите за оперативна съвместимост със силите на 
Алианса, включително за участие в съвместни учения и опе-
рации със страни членки. За осем от кандидатките за членст-
во, последвани от 2002 г. от Хърватия, програма „План за 
действие за членство” от 1999 г. още по-пълно ги адаптира 
към съюзното отбранително планиране, включително с кон-
кретни цели в развитие на въоръжените сили. 

Характерно за всички нови съюзни държави е, че в перио-
дите преди и след присъединяването към НАТО осъществяват 
редица реорганизации на командната структура и военните 
формирования, както и постепенни промени в осигуряването, 
подготовката и модернизацията на въоръжените сили. В тези 
преходни периоди има и отделни елементи на трансформация, 
но без ясни и официално приети концепции и цели в тази об-
ласт. От 2004 г. в отделни страни, като Чехия, Полша и Румъ-
ния, се открояват по-целенасочени усилия за постигане на 
трансформационни цели в развитието на въоръжените сили. 

Ключово решение за трансформацията на НАТО е това за 
участие в операции и управление на кризи извън неговата зо-
на за отговорност. Страните – кандидатки за членство, оценя-
ват, че фундаментално важно за тяхната военна интеграция в 
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евро-атлантическите структури е участието им в мироопазва-
щи операции под ръководството на НАТО. Полша от март 
1992 г. въвежда батальон от 945 души като мироподдържащи 
сили в Хърватия, с мандат на ООН132. Чехословакия също въ-
вежда мироподдържащи сили в състав от батальон през април, 
а от март 1993 г. има чешки военен контингент от 500 души, 
който през 1995 г. достигна 874 души133. Операциите на 
НАТО в Западните Балкани показват, че на Съюза му липсват 
редица способности, за да бъде напълно пригоден към новите 
предизвикателства. За целта през 1999 г. е приета Инициати-
вата за отбранителните способности, а впоследствие на сре-
щата на високо равнище през ноември 2002 г. в Прага – Анга-
жименти за изграждане на способности, които още по-
прецизно насочват усилията към постигане на определени во-
енни способности до 2010 г. 

С промяната на командната и войсковата структура на 
НАТО, изграждането на Сили за отговор и разширяването на 
операциите са предприети по-целенасочени усилия за полити-
ческа и военна трансформация. Този мащабен и всеобхватен 
процес поставя големи предизвикателства както пред старите, 
така и пред новите страни в Съюза. От присъединилите се към 
него през 1999 г. три европейски държави – Полша, Чехия и 
Унгария – най-бързо Чехия се адаптира към изискванията на 
трансформацията, като предлага и оглавява изграждането на 
многонационално формирование за ядрена, химическа, бакте-
риологична и радиологична защита, предоставено за колек-
тивната отбрана на НАТО. Последователни и нарастващи уси-
лия в областта на военната трансформация полага и Полша, 
която изгражда по-значими трансформационни способности и 
ги използва по-масово и активно в операции за управление на 
кризи извън територията на страната. 

Важен тест за готовността на страните партньорки за 
членство в НАТО е участието им в мироопазващи операции 
под ръководството на Алианса на Балканите. С началото на 
операция „Джойнт Индевър” в Босна и Херцеговина към си-
лите IFOR се присъединяват шест страни от новите членки: 
                                                 
132 S i m o n, J. NATO Enlargement and Central Europe: A Study in 
Civil-Military Relations, p. 71. 
133 Ibid., p. 233. 
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Унгария, Полша, Чехия, Естония, Литва и Румъния. Впослед-
ствие към силите SFOR, провеждащи операция „Джойнт Гу-
ард”, се присъединяват България, Словакия, Словения и Лат-
вия. Тези операции дават възможност на кандидатките за 
членство да покажат своя потенциал като бъдещи съюзници. 
Максималният принос на страните към силите IFOR, SFOR и 
KFOR в брой военни е даден в приложение 7. 

Участието на страните партньорки в операциите на НАТО 
на Балканите показват ясно, че въоръжени сили от наборни 
военнослужещи, годни за териториална отбрана, имат сериоз-
ни ограничения за експедиционни операции – законодателни, 
в подготовка и екипиране, оперативна съвместимост, проце-
дури за командване и управление и други. Някои от страните 
налагат национални ограничения в използването на свои кон-
тингенти, които снижават още повече оперативната им съв-
местимост със силите на НАТО134. 

Страните правят важни изводи за реформата и трансфор-
мацията на въоръжените си сили от първоначалното си учас-
тие в операциите на Балканите. Първите поканени за присъе-
диняване към Съюза – Полша, Чехия и Унгария, предприемат 
решителни мерки за преструктуриране на въоръжените си си-
ли и изграждане на начални способности за принос към ко-
лективната отбрана на Съюза. Те са последвани и от остана-
лите кандидатки за членство. Трудностите в набирането на 
кадрови личен състав за контингентите и тяхната ротация, ло-
гистичното и свързочното осигуряване, недостатъчната спе-
циална и езикова подготовка карат страните да предприемат 
законодателни промени и мерки за пълна професионализация 
на въоръжените си сили, за целенасочена модернизация на 
системите за командване и управление и логистично осигуря-
ване, усъвършенстване на системата за подготовка на войски-
те, включително за мироопазващи операции, ускорено пости-
гане на базова оперативна съвместимост със силите на стра-
ните от НАТО. 

Мироналагащата и последвалата мироподдържаща опера-
ция на НАТО в Косово, започнала на 19 юни 1999 г. със сили-
те KFOR и продължаваща понастоящем, както и срещата на 
                                                 
134 S i m o n, J. NATO Expeditionary Operations: Impacts Upon New 
Members and Partners, March 2005, pp. 1–2. 
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високо равнище на НАТО през април 1999 г. във Вашингтон 
дават нов тласък на трансформацията на Съюза и кандидатки-
те за членство. България, Румъния, Словакия, Словения и три-
те прибалтийски републики се присъединяват незабавно към 
новата инициатива по Плана за действие за членство и започ-
ват по-целенасочено реформиране с елементи на трансформа-
ция на въоръжените си сили за изпълнение на военните кри-
терии за членство. Едновременно засилват участието си в 
операциите на НАТО на Балканите, като се присъединяват 
към силите KFOR. Новоприетите три страни също разширяват 
участието си в операциите и поемат ангажименти по новата 
Инициатива за отбранителни способности на НАТО. Бълга-
рия, Румъния, Словения и Словакия разработват и приемат 
планове за преструктуриране и модернизиране на въоръжени-
те си сили, а Естония, Латвия и Литва продължават с по-
целенасочено изграждане на въоръжените си сили (приложе-
ние 3). Отбранителното планиране на кандидатките за членст-
во става по-реалистично, по-ефективно и съвместимо с отбра-
нителното планиране на НАТО. България през 1999 г. разра-
ботва краткосрочен план за преструктуриране и развитие на 
своята армия („План 2004”), а след провеждане на Преглед на 
структурите на силите си през 2001 г. го актуализира и пред-
вижда съкращаване на мирновременния състав на въоръжени-
те си сили от 82 000 на 45 000 души до края на 2004 г. и мно-
гократно съкращаване на основните въоръжения. Румъния 
също планира съкращаване на въоръжените си сили до края на 
2002 г. – от 150 000 на 99 000 души. 

Новите страни – членки на НАТО, и повечето от канди-
датките за членство разширяват още повече участието си в 
операции на коалиционните сили, като изпращат военни кон-
тингенти в Афганистан и Ирак (приложение 7). 

Участието на страните в операции на НАТО и коалиции в 
Афганистан и Ирак поставят на сериозно изпитание военните 
бюджети на новите членки и забавят темпа на модернизация 
на въоръжените им сили. Същевременно военните им контин-
генти натрупват ценен опит за действия в експедиционни 
многонационални операции и повишават оперативната си 
съвместимост на тактическо ниво. 

След присъединяването си към НАТО новите членки по-
емат още по-широки и конкретни ангажименти по трансфор-
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мацията на въоръжените си сили. Повечето провеждат страте-
гически прегледи на отбраната и с отчитане на националните 
си ангажименти към колективната отбрана приемат конкретни 
планове за развитие на военните си способности. Те транс-
формират отбранителното си планиране, като извършват пре-
ход от планиране, основано на заплахите от конкретен про-
тивник, към планиране, основано на изграждане на военни 
способности. 

Успешната военна трансформация изисква значителни ре-
сурси. Показател за политическата амбиция и воля за транс-
формация на въоръжените сили са размерите на бюджетите за 
отбрана, като процент от БВП. С разпадането на Варшавския 
договор отбранителните разходи на бившите страни членки 
спадат значително. С подготовката за членство в НАТО кан-
дидатките повишават отбранителните си разходи с цел изпъл-
нение на редица критерии и изисквания към оборудването и 
подготовката на въоръжените си сили. В приложение 4 са по-
казани данни за отбранителните разходи на страните като 
процент от БВП – преди и след присъединяването им. Анали-
зът на данните ясно показва, че те са отделяли по-големи фи-
нансови ресурси за отбрана в периода преди присъединяване-
то, а за част от тях и след присъединяването към НАТО. 
Впоследствие отбранителните ресурси бележат спад, който е 
най-голям през 2010 г., наложен от световната икономическа и 
финансова криза. Анализът показва още, че не всички от но-
вите страни членки следват настойчивата препоръка на поли-
тическото ръководство на Съюза да отделят за военни разходи 
не по-малко от 2 % от БВП. В периода 2000–2010 г. само 
Полша, България и Румъния за по-дълъг период са поддържа-
ли отбранителни разходи над 2 % от БВП, а в отделни години 
и Чехия, Хърватия  и Албания. Смята се, че недостатъчните 
военни разходи на страните, особено тези с бюджети за от-
брана под 2 % от БВП, ще затруднят или блокират трансфор-
мацията на въоръжените им сили, а така ще забавят и транс-
формацията на военните способности на Съюза като цяло. То-
ва се отнася преди всичко за Унгария, Латвия, Литва и Слове-
ния, а през последните две години и за останалите нови съюз-
ни държави (с изключение на Полша). 

Сравнителният анализ на данните показва също, че по аб-
солютен размер бюджетът за отбрана на (приложение 5) на 
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повечето от страните за периода 2000–2010 г. е нараснал. За 
Полша Естония, Латвия, Словакия, Словения и Албания уве-
личението е около и над 2 пъти. За Чехия, България, Литва и 
Румъния нарастването е с около една трета, а за Унгария и 
Хърватия е незначително. Независимо от тази положителна 
тенденция разходите на повечето нови съюзни страни остават 
недостатъчни за поддържане на среден темп на модернизация 
и трансформация на оперативните способности на въоръже-
ните сили. 

Полша, Чехия и Унгария постигат по-голям напредък в 
трансформацията на въоръжените сили и военните си способ-
ности. Най-голям принос към колективната отбрана дава 
Полша, предоставила корпусен щаб и редица формирования в 
интегрираната военна структура на НАТО. Значителен е при-
носът на Румъния и Чехия. Трите страни провеждат целенасо-
чена и ефективна модернизация на въоръжените си сили. Че-
хия вече модернизира своите ВВС, въвеждайки на въоръже-
ние ескадрила тактически изтребители „Грипен” и собствени 
леки учебно-бойни самолети Л-159. Страната изпълнява дого-
вор за доставяне на нови колесни бойни машини на пехотата. 
Полша въведе на въоръжение 48 тактически изтребителя F-16, 
а Унгария получи на лизинг от Швеция 14 самолета „Грипен”. 
Най-бързо преодолява технологичната изостаналост на въо-
ръжените си сили Полша, следвана от Чехия. 

Останалите девет нови членки, макар и с различни прио-
ритети и с по-бавни темпове, също започват модернизация на 
силите си. Ако до 2004–2005 г. България, Румъния и Словакия 
акцентират повече върху съкращенията и преструктурирането 
на въоръжените си сили, сега започват да отделят повече 
средства за модернизация. България например купи нови леки 
вертолети и витлови учебни самолети, транспортна и специ-
ална автомобилна техника. Страната въведе на въоръжение 
нова полева комуникационно-информационна система и спе-
циално оборудване за Силите за специални операции и е в 
процес на модернизация на стационарната си комуникацион-
но-информационна система. В краткосрочен план предвижда 
доставяне на нов тип тактически многоцелеви изтребители за 
въоръжените си сили. Пет от новите членки на НАТО – Есто-
ния, Латвия, Литва, Словения и Албания, осъществяват с по-
бавни темпове модернизацията на въоръжените си сили. Те 
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още не са изградили напълно националните си системи за въз-
душен суверенитет. Не разполагат със собствени средства за 
въздушно патрулиране и не предвиждат в средносрочен план 
купуване на тактически изтребители, което е ключов недостиг 
на военни способности за тях. Задачата за въздушно патрули-
ране за тези страни се изпълнява на ротационен принцип от 
останалите членки на Съюза. Словения е в процес на придо-
биване на нови колесни бойни машини на пехотата и броне-
транспортьори135. 

Новите страни членки все още не са изградили редица 
способности, изисквани от трансформацията на НАТО и пре-
дизвикателствата на променената среда за сигурност (прило-
жение 11). Те все още не разполагат със съвременни и високо-
ефективни системи C4ISR и ISTAR, както и с въоръжения със 
„стелт” технология. С изключение на Полша, Румъния и Че-
хия останалите нови членки още не са започнали да въвеждат 
на въоръжение безпилотни летателни апарати за наблюдение 
и разузнаване. Естония, Латвия, Литва, Словения и Албания 
не разполагат с бойна авиация, съвременни зенитноракетни 
системи и високоточни оръжия. 

Военната реформа и трансформацията на новите съюзни 
държави могат условно да се подразделят на два етапа – до 
присъединяването и след присъединяването към НАТО. Есто-
ния, Латвия, Литва и Словения, като самостоятелни държави 
от началото на 90-те години, започват да изграждат военната 
си мощ почти от нищото и се изправят пред фундаменталните 
проблеми на създаването на въоръжени сили. Останалите    
страни трябва да започнат с преструктуриране на наследените 
от студената война въоръжени сили, като първите стъпки са 
съкращаване на личния състав и основните въоръжения. Ма-
кар и плавно проведен, този процес е труден и съпроводен с 
определени социални последици. Следващият етап от пре-
структурирането, с очевиден трансформационен ефект, е пре-
ходът от наборни към професионални въоръжени сили – про-
цес, който за всички нови страни членки, с изключение на Ес-
тония, е приключен. Унгария и Словения първи постигат това 
през 2004 г., последвани от останалите страни, като Албания 

                                                 
135 Jane’s International Defence Review, volume 39, March 2006, p. 25. 
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последна завършва професионализацията на въоръжените си 
сили през 2010 г. 

Започва и модернизацията на въоръжените сили, като след-
ващ етап и съществен приоритет на трансформацията. Същест-
вената част на процеса ще бъде цялостна трансформация на въо-
ръжените сили и военните способности на страните, в резултат 
на което ще бъдат изградени въоръжени сили с широк спектър 
от способности за реагиране на национални и международни 
кризи с военен и невоенен характер, с нови оперативни концеп-
ции и доктрини за провеждане на операции. 

Новите членки на НАТО с наследени въоръжени сили от 
студената война (Полша, Унгария, Чехия, България, Румъния, 
Словакия и Албания) са изправени пред проблема за преструк-
туриране и балансирано съкращаване на своите въоръжени 
сили и въоръжения, с който се справят успешно. Те осъщест-
вяват масирано съкращаване на числения състав на въоръже-
ните си сили, като то е най-голямо за Албания – 12-кратно, за 
Унгария – 7-кратно, а сравнително по-умерено за Полша, Бъл-
гария и Румъния – 4-кратно, Словакия – 3-кратно (приложе-
ние 9). Преструктурирането на въоръжените сили не е свърза-
но само със съкращения, а и с необходимостта за изграждане 
на нови способности в новата среда за сигурност. Постепенно 
страните започват да създават и нови структури, които стават 
носители на нови способности, свързани с управлението на 
ресурсите за отбрана, системата за ПВО, гражданско-военното 
сътрудничество, военното образование, подготовката на сили-
те за мироопазващи операции, ядрена, химическа, биологична 
и радиологична (ЯХБР) защита, осигуряването на поддръжка-
та на чуждестранни сили като страна домакин, сътрудничест-
вото и партньорството с НАТО и други. Основните предизви-
кателства сега пред тях са преодоляване на технологичната 
изостаналост на въоръжените им сили и тяхната модерниза-
ция, в условия на недостиг на необходимите средства. Тези 
страни избират комбиниран подход на модернизация на част 
от останалото въоръжение и оборудване и частично превъо-
ръжаване с ново. След присъединяването си към Съюза стра-
ните поемат по-конкретни ангажименти по трансформацията 
на военните си способности и дългосрочни планове за тяхното 
развитие. Те синхронизират напълно отбранителното си пла-
ниране със съюзното отбранително планиране и започват да 
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изграждат отделни нови способности. В краткосрочен и сред-
носрочен план обаче усилията им ще бъдат насочени главно 
към преодоляване технологичната изостаналост на въоръже-
ните сили и изпълняване на ангажиментите към колективната 
отбрана. Възможно е някои да осъществят допълнителни сък-
ращения на въоръжените си сили и основните си въоръжения, 
с което ще освободят ресурси за развитието на военните си 
способности. 

Полша, Чехия и отчасти Унгария постигат по-голям нап-
редък в трансформацията на военните си способности и в пре-
доставяне на по-голям принос към колективните способности. 
България, Румъния и Словакия имат по-умерен напредък в 
преструктурирането и модернизацията на въоръжените си си-
ли и изграждането на необходими способности за тях. Стра-
ните, с изключение на Полша, Чехия и отчасти Румъния, в 
краткосрочен план няма да разполагат със средства за про-
веждане на по-ефективна трансформация на военните си спо-
собности, освен ако не обединят усилията си с други страни 
от НАТО. Те все още са в началото на започналите големи 
трансформационни промени, които ще генерират качествено 
нови способности, ще повишат значително експедиционните 
способности на въоръжените им сили и тяхната ефективност. 
Ще имат по-големи възможности за по-бърза трансформация 
на способностите си, ако обединят усилията си в области, като 
стратегическите въздушни и морски превози, въздушното ра-
зузнаване и наблюдение, подготовката и поддръжката на си-
лите, изграждането на двустранни или многонационални фор-
мирования и други. Опитът от сътрудничеството в рамките на 
„Партньорство за мир” е добра основа за развитието му и като 
съюзни държави в НАТО. 

Характерно за три нови съюзни държави – Чехия, Унга-
рия и Словакия, е, че развиват само два вида въоръжени сили, 
което им позволява да отделят повече ресурси за изграждане и 
трансформация на техните способности. По-успешно от този 
благоприятна даденост се възползва Чехия. 

Новите страни членки (Естония, Латвия, Литва, Словения и 
Хърватия), които са в процес на изграждане на въоръжените си 
сили, са с уникалната възможност да развият високотехнологич-
ни сили и способности при наличие на необходимите финансови 
и материални ресурси. Но тъй като тези ресурси не са налице и 



 137

техните отбранителни разходи са под 2 % от БВП, започват да 
изграждат въоръжените си сили с бавен темп, с технологично по-
старо или подарено оборудване и снаряжение. Страните, с из-
ключение на Хърватия, все още нямат базови способности за 
самостоятелна защита на въздушния си суверенитет в мирно 
време – например за въздушно патрулиране, и не предвиждат 
изграждането на такива в средносрочен план. Няма да бъдат в 
състояние да осъществяват и целева трансформация на своите 
военни способности самостоятелно в средносрочен и дългосро-
чен план и единствената им алтернатива е да обединяват усилия-
та си с други страни от НАТО и ЕС. 

Характерно за новите съюзни държави е развитието на реги-
оналното сътрудничество помежду им, особено в периода преди 
присъединяването към НАТО. Страните от Вишеградската чет-
ворка (Полша, Чехия, Унгария и Словакия), след края на студе-
ната война развиват интензивно сътрудничество, включително 
военно, насочено към постигане на главната им цел – присъеди-
няване към НАТО и ЕС. След окончателното постигане на тези 
цели през 2004 г. разширяват регионалното сътрудничество, но 
не и в областта на отбраната. Тези държави се различават по го-
дишните си отбранителни разходи като процент от БВП, които 
са най-високи за Полша и най-ниски за Унгария. Значителните 
съкращения във въоръжените сили на страните през последните 
20 години позволяват да се повишат годишните разходи на човек 
от въоръжените сили, като за 2009 г. са най-високи в Чехия – 
94 069 евро, а за останалите три страни – средно по 55 000 евро. 
Все още обаче остават ниски в сравнение с тези на Германия – 
134 512 евро, и Великобритания – 216 288 евро. Още по-
показателен индикатор за военната трансформация са разходите 
за отбранително оборудване на човек от въоръжените сили, кои-
то за 2009 г. за Чехия са 21 000 евро, за Полша – 7900 евро, за 
Словакия – 7500 евро, а за Унгария – 7100 евро (приложение 8). 
Тези разходи, особено за по-малките страни, се променят значи-
телно от година на година поради определящото влияние на 
програмите за основно въоръжение136. 
                                                 
136 K i s s, P. Eastern European Defence Review: Defence cooperation 
within the Visegrad group. Unexplored opportunities?, pp. 1–2; 
(http://csis.org/blog/eastern-european-defense-review-defense-cooperation- 
within-visegrad-group-unexplored-opportunit, 14.03’11). 
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Трите прибалтийски републики имат добър опит от досе-
гашното си сътрудничество и уникалната възможност да съз-
дадат обединени структури като сухопътни бригади, авиаци-
онни и военноморски бази, логистични структури и трениро-
въчни бази и полигони, както и да изградят съвместни спо-
собности за въздушно патрулиране и в областта на стратеги-
ческите въздушни и морски превози. Досегашното военно сът-
рудничество между тях може да служи за модел за съседни 
нови страни – членки на НАТО. Освен обединяване на усили-
ята им в обща система за наблюдение на въздушното прост-
ранство (BALTNET) и изграждане на регионален Център за 
въздушно наблюдение и координация те създават общ Колеж 
по отбрана (BALTDEFCOL), общо сухопътно формирование – 
батальон (BALTBAT); обща медицинска част (BALTMED), 
общо военноморско формирование (BALTRON), за чието дъл-
госрочно развитие през 2008 г. са дадени политически указа-
ния137. Сухопътните сили на страните създават и подготвят в 
периода 2007–2009 г. общ боен батальон и от началото на 
2010 г. го предоставят за 6 месеца на Силите за отговор на 
НАТО138. Тези съвместни формирования и проекти подпома-
гат развитието на националните отбранителни структури на 
трите страни и оптимизират изразходването на отбранителни-
те им финансови ресурси. 

Ползотворно сътрудничество развиват и страните от ре-
гиона на Балканите, където са осъществени редица проекти за 
регионално военно сътрудничество. Многонационалната бри-
гада за мироопазване на Югоизточна Европа е характерен 
пример, който е последван от създаването на Черноморската 
група за военноморско сътрудничество, както и на бойна гру-
па за ЕС от Гърция, България и Румъния. Задълбочаващото се 
политическо, икономическо и военно сътрудничество на Бал-
каните открива възможности за редица съвместни инициативи 
за изграждане на регионални военни способности: създаване 
на Балкански многонационален корпус на НАТО със сили на 
Турция, Гърция, България и Румъния; създаване на общо во-
енноморско формирование между България и Румъния или на 
                                                 
137http://www.mod.gov.lv/Par%20nozari/Politikas_istenosana/Baltijas_va
lstu_sadarb.aspx, 20.01’10. 
138 http://jdw.janes.com – 8 January 2010. 
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постоянни военноморски сили на НАТО в зоната на Черно 
море, комплектувани от черноморските страни – членки на 
Съюза; обща система за наблюдение на акваторията на Черно 
море и други възможности. България, Македония и Албания 
вече имат принципно съгласие за обединяване на системите си 
за въздушен суверенитет, след като всички бъдат в НАТО. 

Характерно за новите малки държави в Съюза е, че пора-
ди недостиг на ресурси трудно могат да провеждат целенасо-
чена трансформация на военните си способности. Отделни 
страни постигат начален напредък. Усилията им са почти из-
цяло насочени към преструктуриране или изграждане на въо-
ръжените сили, издигане на подготовката им до стандарти, 
близки до останалите страни от НАТО, и преодоляване на 
технологичната изостаналост на своите способности. Необхо-
димите оперативни способности за тях в краткосрочен план 
ще се определят не от разработването на нови перспективни 
концепции за използване на въоръжените сили и тяхното екс-
периментиране, а предимно от поетите ангажименти към ко-
лективната отбрана и повишаването на оперативната съвмес-
тимост на силите. Тяхната подготовка за участие в целия 
спектър от възможни операции на НАТО ще бъде по-
продължителен процес. 

Финансирането на военната трансформация е проблем за 
повечето страни – членки на НАТО, включително за всички 
нови съюзни държави. Устойчивата тенденция към намалява-
не на отбранителните разходи поставя под заплаха както съ-
юзната, така и националните военни трансформации, като се 
очертава да бъдат значително забавени или временно прекра-
тени. През 2010 г., с изключение на Полша, нито една от но-
вите съюзни страни не доближава препоръчаните от НАТО 
минимални отбранителни разходи от 2 % от БВП. За повечето 
тези разходи са под 1,5 %, а на Литва – под 1 % (приложение 
4). Устойчива остава отрицателната тенденция за разширяване 
на несъответствието в способностите на САЩ и европейските 
страни членки, поради ниските отбранителни разходи на пос-
ледните, включително за инвестиции, изследвания и разработ-
ки в отбраната. 

Модернизационните програми, които развиват новите 
членки, все още не включват трансформационни способности, 
като експедиционни способности за мобилна ПВО с разширен 
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обхват, за бойно търсене и спасяване, както и за далекобойни 
високоточни удари и за настъпателна електронна война139. С 
изключение на Полша и отчасти на Румъния останалите стра-
ни имат много ограничени способности за въздушни и морски 
превози, независимо от участието им в съюзни програми за 
придобиването им. Това силно ги ограничава в развръщането 
на сили и способности на стратегически дистанции от нацио-
налните територии. Значително ограничени са и мобилните 
им логистични способности, като са принудени да разчитат 
главно на общосъюзни способности. Страните, с изключение 
на Полша, не разполагат и със съвременни развръщаеми ща-
бове на тактическо и оперативно ниво. 

С изключение на Полша и отчасти на Чехия, Румъния и 
Литва институционализацията на процеса на трансформация в 
страните е определено подценена. Липсват политика, плани-
ране и органи за целенасочено развитие на трансформационни 
способности във въоръжените сили. Не се използват пълно-
ценно възможностите и експертизата на Съюзното командва-
не на НАТО по трансформацията, въпреки че страните са 
представени в него. 

Анализът на общите елементи във военната трансформа-
ция на новите съюзни държави налага следните основни изво-
ди: 

• Всички нови страни подкрепят трансформацията в 
НАТО, но повечето с бавен темп трансформират военните си 
способности за по-голям принос към съюзната отбрана и опе-
рации за управление на кризи. 

• Реформите и усилията за трансформация в отбраната и 
въоръжените сили на новите страни от НАТО все още са отго-
варящи вместо проактивни, характерни с пропуснати възмож-
ности, нецелесъобразно изразходване на ресурси и намаляване 
на общия обем от способности. 

• Масираните съкращения на личен състав и основни въ-
оръжения в повечето от новите съюзни държави не доведоха 
до акумулиране на финансови ресурси за модернизация и сво-
евременно изграждане на нови необходими способности. 

                                                 
139 L i n d l e y-F r e n c h, J., F. Algiery. A European Defence Strategy, 
Bertelsmann Foundation, 2004, pp. 82, 92. 
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• По-ниските военни бюджети и значително съкратената 
структура на въоръжените сили имат отрицателно влияние 
върху военните способности и обхвата от операции и мисии, в 
които могат да участват въоръжените сили. 

• Във военната реформа и трансформацията на новите   
страни членки преобладава технологичният подход, свързан с 
техническата и технологична модернизация, като ролята на 
останалите елементи на трансформацията е второстепенна или 
игнорирана. 

• Разработването на концепции и експериментирането 
липсват или са в начална фаза, повечето от страните не участ-
ват системно в съюзните усилия в тази област. 

• С изключение на Полша и отчасти на Чехия, Румъния и 
Литва процесите на отбранителна и военна трансформация в 
останалите страни не са институционализирани, липсват по-
литика и структури, отговорни пряко за тяхната координация 
и контрол. 

• Оперирането съвместно със съюзни сили следва да бъде 
прието като норма, а не изключение. 

• Повечето от новите страни членки все още не участват 
редовно в съюзни учения и подготовки. 

• Националните военни щабове префокусираха своите 
стратегии, концепции, планове и доктрини от сценариите на 
студената война към съюзни и кризисни операции. 

• С изключение на Естония всички останали нови страни 
членки развиват професионални въоръжени сили. 

• С изключение на Словакия и отчасти на Полша, Чехия и 
Румъния останалите страни не притежават или не развиват 
ISTAR способности във въоръжените си сили, което в бъдеще 
ще затрудни участието им в съюзни интензивни бойни операции 
по чл. 5 на Вашингтонския договор и управление на кризи. 

• Всички нови страни участват в международни мисии и 
операции за управление на кризи и използват опита от тях за 
подобряване на способностите си или тяхната трансформация. 
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ПРЕПОРЪКИ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЯ  
НА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ  

НА НОВОПРИЕТИ СТРАНИ В НАТО 
 
Колкото и да е трудно определянето на точни граници на 

трансформационната дейност, наложително е разграничаване 
на процесите, дейностите, програмите и способностите, които 
съдържат или не съдържат трансформационни елементи. При-
чините за това са няколко. Първо, нежелателно е да се под-
държат нереални амбиции, ако изпълнението им не е възмож-
но поради недостиг на ресурси, лидерски умения и воля, неп-
реодолими организационни препятствия и липса на експерти-
за. Второ, когато в отбранителното планиране и планирането 
на силите липсват специфични указания, отделени ресурси и 
съответни отговорности за реализиране на трансформационни 
приоритети, а се говори за трансформация, е налице смесване 
на желаното с действителното и приемане на постигнатите 
резултати за трансформационни. Трето, без концептуална яс-
нота и приети критерии и индикатори за оценяване на транс-
формационните усилия и резултати ще продължи тенденцията 
и незначителни резултати в развитието на въоръжените сили 
да се представят за трансформация. 

Единствено САЩ разработват след 2001 г. цялостен стра-
тегически подход и национален модел за всеобхватна военна 
трансформация и започват да го прилагат. Със силно ангажи-
рано политическо и военно ръководство военната трансфор-
мация е институционализирана от стратегическо до тактичес-
ко ниво, планирана детайлно и осигурена с необходимите ре-
сурси. САЩ са и основният инициатор за военната трансфор-
мация на НАТО. Американският модел на военна трансфор-
мация обаче не е приложим изцяло нито за НАТО, нито за ос-
таналите страни членки, които нямат както целите, така и ре-
сурсите на САЩ. 

Северноатлантическият съюз използва критично опита 
във военната трансформация на САЩ и изгради концептуална 
рамка, политика и механизми за планиране и реализиране на 
процеса на трансформация, насърчавайки и подпомагайки   
страните членки в трансформирането на националните им во-
енни способности, които са основата на съюзните отбрани-
телни способности. Доколкото съществуват съюзна политика 
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за трансформация, органи и процедури за нейното планиране 
и реализиране, дотолкова може да се твърди за наличието на 
съюзен модел за военна трансформация. В изпълнение на ре-
шенията от срещата на високо равнище на НАТО в Прага през 
2002 г. организацията и страните членки поемат конкретни 
ангажименти по трансформацията на своите военни способ-
ности. Реорганизирана е командната структура на НАТО и е 
създадено специално функционално командване – Стратеги-
ческо командване по трансформацията. Създадени са и нов 
тип експедиционни сили на НАТО за бързо реагиране, като 
модел на трансформирани високотехнологични сили и спо-
собности, годни за използване в целия спектър от мисии и 
операции на организацията. Те са модел и катализатор за 
трансформацията на всички съюзни сили. Започнати са и ре-
дица проекти и програми за придобиване на съюзни нови спо-
собности. Целите в трансформацията на съюзните способнос-
ти се постигат чрез съюзно отбранително планиране и плани-
ране на целите за силите и практическото им реализиране чрез 
съюзни и национални програми за модернизация на същест-
вуващи и изграждане на нови способности. 

Според опита на редица страни разработването на транс-
формационна концепция е първата важна стъпка преди пла-
нирането и началото на трансформационния процес. Тя следва 
да определи основните цели и подхода към трансформацията, 
ръководенето на процеса и средствата за неговото реализира-
не. САЩ приемат последователно две съвместни визии (Join 
Vision 2010, Join Vision 2020), Полша приема „Визия на полс-
ките въоръжени сили 2030”, стратегическите командващи на 
НАТО разработват „Стратегическа визия: военното предизви-
кателство”, подобни концептуални документи разработват и 
редица други страни. Следователно всяка страна, която се ан-
гажира с осъществяване на военна трансформация, следва да 
разработи и официално да приеме концепция или визия, в ко-
ято да бъдат формулирани основните цели, приоритети, етапи 
на изпълнение и необходимите ресурси за тяхното постигане, 
както и ръководство и контрол на процеса. 

Отделните страни членки прилагат както близки, така и 
различаващи се национални подходи към военната трансфор-
мация. Повечето са склонни да приемат, че изпълнението на 
съюзните им ангажименти в планирането, изграждането и из-
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ползването на сили и способности, предназначени за НАТО, е 
практическа реализация на военната трансформация. За моде-
лите на военна трансформация при тях може да се съди повече 
от практическите им действия за изграждане на оперативни 
способности на въоръжените сили. С изключение на Полша и 
отчасти на Чехия, Румъния и Литва не съществува в синтези-
ран вид цялостно описан, логически обвързан и йерархично 
изграден модел за военна трансформация. Това е следствие от 
липсата на ясно изразена и целенасочена политика за отбра-
нителна и военна трансформация. Тъй като липсват конкретни 
цели в тази област, процесът на трансформация в повечето 
страни не е институционализиран и на ниско ниво и е трудно 
различим в общия процес на отбранителното планиране. 

Макар и с различен темп и подходи, трансформационните 
усилия в новите страни членки имат индикации на сходство и 
сближаване. Те полагат усилия да развият начални експеди-
ционни способности за изпълнение на мисии извън национал-
ните територии и участват в съюзните операции за управление 
на кризи. Налице е и определен напредък в сходството на спо-
собности, които са в процес на развитие. Повечето от страните 
придобиват по-леки бронирани средства, за да бъдат по-
развръщаеми и ефективни в мироопазващи операции. Отделни 
страни фокусират усилията си в специфични области на екс-
пертиза, както и в усъвършенстване на способностите за при-
добиване и споделяне на информация. 

Новите страни членки, особено малките, не са в състояние 
да провеждат голяма или широкомащабна военна трансфор-
мация. Възможното за тях е ограничена или малка трансфор-
мация на въоръжените сили, като трансформират първоначал-
но малка част от формированията си, които най-бързо и с по-
малко ресурси могат да придобият експедиционни способнос-
ти. Най-ефективен подход е да съсредоточат усилия и ресурси 
върху малък брой високо способни и развръщаеми формиро-
вания – като сили за специални операции, лекопехотни и пла-
нински подразделения, отделни кораби, подразделения за 
войскова ПВО и БЛА, вертолетни подразделения, медицински 
модули и други. Следователно е необходимо да се определи 
национален подход или изпълнителна стратегия за трансфор-
мацията. 
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Логично и очевидно е, че процесът следва да бъде иници-
иран на политическо и стратегическо ниво, с оценяване на 
предизвикателствата, рисковете и заплахите за националната 
сигурност. В националната стратегия за сигурност трябва да 
присъстват ясни насоки за тяхното неутрализиране с различ-
ните инструменти на националната мощ. В отбранителните и 
военните стратегии на страните е необходимо да бъдат пред-
ставени ясни насоки за развиване и трансформиране способ-
ностите на въоръжените сили. В страни, където се предприема 
мащабна и всестранна военна трансформация, посочените   
стратегии следва ясно да се дефинират като стратегии за тран-
сформация. В страни, където е възможна само ограничена или 
малка военна трансформация, насоките и указанията за нея 
следва да бъдат компонент на съответната отбранителна стра-
тегия, с ясно очертани приоритети. 

Планирането на изпълнението на трансформационните 
цели от стратегиите се осъществява чрез ръководни указания 
на стратегическо ниво и съответни планове, осигурени с необ-
ходимите ресурси. За мащабна военна трансформация могат 
да бъдат като указания за планиране на трансформацията, а в 
останалите случаи – специфични указания за военната транс-
формация, като елемент от годишните министерски указания 
по отбранително планиране. 

Наличието на силна политическа подкрепа и консенсус 
между основните политически партии по отбранителната ре-
форма и трансформацията във всяка страна е жизнено важно 
за нейния успех. Военните реформи изискват консолидация и 
висока концентрация на материални и интелектуални отбра-
нителни ресурси на обществото. 

Изграждането на съвременни военни способности в нови-
те страни членки е силно затруднено от недостатъчните от-
бранителни ресурси на държавите. По-ниските военни бю-
джети подкопават и в редица случаи спират осъществяването 
на военната трансформация. Често те не са в състояние или с 
големи затруднения могат да развиват самостоятелно отбра-
нителни програми за пълна или частична модернизация на 
въоръжените сили. Подходящата алтернатива за повечето е 
широко прилагане на многонационалния подход за запълване 
на недостига от способности или покриване на високата цена 
на поддържане на участието си в операции далеч от нацио-
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налните граници. За придобиване на способности за стратеги-
чески въздушни превози новите страни членки, особено мал-
ките държави, нямат друга алтернатива освен участие в съюз-
ни проекти като Способност за стратегически въздушен тран-
спорт (Strategic Airlift Capability – SAC) или Инициатива за 
междинно решение за стратегически въздушен транспорт 
(Strategic Airlift Interim Solution – SALIS). 

Подобно следва да бъде и решението за придобиване на 
способности за превози с тежки транспортни вертолети, като 
новите страни членки трябва да бъдат сред инициаторите на 
общосъюзен проект. Придобиването на съвременни способ-
ности за киберзащита, противовъздушна и противоракетна 
отбрана, разузнаване и наблюдаване на земната повърхност 
(Съюзна програма за наземно наблюдение) и други подобни 
също следва да бъде решено чрез прилагане на многонацио-
нален или общосъюзен подход. Несъмнено с особено важно 
значение е и въпросът за разумността и ефективността в раз-
ходването на военните бюджети и преди всичко инвестицион-
ните разходи. Ниските инвестиционни разходи на част от но-
вите съюзни държави (приложение 10) забавят и значително 
снижават ефективността на военната трансформация. Прех-
върлянето на средства от инвестиционни програми към под-
държане на силите в операции води до същия резултат. 

Друг ефективен подход за нови страни членки – особено 
за по-малките от тях, в трансформацията на военните им спо-
собности, особено в области, където не достигат колективни 
способности, е специализацията – позволяването на отделни 
страни да инвестират и развиват национална експертиза в от-
делни способности, за сметка на други способности, които да 
бъдат осигурявани от останалите страни членки. Пример за 
прилагане на такъв подход е Чехия, която се специализира в 
пасивно наблюдаване на въздушното пространство, както и в 
ядрената, химическата, биологичната и радиационната защита 
(ЯХБРЗ). Новите страни членки притежават експертиза в раз-
лични области и са в състояние да инвестират главно за раз-
виване на тези способности, които могат да предоставят за 
колективно ползване, като лека пехота, медицинско осигуря-
ване, наземен транспорт, инженерно осигуряване, разминира-
не, ЯХБРЗ, специални и планински подразделения, някои 
граждански способности и други. 



 147

Съкращенията на въоръжените сили не оправдават очак-
ванията в повечето страни за освобождаване на допълнителни 
ресурси за по-ефективна модернизация и изграждане на нови 
необходими оперативни способности. Значителното съкраща-
ване на отбранителните разходи на страните още повече ут-
върди тенденцията за развитие на въоръжените сили при ог-
раничени ресурси за отбрана. За да се справи с тази тенден-
ция, политическото ръководство на Съюза настойчиво препо-
ръча страните да поддържат отбранителни разходи не по-
ниски от 2 % от БВП. От приложение 4 е ясно, че към препо-
ръката са се придържали само Полша, България, Румъния и 
отчасти Чехия. Повечето от останалите страни предвиждат да 
достигнат този процент в средносрочен и дългосрочен план. 
Подобна реалност ще забави и ограничи трансформацията на 
военните способности на страните. Това е една от причините 
малките страни да търсят различни начини за компенсиране 
на ограничените си ресурсни възможности и един от тях е во-
енното сътрудничество. 

Военното сътрудничество между новите държави в 
НАТО, особено съседни, е от съществено значение за изграж-
дане на съвместни способности, които не са по силите на от-
делни страни или ще изискват неоправдан значителен разход 
на финансови средства. Добър пример в това отношение са 
трите прибалтийски държави, които имат добре развито три-
странно сътрудничество. Изградиха обща система за контрол 
на въздушното пространство, създадоха общо сухопътно фор-
мирование и общ колеж по отбрана. Те обаче не използват 
целия потенциал за изграждане на съвместни способности, 
като обща бойна авиационна ескадрила или транспортна и 
вертолетна ескадрила, обща механизирана бригада и други 
формирования за бойна и логистична поддръжка. Добър при-
мер са отделни страни, дългогодишни членки на НАТО, като 
Белгия и Нидерландия, създали общо оперативно командване 
на ВМС, както и присъединените към тях Норвегия, Дания и 
Португалия, създали заедно експедиционно бойно авиационно 
крило. 

За оценяване на наличие или отсъствие на трансформация 
във въоръжените сили, както и за измерване на нейната степен 
е необходимо да бъдат въведени редица критерии и индикато-
ри, които безусловно могат да я определят. За оценяване на 
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усилия и резултати в трансформацията могат да бъдат използ-
вани критерии и индикатори като: 

• наличие на актуални стратегически и доктринални до-
кументи за въоръжените сили; 

• развитие на трансформационни концепции; 
• професионална армия и съвременни структури на сили-

те; 
• подготвени компоненти на силите за действия във вся-

какви условия на климата и по всяко време; 
• степен на експедиционност на въоръжените сили (спо-

собности за въздушни и морски превози); 
• степен на мобилност на въоръжените сили на театъра на 

операциите (наличие на способности за тактически въздушни 
превози); 

• степен на оперативна съвместимост по стандартите на 
НАТО; 

• наличие на способности за поддръжка като страна до-
макин; 

• участие в Силите за отговор и в операции на НАТО за 
управление на кризи; 

• наличие на съвременна система за отбранително плани-
ране със съответна аналитична поддръжка; 

• наличие на национална система за оперативно/кризисно 
планиране и познаване на съюзната система за оперативно 
планиране; 

• процент от бюджета за отбрана, използван за капитало-
ви разходи (доставки, изследвания и развитие); 

• годишни инвестиционни разходи на човек от въоръже-
ните сили; 

• наличие на национална система или участие в съюзна 
система за разработване на концепции и експериментиране; 

• наличие на мрежови способности в националните сили; 
• наличие на съвременни способности за бойно търсене и 

спасяване; 
• институционализиране процеса на трансформация. 
Основен критерий за военна трансформация може да бъде 

използваемостта на въоръжените сили, като двата ключови 
индикатора са процент на развръщаемост на сухопътните 
войски и процент на силите, продължително ангажирани и 
поддържани в операции. По отношение на способността за 
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развръщане на сухопътни сили извън националните граници 
НАТО на срещата на високо равнище в Истанбул през 2004 г. 
взема решение страните членки да бъдат в състояние да раз-
връщат 40 % от сухопътните си сили и 8 % от тях да могат 
непрекъснато да се поддържат в операции. През 2008 г. на сре-
щата на НАТО в Букурещ тези индикатори са завишени съответ-
но на 50 % и 10 %. По оценка на Европейската агенция за отбра-
на за 2008 г. редица нови страни членки са достигнали следните 
способности за развръщане на сухопътните си сили: Чехия –      
35 %, Словения – 28 %, Естония – 21 %, Полша – 19 %, Латвия – 
17 %, Литва – 16 %, България – 15 %, Словакия – 15 %, Румъ-
ния – 14 %; Унгария – 12 %. 

Друг ключов критерий за трансформацията на въоръже-
ните сили е степента на тяхното участие в Силите за отговор 
на НАТО и в ръководени от него или коалиции операции за 
управление на кризи. Анализът на данните в приложение 7 
показва, че Полша, Чехия и Румъния заемат по-висока пози-
ция по този критерий от останалите нови страни членки. 

От ресурсна гледна точка основният критерий са годиш-
ните отбранителни разходи на страните не само като процент 
от БВП, но и в абсолютен размер, както и процентът от тях, 
отделян за инвестиционни разходи. В страни, където са нали-
це техническа и технологична изостаналост на въоръжените 
сили или липсва основно въоръжение за тях, отбранителните 
разходи следва да бъдат по-високи от 2 % от БВП, а инвести-
ционните разходи – не по-ниски от 30 %. В малки държави, 
където отбранителните разходи в абсолютен размер са ниски, 
трябва да се търсят и други начини за финансиране на големи 
отбранителни проекти. 

Важен индикатор за наличието и степента на военна тран-
сформация в дадена страна са отбранителните разходи за обо-
рудване и модернизация на човек от въоръжените сили. При-
ложение 8 представя сравнителните данни за новите страни в 
НАТО за периода 2001–2009 г., като за последните девет дър-
жави данните са от годината на присъединяването им. Срав-
нителният анализ на данните показва, че по средногодишни 
разходи за оборудване на човек от въоръжените сили, водещи 
по този индикатор са Чехия и Естония, съответно с 11 271 и 
10 198 евро. България и предпоследна по тези разходи със 
средногодишно 3307 евро, преди Албания – с 2815 евро. Това 
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налага страните с най-ниски разходи по посочения индикатор, 
както и Румъния и Хърватия, да ги повишат в средносрочен 
план годишно до 5500–6000 евро. Фактор за по-високите раз-
ходи на отделни страни, като Естония, Словения, Словакия, 
Латвия и Литва, е по-малкият числен състав на въоръжените 
сили. 

Показателен, но с относителна тежест, е и такъв индика-
тор за трансформация на въоръжените сили като годишни от-
бранителни разходи на човек от въоръжените сили. Колкото 
те са по-високи, толкова по-високотехнологични, подготвени 
и осигурени следва да бъдат и въоръжените сили на съответ-
ната страна. Изключение от това правило са страни с мало-
броен състав на въоръжените сили и без голямо количество 
или липса на основни въоръжения. От приложение 13 се виж-
да, че Чехия е с най-високи стойности по този индикатор, кои-
то са в резултат не само на по-високия бюджет за отбрана в 
абсолютен размер и по-малката численост на въоръжените 
сили, но и на по-високите инвестиционни разходи на страната. 
Същевременно близо до Чехия е Словения, поради още по-
малката численост на въоръжените си сили, но тя значително 
отстъпва на първата по военни способности, включително ви-
сокотехнологични. С близки показатели до Чехия е и Латвия, 
но силите и способностите Ӝ са несравними с чешките. От 
друга страна, Полша, която е със средни стойности по този 
индикатор, има най-големи и разнообразни военни сили и 
способности, включително високотехнологични, които значи-
телно превишават тези на останалите нови съюзни държави. 
Румъния и България са сравнително с ниски и близки стой-
ности, но техните способности превишават в значителна сте-
пен тези на прибалтийските републики и Словения. Албания 
обаче е показателен пример на най-ниски стойности по този 
индикатор, което определя въоръжените сили на страната като 
най-слабо технологични и със силно ограничени способности. 

На основата на анализа и изводите, предложени в настоя-
щото изследване, могат да се обобщят следните препоръки за 
иницииране и осъществяване на военната трансформация в 
новите съюзни държави: 

• създаване на целенасоченост и чувство за неотложност 
на трансформационните усилия; 
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• разработване и приемане на ясно формулирана концеп-
ция или стратегия и пътна карта за ръководене на трансфор-
мационните дейности; 

• приемане и използване на метрична система за оценя-
ване на напредъка в трансформацията; 

• утвърждаване на съвместния подход в определяне на 
способностите и разработването на концепции, експеримен-
тирането и разпределянето на ресурсите; 

• определяне като една от основните трансформационни 
цели на развитието на цивилни и военни лидери в отбрани-
телното ведомство на дадена страна; 

• определяне на ръководен екип за планиране, координи-
ране, контролиране и поддържане на трансформационните 
усилия и обособяването му в структура към министерство или 
щаб на отбрана; 

• трансформационните усилия да бъдат разпределени и 
фокусирани за краткосрочен, средносрочен и дългосрочен пе-
риод; 

• за по-малките държави трансформационните усилия 
следва да бъдат фокусирани върху изграждане на специализи-
рани способности (инженерни, медицински, обезвреждане на 
боеприпаси и импровизирани взривни устройства, граждан-
ско-военно сътрудничество, военна полиция, логистика и дру-
ги); 

• обединяване на усилия и ресурси за изграждане и раз-
виване на двустранни или многонационални способности в 
специфични области, които нито една страна не е в състояние 
да развие самостоятелно; 

• повишаване на отбранителните разходи до ниво не по-
ниско от 2 % от БВП, а при недостиг на средства – търсене и 
на други форми на финансиране на големи модернизационни 
проекти; 

• повишаване на инвестиционните разходи в бюджета за 
отбрана до 30 % и провеждане на избирателна модернизация 
на компоненти от въоръжените сили при строго определени 
приоритети; 

• фокусиране на мрежовите и експедиционните способ-
ности на силите при тяхното изграждане и развитие; 
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• нарастващо участие в съюзни и коалиционни операции 
за управление на кризи за повишаване на оперативната съв-
местимост и използваемост на въоръжените сили; 

• пълна професионализация на въоръжените сили и из-
граждане на многофункционални структури в тях, способни за 
участие в по-широк спектър от операции; 

• максимално повишаване на стратегическата развръщае-
мост и тактическата мобилност на основните компоненти на 
въоръжените сили; 

• приемане и изпълняване на високи критерии и стандар-
ти за национална подготовка на въоръжените сили и за тяхно-
то системно участие в съюзна подготовка и учения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Погрешно и подвеждащо е всички промени в развитието 

на въоръжените сили и техните оперативни способности да се 
приемат за трансформационни. Само когато подобряват зна-
чително организационните структури, доктрините, подготов-
ката, инфраструктурата, качеството на личния състав, команд-
ването и контрола, логистиката, технологичното равнище, 
оперативната съвместимост и воденето на операциите от во-
енните формирования, може да се смята, че е налице транс-
формационен процес. Възможно е в процеса на поддържане и 
развитие на въоръжените сили да има единични трансформа-
ционни елементи, без да породят промени в останалите еле-
менти на способностите, но е трудно те да бъдат категоризи-
рани като трансформация. За реална и видима трансформация 
са нужни конкретна политика и стратегия, указания, ръковод-
ство, контрол, координация и целенасочено отделяне на ре-
сурси за осъществяване на ясно очертани приоритети към зна-
чимо подобряване на съществуващи или изграждане на нови 
способности, които позволяват на въоръжените сили по-добре 
и по-ефективно да изпълняват по-разширен и разнообразен 
спектър от операции и мисии. 

Не е вероятно да се очаква, че новите страни членки ще 
успеят да постигнат широкомащабна трансформация на воен-
ните си способности в средносрочен и дългосрочен план 
(2015–2025) По-възможно е да трансформират част от своите 
сили и способности, да се специализират в отделни области, 
да изградят групови или регионални оперативни способности 
и да участват в съюзни проекти за създаване на колективни 
способности. Отделни страни като Чехия са добър пример в 
това отношение. За тези от тях с по-ниски отбранителни раз-
ходи усилията ще бъдат по-продължителни. Още по-труден 
ще бъде този процес за страните, изграждащи въоръжените си 
сили, тъй като ще са им необходими високи разходи за купу-
ване на ново въоръжение, оборудване, екипировка и създаване 
на необходимата военна инфраструктура. Процесът на разра-
ботване на нови концепции за използване на въоръжените си-
ли и тяхното експериментиране, от който може да се опреде-
лят нови необходими оперативни способности, в повечето   
страни не е започнал или е в началото си. Преобладава все 
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още процесът на технологична модернизация или преодоля-
ване на технологичната изостаналост на въоръжените сили на 
новите страни членки и повишаване на тяхната оперативна 
съвместимост. Като цяло процесът на трансформация не е ин-
ституционализиран напълно, а в повечето нови страни членки 
е в начален етап. Тяхното участие във високоинтензивни бой-
ни операции и мрежово-центрични операции в средносрочен 
план ще остане изключено. За ускоряване процеса на транс-
формация на отбраната и способностите на въоръжените сили 
ще са необходими твърда политическа воля, по-високи отбра-
нителни разходи, целенасочена технологична модернизация, 
по-действена структура на въоръжените сили, висок професи-
онализъм и широко национално и колективно експерименти-
ране. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 
 

Департамент по трансформация  
в Министерството на отбраната на Полша 

 
 

 
 
 

Департамент по 
трансформация

„Трансформационно
програмиране”

„Наблюдение и 
координация на 
трансформацията”

„Стратегически преглед 
 на отбраната”

О     т     д    е    л   и 
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Приложение 2 
 

Приемане на стратегически документи  
в областта на сигурността и отбраната  
в новите страни – членки на НАТО 

 

Страна СНС/КНС НСО/
НДО НВД НВС Бяла 

книга СПО 
Доктрина  
на въоръже-
ните сили 

Полша 1992, 2000, 
2003, 2007 

2009 – – 2001 2006, 
2010 

– 

Чехия 1994, 1999, 
2003 

1997 – 1995, 
1997, 
1999, 
2002, 
2004, 
2008 

1995 2001 2004 

Унгария 2002, 2004 – – 2009 – 1999, 
2003 

– 

България 1998, 2011 2011 1999 2002 2002, 
2010 

1998, 
2004, 
2010 

2001 

Естония 2001, 2004, 
2010 

2010 – 2001, 
2005 

– – – 

Латвия 1995, 1999, 
2002, 2005, 

2008 

1995,
1999, 
2003, 
2008 

– – 2000 – – 

Литва 1996, 2002, 
2005 

– – 2000, 
2004 

1999, 
2002, 
2006 

– 2010 

Румъния 1994, 1999, 
2001, 2004, 

2006 

2011 1994 1994, 
2000, 
2004, 
2007 

1999, 
2004 

– – 

Словакия 2001, 2005 1996, 
2001, 
2005 

– 2001 2001 – 1994, 2003 

Словения 2001, 2010 2001, 
2010? 

2006 – – 2000, 
2004, 
2009 

– 

Албания 2000, 2005  – 2002, 
2008 

2006?  – 

Хърватия 2002, 2011 2002 – 2002, 
2009? 

– 2005, 
2009–
2010 

– 
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Приложение 3 
 

Приемане на стратегически планове  
за развитие на въоръжените сили и преминаване  

към тяхната професионализация 
 

Страна Преди присъединя-
ването към НАТО След присъединяването към НАТО 

Пълна 
професи-
онализа-
ция на 

въоръже-
ните сили 

Полша 1997 (ARMIA 
2012) 

План за развитие на ВС (2001–
2006); План за преструктуриране и 
техническа модернизация на ВС 
(2003–2008); Отбранителен план 
(2005–2010); План за модернизация 
на ВС (2007–2012); План за разви-
тие на ВС (2009–2018) 

2009 

Чехия 1993 (Концепция 
за развитието на 
армията на Чехия 
до 1996 г.); 
1997 (Концепция 
за развитието на 
армията на Чехия 
до 2000 г.) 

1999 (Концепция за развитие на от-
бранителното ведомство до 2004 г.); 
2002 (Концепция за развитие на 
професионална армия на Чехия и 
мобилизацията на въоръжените 
сили за периода 200–2008 г.); 
2003 (Концепция за развитие на 
професионална армия на Чехия и 
мобилизацията на въоръжените 
сили за периода 2005–2010 г.) 

2005 

Унгария 1995 (План за раз-
витие на въоръже-
ните сили до 2005 
г.) 

2000 (План за преструктуриране на 
въоръжените сили в периода 2001–
2010 г. – реформа 2000–2010); Стра-
тегически план на Силите за отбра-
на на Унгария 2009–2018 г. 

2004 

България 1995 („План 2010”) 
1998 („План 2004”) 
2002 („Актуализи-
ран план 2004”) 

2004 („План 2015”) 
2008 („Актуализиран план 2018”) 
2011 (План за развитие на въоръже-
ните сили 2014) 

2007 

Естония – Дългосрочен план за развитие на 
отбраната 2009–2018 („План 2018”) 

Не 

Латвия 2000 (Дългосрочен 
план за развитие на 
ВС 2001–2015); 
2001 (Структура на 
силите 2002–2008) 
 

Средносрочен план за развитие на 
въоръжените сили 2005–2008 

2007 
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Литва – 2005 (Дългосрочен план за развитие 
на националната система за отбра-
на) 

2009 

Румъния Програмни сили 
2005 

 2007 

Словакия 2001 (въоръжени 
сили на Словакия – 
„Модел 2010”) 

Дългосрочен план за структурата и 
развитието на въоръжените сили на 
Република Словакия – 2015 г. 

2006 

Словения 2001 (Обща дъл-
госрочна програма 
за развитие и обо-
рудване на въоръ-
жените сили на 
Словения) 

Средносрочна отбранителна прог-
рама 2007–2012 г.; Обща дълго-
срочна програма за развитие и обо-
рудване на въоръжените сили на 
Словения (2025 г.) 

2004 

Албания 2000 (Средносрочен 
план за развитие на 
ВС до 2009 г.) 

2007 (Дългосрочен план за развитието 
на въоръжените сили 2020 г.) 

2010 

Хърватия 2006 (Дългосрочен 
план за развитие на 
въоръжените сили 
2006–2015 г.) 

– 2008 
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Приложение 4 
 
Отбранителни разходи на страните (като процент от 

БВП) за периодите 1990–1999 и 2000–2010 г. – по данни на 
НАТО, SIPRI и национални публикации 

 
Страна 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Полша140 2,5 2,3 2,2 2,5 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,1 
Унгария 2,5 2,4 2,2 1,9 1,7 1,5 1,5 1,4 1,5 1,6 
Чехия – – – 2,6 2,6 2,3 2,2 1,7 1,8 1,9 
Бълга-
рия141 3,56 3,27 2,83 2,71 2,32 2,89 3,01 2,4 2,5 2,87142

Естония – – 0,5 0,8 1,0 1,0 0,9 1,1 1,1 1,3 
Латвия – – – 0,7 0,8 0,9 0,7 0,6 0,6 0,8 
Литва143 – – – 0,7 0,48 0,52 0,57 0,8 1,3 1,05 
Румъ-
ния144 4,6 4,8 4,3 2,7 3,1 2,8 2,5 2,2 3,0 2,55 

Слове-
ния145 – – 2,05 1,65 1,68 1,80 1,79 1,70 1,54 1,37 

Словакия – – – 2,0 1,9 3,2 3,0 2,3 1,8 1,6 
Алба-
ния146 5,9 – 4,9 3,2 2,5 2,1 1,4 1,3 1,2 1,2 

Хърватия – – 7,8 10,0 11,1 11,0 9,8 8,9 6,6 5,2 
 
 
 
 
 
 

                                                 
140 L i s, J., Z. Selden. CBO Paper, Integrating NATO Allies, 2000, p. 6 
(за Полша, Унгария и Чехия). 
141 D i m i t r o v, D. Harmonie Paper 6, Civil-military relations and de-
fence budgeting in Bulgaria, p. 20 (за данните в периода 1990–1996 г.). 
142 Актуализиран програмен формат на проекта на бюджет за 2010 г. 
на Министерство на отбраната, с. 1–5 (за периода 1999–2010 г.). 
143 White Paper – Lithuanian Defence Policy, 2002, p. 63. 
144 The White Paper on Security and National Defence, 2006, p. 43. 
145 Strategic Defence Review – Comprehensive Summary (Ministry of 
Defence, Republic of Slovenia), May 2004, p. 31. 
146 http://milexdata.sipri.org/result.php4, 15.05’10. 
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Приложение 4 (продължение) 
 

Страна 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Полша147 2,1 2,2 2,3 2,3 1,8 1,8 1,8 1,8 1,6 1,7 1,9 
Унгария 1,7 1,8 1,8 1,8 1,5 1,4 1,2 1,3 1,2 1,1 1,1 
Чехия 2,2 2,0 2,0 2,0 1,8 1,8 1,7 1,5 1,4 1,6 1,4 
Бълга-
рия148 2,89 2,69 2,85 2,80 2,46 2,31 2,16 2,35 2,24 1,86 1,7 

Естония 1,4 1,2 1,6 1,8 1,5 1,5 1,4 1,7 1,8 1,9 1,8 
Латвия 0,9 1,0 1,6 1,7 1,3 1,3 1,6 1,5 1,6 1,2 1,0 
Литва 1,34 1,40 1,7 1,7 1,4 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 0,9 
Румъния 2,64 2,45 2,31 2,38 2,0 2,0 1,8 1,5 1,5 1,4 1,3 
Словакия 1,7 1,9 1,8 1,9 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5 1,3 
Слове-
ния149 1,21 1,39 1,49 1,52 1,5 1,4 1,6 1,5 1,5 1,6 1,6 

Алба-
ния150 1,2 1,3 1,5 1,3 1,4 1,4 1,6 1,8 2,0 1,5 2,0 

Хърватия 3,6 3,2 2,1151 2,1 1,7 1,79152 1,72 1,75 1,8 1,6 1,5 
 

                                                 
147 Ibid., p. 5 (за Полша, Унгария и Чехия в периода 2000–2003 г.). 
148 Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на Република Бълга-
рия. С., 2010, с. 58. 
149 Strategic Defence Review – Comprehensive Summary (Ministry of 
Defence, Republic of Slovenia), May 2004, p. 31 
150 http://milexdata.sipri.org/result.php4, 15.05’10 (до 2007 г. включи-
телно). 
151 Executive summary – Croatia, country report, p. 8, http://www.bertelsmann-
transformation-index.de/170.0.html?&L=1, 26.11’09. 
152 The Croatian Armed Forces Long-term Development Plan 2006–2015, 
p. 69 (за периода 2005–2010 г.) 
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Приложение 5 
 

Военни бюджети на страните в реален размер  
по данни на SIPRI153 (в млн. щ.д) 

 
Страна 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Полша 5655 4130 4094 5538 4379 4406 4636 4880 5073 4989 
Унгария 2418 1886 1765 1576 1565 1202 1122 1350 1217 1401 
Чехия – – – 1846 1907 1828 1813 1715 1862 2019 
България 2274 1234 931 703 962 713 487 453 526 596 
Естония – – 36,7 49,5 62,9 62,4 60,7 81 85,7 107 
Латвия – – – 61,7 71,9 69,6 54 52,5 56,2 73,3 
Литва – – – 118 63,8 66,4 74 122 211 175 
Румъния 3584 3486 2743 1655 1972 1920 1 865 2092 1900 1714 
Словакия – – – 651 672 1,190 1,182 952 744 650 
Словения – – 420 360 350 399 409 393 392 369 
Албания 227 – 129 113 108 100 90,3 63 59,6 69 
Хърватия – – 700 2158 2426 2580 2418 2439 1881 1475 

 
Страна154 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010155

Полша 4874 4990 5074 5311 5615 5536 6130 7833 8552 7297 8950 
Унгария 1507 1662 1621 1742 1612 1596 1410 1776 1868 1476 1500 
Чехия 2083 2003 2140 2325 2231 2211 2408 2527 3090 3127 2800 
България 614 680 687 700 684 667 716 990 980 905 690 
Естония 126 147 175 203 214 204 236 371 430 356 350 
Латвия 91,6 115 188 217 234 204 314 444 541 316 250 
Литва 299 319 336 403 421 305 353 453 531 402 340 
Румъния 1632 1712 1702 1756 1888 1976 2251 2629 3000 2225 2180 
Словакия 676 761 771 818 760 823 912 1139 1411 1350 1160 
Словения 336 412 457 476 505 514 609 693 828 793 690 
Албания 76,3 86,7 56,5 97,3 106 110 135 208 199 248 200 
Хърватия  1039 963 1042 843 748 727 793 875 929 1014 870 

                                                 
153 http://milexdata.sipri.org/result.php4, 28.04’10. 
154 За Полша, Унгария и Чехия данните са от 2000 г., а за България, 
Естония, Латвия, Литва, Румъния, Словакия, Словения, Албания и 
Хърватия – от 2009 г. – По: „Финансово-икономически данни на 
НАТО (за годините 2000–2010), по текущи цени и разменни курсове 
на националните валути с щатския долар в милиони. 
155 K o r d o s o v a, S. NATO’s Defense Budgets 2011 (http://www.acus. 
org/files/ISP/111910_ACUS_Kordosova_NATOBudget.pdf, 09.12’10). 
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Приложение 6 
 

Присъединяване на новите страни членки  
към програма „Партньорство за мир”  
и План за действие за членство в НАТО 

 
Страни Партньорство 

за мир 
План за действие  
за членство 

Приемане  
в НАТО 

Полша 1944 – 1999 
Унгария 1994 – 1999 
Чехия 1994 – 1999 
България 1994 1999 2004 
Естония 1994 1999 2004 
Латвия 1994 1999 2004 
Литва 1994 1999 2004 
Румъния 1994 1999 2004 
Словакия 1994 1999 2004 
Словения 1994 1999 2004 
Албания 1994 1999 2009 
Хърватия 2000 2002 2009 
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Приложение 7 
 
Максимално участие на новите страни членки с личен 

състав в операции на НАТО и коалиционните операции в 
Афганистан и Ирак до 2011 г.156 

 

Страна IFOR SFOR KFOR 
Ирак 

MNF-I + 
NTM-I 

Афганистан 
OEF + ISAF Забележка 

Полша 670 500 800 2500 2600 
Транспортни 
самолети, 
вертолети 

Унгария 416 310 400 300 520 HNS 

Чехия 920 664 550 300 470 HNS, PRT, 
вертолети 

Румъния 200 200 150 860 1695 HNS 

България – 200 51 496 610 HNS, транспор-
тен самолет 

Словакия – 100 150 110 300 – 

Словения – 177 383 2 90 
Вертолети, 
транспортен 
самолет 

Естония Взвод Взвод 28 43 160 – 
Латвия – 88 105 143 170 – 

Литва 31 141 34 120 245 Транспортен 
самолет, PRT 

Албания – 35 6 240 322 – 
Хърватия – – 20 – 290 Вертолети 

 
 

                                                 
156 K o r d o s o v a, S. Op. cit., pp. 6–13; http://www.wp.mil.pl; 
http://www.army.cz; http://www.mod.government.bg; http://www.mapn.ro; 
http://www.mosr.sk; http://www.mosr.si; http://www.mod.gov.lv; http:// 
www.mfa.gov.hu; http://www.kam.lt; http://www.mod.gov.ee; Report on 
the State Defence Policy and Armed Forces Development, MoD of the Re-
public of Latvia, p. 50. 
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Приложение 8 
 
Инвестиции за оборудване на човек от въоръжените 

сили (по постоянни цени от 2009 г. в евро) на новите стра-
ни – членки на НАТО157 

 
Страна 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Полша 2362 3145 3423 4152 4838 6544 7662 6356 7968 
Унгария 3448 4176 4878 7284 5589 5266 8709 11005 7136 
Чехия 6677 8174 14727 11848 7498 12396 8024 11029 21072 
България – – – 2 550 2433 2045 5104 4500 3212 
Естония – – – 5386 6335 10441 20700 6585 11744 
Латвия – – – 3924 5120 8912 7179 12853 4582 
Литва – – – 3895 4764 6446 6822 9450 8461 
Румъния – – – 4500 4162 7387 3889 4944 1926 
Словакия – – – 4594 7084 8172 9379 8495 7570 
Словения – – – 12296 6755 9943 9719 5846 7310 
Албания – – – – – – – – 2815 
Хърватия* – – – – 2088 3173 4108 7968 4499 

 
* Данните за Хърватия в периода 2005–2008 г. са изчислени по национални из-

точници за отбранителните разходи и тяхното разпределение. Липсата на данни е 
обозначена с тире (–). 

 

                                                 
157 H o f b a u e r, J., R. Levy, G. Sanders, European Defence Trends. Center 
for Strategic & International Studies – Washington DC, USA, November 
2010, p. 63 (http://csis.org/files/publication/101025_EuroDefenseTrends_ 
web.pdf, 04.02’11). 
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Приложение 9 
 
Изменения в мирновременния състав на въоръжените 

сили на страните за периоди 1989–1999 г. и 2000–2010 г. 
 

Страна 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Пол-
ша158 412000 312800 305000 296500 287500 283600 278600 248500 241750 240650 205228

Унгария 142300 142300 94000 74000 74340 73660 68261 61694 55731 53700 52200
Чехия – – – – 106500 87608 73591 65800 58514 57012 60880
Бълга-
рия 117500 107500 107000 107000 107000 99400 101900 103000 101500 101500 80760

Естония – – – 1000 2000 2500 3500 3450 3510 4340 4800 
Латвия – – – 2250 2250 5000 6950 5100 4500 4960 5730 
Литва – – – 7000 7000 9800 8900 8000 5250 11130 12130
Румъ-
ния 320000  200800 200000 203100 203100 225000 228400 226950 219650 207000

Слова-
кия – – – – 47000 47000 47000 42600 41200 45450 44880

Слове-
ния – – – 15000 15000 15000 8400 9550 9550 9550 9550 

Алба-
ния159 120 000 120 000 48000 40000 65000 73000 87000 54000 34000 22000 27000

Хърва-
тия160 – – – 103000 103000 105000 150000 64700 58000 56180 61000

 

                                                 
158 CBO PAPER, Integrating New Allies Into NATO, October 2000,      
p. 10 (за Полша, Унгария и Чехия). 
159 P i e t z, T. Defence Reform and Conversion in Albania, Macedonia and 
Croatia (DCAF brief 34), p. 67 (http://www.bicc.de/uploads/pdf/ publica-
tions/briefs/brief34/brief34.pdf, 05.11’10). 
160 I b i d. 
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Приложение 9 (продължение) 
 

Страна 2000161 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Полша 191000 178000 159000 150000 150000 150000 150000 150000 130000 100000 100000 
Унгария 50000 49000 44000 36000 30000 24000 21000 20000 18000 19000 20000 
Чехия 52000 49000 40000 26000 25000 25000 25000 25000 25000 24000 24000 
Бълга-
рия 80760 74000 68450 51000 42000 43000 43000 37000 29000 32000 30000 

Естония 4800 4450 5510 5510 5510 5000 5000 4000 5000 5000 5000 
Латвия 5730 5500 5500 4880 5238 6000 5000 5000 5000 5000 5000 
Литва 12130 12190 13510 12700 12000 11000 10000 9000 9000 8000 8000 
Румъ-
ния 143000 101000 128800 97200 91000 73000 75000 75000 68000 67000 69000 

Слова-
кия 44880 36000 26200 22000 18000 15000 15000 14000 15000 15000 14000 

Слове-
ния162 9550 6621 7155 7950 6900 6000 7000 6000 7000 7000 7000 

Алба-
ния163 27000 27000 27000 22000 21500 21500 16500 11200 11200 9000 10000 

Хърва-
тия164 61000 58300 34000 20800 20800 20800 20800 17660 17660 16000 16000 

 
Забележка: Данните до приемането на страните в НАТО са по информация на 

SIPRI и национални източници, а след това – по информация от сборниците на НАТО 
за финансови и икономически данни на страните членки. 

 
 

                                                 
161 Финансово-икономически данни на НАТО (за годините 2000–
2010). 
162 Strategic Defence Review – Comprehensive Summary (Ministry of De-
fence, Republic of Slovenia), May 2004, p. 30 (за данните до 2004 г.). 
163 С а й н а, Т. С НАТО никога не е скучно, с. 4 (http://www.temanews. 
com/index.php?p=tema&iid=489&aid=11581, 19.02.2000). 
164 П а к  т а м. 
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Приложение 10 
 

Отбранителни разходи (ОР) като процент от БВП  
и инвестиционни разходи (ИР) като процент  
от отбранителните разходи (по „Сборник  

за финансово-икономически данни на НАТО  
и за отбранителния сектор на НАТО–Русия”) 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Стра-

на ОР ИР ОР ИР ОР ИР ОР ИР ОР ИР ОР ИР ОР ИР
Полша 2,1 10,7 2,2 11,0 2,3 12,8 2,3 23,0 1,8 18,4 1,8 20,0 1,8 22,0
Унга-
рия 

1,7 15,3 1,8 16,2 1,8 11,9 1,8 16,9 1,5 18,9 1,4 13,0 1,2 17,1

Чехия 2,2 25,8 2,0 24,9 2.0 23,6 2,0 23,7 1,8 21,6 1,8 21,4 1,7 22,9
Бълга-
рия 

2,96 – 2,74 – 2,92 – 2,89 – 2,52 9,3 2,45 17,4 2,26 16,6

Есто-
ния 

1,4 – 1,5 – 1,7 – 1,7 – 1,6 27,0 1,6 30,9 1,4 30,9

Латвия 0,9 – 1,0 – 1,6 – 1,7 – 1,3 22,2 1,3 20,2 1,6 22,0
Литва 1,34 – 1,4 – 1,7 – 1,7 – 1,4 16,1 1,2 20,2 1,2 20,5
Румъ-
ния 

2,64 – 2,45 – 2,31 – 2,38 28,0 2,00 26,7 2,0 21,8 1,8 26,1

Слова-
кия 

1,7 – 1,9 – 1,8 – 1,9 – 1,7 18,9 1,7 21,6 1,6 17,9

Слове-
ния 

1,21 – 1,39 – 1,49 – 1,52 – 1,62 21,1 1,4 12,8 1,6 13,0

Алба-
ния 

1,2 – 1,3 – 1,3 – 1,3 – 1,4 – 1,4 – 1,6 – 

Хърва-
тия 

3,6 – 3,2 – 2,1 – 2,1 7,0 1,7 6,0 1,8 9,0 1,7 10,0
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Приложение 10 (продължение) 
 

2007 2008 2009 2010 Страна ОР ИР ОР ИР ОР ИР ОР ИР 
Полша 1,8 23,6 1,6 18,3 1,7 19,7 1,9 22,9 
Унга-
рия 1,3 17,3 1,2 17,4 1,1 16,6 1,1 14,2 

Чехия 1,4 19,9 1,4 18,5 1,6 26,3 1,4 18,2 
Бълга-
рия 2,5 21,5 2,24 25,7 1,86 20,7 1,7 17,8 

Есто-
ния 1,9 36,6 1,8 25,5 1,9 27,7 1,8 25,6 

Лат-
вия 1,6 25,9 1,6 28,9 1,2 11,8 1,0 15,2 

Литва 1,2 21,9 1,1 19,7 1,1 18,6 0,9 11,5 
Румъ-
ния 1,5 14,4 1,5 17,8 1,4 9,5 1,3 11,6 

Сло-
вакия 1,5 18,7 1,5 16,6 1,5 17,7 1,3 11,8 

Сло-
вения 1,5 15,4 1,5 12,3 1,6 12,6 1,6 20,7 

Алба-
ния 1,8 27,7 2,0 30,0 1,5 15,0 2,0 29,1 

Хър-
ватия 1,75 12,0 1,8 18,0 1,6 11,7 1,5 9,5 

 
 
Забележка: Данните по сборниците за финансовите и икономическите данни на 

страните от НАТО са от годината на тяхното присъединяване към организацията. 
Липсата на данни е обозначена с тире (–). 
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Приложение 11 

 
Трансформационни системи, оръжия и способности  

към 2010 г.в новите страни – членки на НАТО 
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Полша Да Не Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Не Да Да 
Чехия Да Не Да Да Да Да Да Да Да Да Да – Не Да Да 
Унга-
рия Не Не Да Не Да Не Да Да Да Да Да – Не Да Да 

Румъ-
ния Да Не Да Да Да Да Да Да Да Да Да Не Не Да Да 

Бълга-
рия Не Не Да Не Да Да Да Да Да Да Да Не Не Да Да 

Есто-
ния Не Не Да Не Не Да Да Не Не Не Не Не Не Не Да 

Латвия Не Не Да Не Не Не Да Да Не Не Да Не Не Да Да 
Литва Не Не Да Не Не Не Да Да Да Не Да Не Не Да Да 
Слова-
кия Не Да Да Не Да Да Да Не Да Да Да – Не Да Да 

Слове-
ния Не Не Да Не Не Не Да Да Не Не Да Не Не Да Да 

Алба-
ния Не Не Да Не Не Не Да Не Не Не Да Не Не Да Да 

Хърва-
тия  Не Не Да Не Не Не Да Да Да Да Да Не Не Да Да 
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Приложение 12 
 

Основни системи въоръжения в новите страни  
от НАТО към началото на 2010 г.165 
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Полша 946 1508 1536 1219 128 – 18 11 15 8 5 – 
Чехия 174 456 57 258 42 38 10 31 8 – – – 
Унга-
рия 120 164 164 554 27 15 5 15 – – – – 

Румъ-
ния 299 26 1069 1071 49 – 12 58 10 7 – – 

Бъл-
гария  362 185 1297 943 62 18 6 23 – 6 1 – 

Есто-
ния – – 76 148 – – – – – 1 – – 

Лат-
вия 3 – 13 76 – – – 4 – – – – 

Литва – – 17 133 – – 4 9 – 1 – – 
Сло-
вакия 200 340 100 272 21 12 2 12 – – – – 

Сло-
вения 70 – 124 74 – – – 4 – – – – 

Алба-
ния 40 – 6 18 – – – – – – – – 

Хър-
ватия 261 103 38 646 24 9 2 19 – 2 1 – 

 
Забележка: Данните от „Military Balance 2010” са допълнени и частично актуа-

лизирани с информация от сайтовете на министерствата на отбраната на отделните 
страни. Липсата на съответни въоръжения в страните е отбелязана с тире (–). 

 
 

                                                 
165 The Military Balance 2010, pp. 119–160 (http://moorishwanderer. 
files.wordpress.com/2010/09/2010_report.pdf, 10.01’11). 
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Приложение 13 
 

Отбранителни разходи на човек от въоръжените сили  
на новите страни – членки на НАТО  

(в евро по цени от 2009 г.)166 
 

Страна 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Полша 26846 28335 27608 28437 33137 35956 41195 46738 52766 
Чехия 32840 46706 75138 76934 80625 84904 79450 85500 94069 
Унгария 32834 37622 47356 61211 66533 58507 71973 74355 59190 
България 10762 14563 14809 14486 14654 14507 21267 21027 22619 
Естония 26297 31385 40191 42745 53238 72007 87340 65197 66145 
Латвия 29593 52351 54661 53021 58854 72456 74780 86264 84850 
Литва 23147 26785 30293 31665 31138 37916 36479 57976 52226 
Румъния 24400 20602 16568 17578 20809 30777 29244 29604 22397 
Слова-
кия 34063 41128 47498 44174 47863 64346 57893 58183 57347 

Слове-
ния 41506 63302 65808 69873 71105 81498 89991 79004 85000 

Албания 2761 3364 3678 4293 4563 11014 13587 12426 12509 
Хърва-
тия 17388 46527 36889 32615 32512 36506 44397 49046 44107 

 
 

                                                 
166 H o f b a u e r, J., R. Levy, G. Sanders. European Defence Trends 
(Center for Strategic & International Studies – Washington DC, USA), 
November 2010, p. 59 (http://csis.org/files/publication/101025_ EuroDe-
fenseTrends_web.pdf, 04.02’11). 
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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 
 
БВП – брутен вътрешен продукт 
БЛА – безпилотни летателни апарати 
БМП – бойна машина на пехотата 
БТР – бронетранспортьор 
ВВС – военновъздушни сили 
ВМС – военноморски сили 
ВС – въоръжени сили 
ВТО – високоточни оръжия 
ЕС – Европейски съюз 
ЗРВ – зенитноракетни войски 
КНС – Концепция за национална сигурност 
НАТО – Организация на Северноатлантическия договор 
НВД – Национална военна доктрина 
НВС – Национална военна стратегия 
НСО/НДО – Национална стратегия/доктрина за отбрана 
ООН – Организация на обединените нации 
ОССЕ – Организация за сигурност и сътрудничество в 

Европа 
ПВО – противовъздушна отбрана 
РТВ – радиотехнически войски 
СНС – Стратегия за национална сигурност 
СПО – Стратегически преглед на отбраната 
ССО – Сили за специални операции 
ЯХБРЗ – ядрена, химическа, биологична и радиационна 

защита 
C4ISR – командване, управление компютри, комуника-

ции, придобиване на разузнавателна информация, наблюдение 
и разузнаване 

CIMIC – гражданско-военно сътрудничество 
HNS – поддръжка от страна домакин 
IFOR – Международни сили за налагане изпълнението на 

Дейтънското споразумение за Босна и Херцеговина 
ISAF – Международни сили за подпомагане на сигурност-

та в Афганистан 
ISTAR – придобиване на разузнавателна информация, 

наблюдение, откриване на цели и разузнаване; 
KFOR – Сили на НАТО за поддържане на мира в Косово 
MNF-I – Многонационални сили в Ирак 
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NRF – Сили за отговор на НАТО 
NTM-I – Тренировъчна мисия на НАТО в Ирак 
OEF – Операция „Трайна свобода” – на коалиционните 

сили в Афганистан 
PARP – Процес на преглед и планиране на „Партньорство 

за мир” 
PRT – провинциална група за възстановяване 
SFOR – Сили на НАТО за стабилизиране на обстановката 

в Босна и Херцеговина 
SIPRI – Стокхолмски международен институт за изслед-

вания на мира 
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