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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1. Актуалност и степен на разработеност на проблема 

Изграждането и развитието на отбранителни способности в контекста на 

развитието на вътрешната и външната среда на отбранителната система е 

продължителен процес, изискващ поставянето на дългосрочни цели и 

придържането към последователна държавна политика за постигането им, която 

да бъде в унисон с политиките и стратегиите за сигурност и отбрана на НАТО и 

Европейския съюз. Централна роля в този процес по мениджмънт на отбраната 

има отбранителната аквизиция, която управлява материалният компонент на 

отбранителните способности.  

Основна цел на мениджмънта на отбраната е държавата да разполага с 

правилните отбранителни способности в правилното време. Решаването на тази 

трудна задача в условията на хипотетични сценарии за развитие на средата и 

повишаващата се конкуренция за ресурси в публичния сектор обикновено води 

до значително по-широка визия за удовлетворяване на потребностите от 

материални решения на дефицита от отбранителни способности от това, което 

всъщност е финансово достъпно за страната и какво е наистина необходимо. Така 

на преден план излиза въпросът за ефективността на вложения финансов ресурс 

в системата за отбранителна аквизиция. 

Актуалността на проблема за финансови аспекти на отбранителната 

аквизиция в началото на ХХІ век може да бъде отнесен към нов клас научни 

въпроси, които до голяма степен изискват приложението на множество различни 

подходи и методи в сравнение с досега използваните. С други думи, това е 

нестандартна задача, изискваща ново мислене, при което анализът на 

перспективите свързани с отбранителната аквизиция, трябва да се осъществява 

при отчитане на състоянието на вътрешната и външната среда на организацията.  

Интересът към темата за финансови аспекти на отбранителната 

аквизиция беше провокиран от факта, че проблемът практически не е разработен 

цялостно в българската теория и у нас липсват значими научни публикации по 

тази тема. 

Импулсът за изследването по този проблем бе породен от особеното и 

значимо място, което отбранителната аквизиция заема в сферата на сигурността 

и отбраната на Република България. В световен план се срещат редица 
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механизми за усъвършенстване на процеса по аквизиция в сектора отбрана – като 

внедряване на утвърдили се „добри практики“ за управлението му, промени в 

нормативната база, в организационните структури, мотивация на персонала чрез 

допълнителен финансов стимул, възможност за кариерно развитие и т.н., но 

въпреки това повишената динамика на средата, нарастващата цена на 

отбранителните продукти и чувствителността към ефективното и ефикасно 

използване на националните ресурси продължават да поставят сходни 

предизвикателства пред всяка система за отбранителна аквизиция. 

Основният мотив за разработване на проблема се обуславя 

необходимостта от систематичното критично мислене по отношение на 

процесите по отбранителна аквизиция, което ни насочва към възприемане на 

подход, ориентиран към крайните резултати и премахване или оптимизиране на 

несъществените или не носещи добавена стойност дейности. В тази връзка 

неоценима помощ при разработването на дисертацията оказа запознанството с 

публикациите на редица български и чуждестранни експерти, които по различно 

време и от различна гледна точка са изследвали едни или други аспекти на 

интересуващата ни проблематика.  

От българските автори непременно трябва да спомена трудовете на: 

полковник професор д-р Д. Димитров, полковник доцент д-р Т. Симеонов, 

полковник доцент д-р И. Вълков, полковник доцент д-р Г. Иванов, подполковник 

доцент д-р В. Иринков, професор д-р Т. Иванов, професор д-р Л. Велкова, доцент 

д-р Г. Цветков, доцент д-р Г. Пенчев, доцент д-р М. Алашки, д-р П. Русанов, д-р 

Б. Жеков, подполковник В. Велков и др., а от чуждестранните автори е 

необходимо да отбележа имената на: К. Бърджис, П. Антил, Ф. Кендал, Т. 

Тейлър, Д. Бишоп, С. Лефез, Д. МакАвой, М. Мазукато, Б. Броун, М. Девор, А. 

Файол, П. Дракър, Д. Киркпатрик, Г. ЛеБлан, Н. Моро, А. Наваро-Галера, Ф. 

Роналд, Д. Сандърс, А. Сокри, Д. Соренсън, М. Шварц, К. Зуковска, С. Верма и 

др. 

2. Обект и предмет на изследването 

Обект на изследване в дисертационния труд е процеса по отбранителна 

аквизиция. 

Предмет на цялостен анализ са финансовите аспекти на процеса по 

отбранителната аквизиция.  
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3. Цели и задачи на изследването 

За да се разкрие съдържанието на така определения предмет в работата е 

формулирана и реализирана следната изследователска цел: посредством анализ 

на процеса по управление на отбранителната аквизиция, да се докаже, че 

усъвършенстването на действащия модел за управление на процеса по 

отбранителна аквизиция е основа за развитие на отбранителните способности на 

въоръжените сили. 

 За да се постигнат поставените цели в дисертационния труд са намерили 

решение следните изследователски задачи: 

Първа задача, на основата на теоретичните концепции и класическите 

методи, прилагани в практиката, да се анализират същността и основните 

фактори, които влияят върху финансови аспекти на отбранителната аквизиция.  

Втора задача, като се изследват добрите практики в сектора и моментното 

състояние на системата за отбранителна аквизиция на Република България да се 

направи подробен анализ на компонентните структури за управление на 

системата на отбранителната аквизиция и управлението на жизнения цикъл на 

отбранителните продукти.  

Трета задача, състои се в изследване и сравнителен анализ през призмата 

на системния подход на системи по отбранителна аквизиция на водещи страни 

от НАТО.  

Четвърта задача, на базата на общите предпоставки да се разработи 

единен модел за усъвършенстване на управлението на отбранителната аквизиция 

в Република България.  

4.Основна изследователска теза на дисертационния труд  

Тезата, която се защитава в дисертацията е, че финансовите аспекти на 

отбранителната аквизиция ще бъдат ключов фактор за придобиване на 

отбранителни способности. 

При анализа на различните теоретични концепции по отбранителна 

аквизиция и чрез изследване на системите, в които функционира тя, (основно в 

страните от НАТО и ЕС) са приведени, анализирани и класифицирани 

разнообразни модерни подходи и на тази основа е предложено ново, 

осъвременено и допълнено авторово определение целящо да включи в себе си 

широкообхватната и многоаспектна природа на този термин. В тази връзка 
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отбранителната аквизиция обхваща целия спектър от процеси, дейности и 

капацитет, отнасящи се както до създаването на концепция, заявяването, 

придобиването, поддържането, развитието и освобождаването от материалните 

решения на отбранителните способности на въоръжените сили, така и до 

управление на влиянието на средата върху тях. 

В този контекст се разглеждат същността и съдържанието на концепцията 

за отбранителната аквизиция, с цел да бъдат изведени основните фактори, 

включително и тези, които са различни от пазарните, оказващи влияние върху 

финансовите ѝ аспекти. На базата на системния анализ и средата, в която 

съществува и функционира отбранителната аквизиция се извеждат нейните 

основни структурни подсистеми, чрез които се осигурява единен 

информационен обем от информация и се определя особеното й място в 

системата на мениджмънта на отбраната. 

Специално внимание в научното изследване е отделено на създаването на 

модел за оптимизиране на процеса по отбранителна аквизиция в Република 

България. Анализирани са общите предпоставки за създаването на такъв модел 

и се подчертава, че това е нестандартна задача, изискваща ново мислене и нови 

подходи. Моделът е израз на загрижеността на стратегическия мениджмънт за 

военната организация и нейната система за отбранителна аквизиция. Той може 

да бъде определен като основополагащ за развитието на сектор отбрана, тъй като 

преследва постигане на вътрешните и външните цели на военната организация и 

оптимизиране на разходването на финансови средства.  

Формалното управление на цялостния процес по отбранителна аквизиция 

е от жизненоважно значение за успеха на всяка военна организация. То изисква 

управленска поддръжка от най-високо ниво на управление и разбиране, че 

дейностите по отбранителна аквизиция трябва ежедневно да се идентифицират, 

анализират и управляват, както и необходимост да се постигне адекватна 

ангажираност за качественото им изпълнение.  

Тенденцията е превръщане на процеса по управлението на отбранителната 

аквизиция в една от приоритетните дейности за ръководството на Министерство 

на отбраната и държавата като цяло. Необходимо е добре да се разбере, че това 

не е отделна функция, а интегрирана част от процеса на организационно 
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планиране и изпълнение и е неразривно свързана със стратегическото 

управление на отбраната.  

Мениджмънта на дейностите по отбранителна аквизиция е съществена и 

значима управленска дейност, оказваща влияние върху всички организационни 

области и подпомагаща цялостната вътрешна и външна политика на страната. 

Утвърждаването и прилагането на подходящ модел по отбранителна аквизиция 

значително намалява елементите на колебание при нейното управление и дава 

възможност за оптимизиране на разходването на финансови средства в сектора.  

Акцентира се върху обстоятелството, че независимо от сложността на 

процесите по отбранителна аквизиция във военната организация и извън нея, 

Министерство на отбраната на Република България притежава ресурсите и 

потенциала, необходими за изработването и реализацията на единен модел за 

оптимизиране на процеса по отбранителна аквизиция, а в българския офицерски 

корпус има консенсус и воля за мобилизиране, ефективно съчетаване и 

управление на всички разполагаеми ресурси в тази посока. 

Същността на предложения модел за оптимизиране на процеса по 

отбранителна аквизиция се свежда до възможността да се повиши равнището на 

управляемост на съставляващите го процеси по отношение на финансовата им 

ефективност. Това предполага развитие на системата по отбранителна аквизиция 

по посока изграждане на една модерна, ефективна и конкурентноспособна 

структура. Трансформацията на тази система изисква трайно съгласие за 

промяна към модерност и може да бъде осъществена само от национални елити 

в добрия смисъл на това понятие. Промяната предполага подкрепата и участието 

на преобладаващата част от офицерският корпус на армията, съчетани с умела и 

прецизна политика в това направление и със справедливо и обосновано развитие 

и обучение на човешкия ресурс. Следователно повишаването на равнището на 

управление на процесите по отбранителна аквизиция чрез развитие и 

трансформация е много по-широко от решаването на технократични наболели 

проблеми, изисква пълна мобилизация и ефективно използване на 

разполагаемите налични ресурси, предполага изработването на подходяща макро 

политика и прилагането ѝ от съответните нива на управление в Българската 

армия.  
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В структурата на модела се поставя акцент върху основните направления 

за усъвършенстване на процеса по отбранителна аквизиция, които се очертават 

като дефицитни след извършената научно-изследователска работа. 

5. Методология на изследването 

Основните методи за постигане на поставената цел на този труд и 

решаване на научно-изследователските задачи е създадена и използвана 

методология, която съчетава в себе си основните групи методи за изследване: 

методи за събиране на емпирична информация и методи за обработка на 

събраната информация.  

Първата група методи включва: самостоятелно изследване на теоретични 

източници от български и чуждестранни автори – книги, статии, доклади, 

проучвания, статистически данни и друга публично достъпна научна литература, 

свързани с проблемите на изследването; по предварително изготвена анкетна 

карта (матрица) се проучи мнението на действащи експерти от държавните 

институции и отбранителната индустрия, имащи отношение към процесите 

асоциирани с отбранителната аквизиция, както и преподаватели от 

военнообразователната система на Република България, относно дейността, 

възникналите проблеми и начините за усъвършенстването ѝ; участие в работна 

група за усъвършенстване на процесите в отбранителната аквизиция на 

Република България; проучване на международния опит при участие в 

програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта 

в Европа – „Еразъм +“; проучване на документи – в хода на изследването са 

събрани и анализирани основните законови и подзаконови актове на 

разгледаните модели; използвана е ретроспекция – идентифицирани са 

основните закономерности; описание – методът е практикуван при изследване на 

явления от обективен и субективен характер, свързани с отбранителната 

аквизиция, откроявайки основни изводи от обсъждания, нормативни документи 

и длъжностни характеристики; беседа – чрез този метод беше събрана 

допълнителна информация от интервюираните експерти и преподаватели, 

относно тяхното мнение за съставните процеси на отбранителната аквизиция; 

изследване на положителния опит – задълбочено и систематизирано лично 

изследване на организационните модели за управление на процесите по 

отбранителна аквизиция. 
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Втората група методи имат общ теоретичен и логически характер и 

включват: анализ – чрез този метод са откроени и систематизирани основни 

понятия, структури, системи и модели, свързани с отбранителната аквизиция; 

синтез – методът е основа на систематизиране на възлови понятия, становища, 

идеи и принципи, които изграждат организацията на системите по отбранителна 

аквизиция; сравнение – методът е приложен при изследване на източници, 

модели и актове, както и за откриване на корелационни зависимости на 

статистически данни по проблемите на изследването; аналогия – на база на 

документи, факти, ефективно функциониращи практики и получени резултати в 

процеса на изследването са предложени възможности за усъвършенстване на 

системите по отбранителна аквизиция в няколко направления; индукция – 

методът е използван при формиране на основните изводи от изследването и 

останалите методи за събиране на информация, разкривайки нови признаци, 

свойства, особености и принципи, чрез които функционира системата на 

национално ниво; дедукция – методът позволи използване на постижения от 

други области на знанието, привнесени в сферата на отбранителната аквизиция, 

чрез които тя придобива нови количествени и качествени характеристики; 

обобщение на нормативни документи, организационни модели, концепции, 

стратегии, програми за управление, обучение и кариерни модели, имащи 

отношение към настоящия труд. 

В изследването беше използвана матрична анкетна карта от отворен и 

комбиниран тип, целяща да проучи мнението на основните заинтересовани 

страни в процеса по отбранителна аквизиция в Министерството на отбраната. В 

допълнение към това бе проучено личното мнение на отделни лица от тези 

структури, всеки от които след попълване на матрицата лично я постави и 

запечата в прикрепен към нея индивидуален плик, което е предпоставка за пълна 

анонимност, свобода и искреност на отговорите. Освен това бяха проведени 

свободни интервюта с част от анкетираните лица. Обхватът на изследването 

се определи от следните параметри:  

➢ Темпорален - изследването се проведе в три периода: 

• от началото на месец септември до края на месец ноември 2017 

г., засягащ българската система по отбранителна аквизиция; 



11 
 

• от началото на месец февруари до средата на месец април 2019 

г. отнасящ се до чуждестранният опит и добрите практики в 

Република Полша; 

• от началото на месец януари до края на месец юли 2020 г., 

отново засягащ българската система по отбранителна аквизиция. 

➢ Количествен - бяха подготвени и реализирани общо 312 броя 

матрични анкетни карти. При обстоен първоначален преглед на картите за 

събиране на информация се установи, че 11 от тях бяха попълнени частично, 

респективно бяха анулирани, което е 4% от общия брой анкетни карти. 

Следователно, в проведеното изследване бяха анкетирани 301 служители на 

различни длъжности в Министерство на отбраната и структури, пряко подчинени 

на Министъра на отбраната и структури от въоръжените сили на Република 

България, както и чуждестранни експерти. 

Резултатите от електронното статистическо изследване (ЕСИ) са 

обработени с помощта на софтуерен продукт за статистически анализи (IBM 

SPSS Statistics). В случаите, когато едномерното разпределение на резултатите 

по отделните въпроси на матричната анкетна карта е напълно релевантно и 

достатъчно за доказване на издигнатите тези е използвано преди всичко 

горепосоченото разпределение. Направената извадка по години трудов стаж на 

анкетираните служители показва, че 67% (или 201 лица) имат над 20 години, 22% 

(или 68 лица) имат от 10 до 19 години и останалите 11% (или 32 лица) имат под 

10 години. Валидните анкетни карти на българските граждани са 76% (или 228 

лица), а на чуждестранните лица – 24% (или 73 лица). Също така, относно нивото 

на управление (стратегическо, оперативно и тактическо) на осъществяване на 

дейността си, 77% (или 232 лица) са посочили, че са служили/работили в 

структури от трите нива на управление. От тези показатели може да се направи 

съждението, че анкетираните служители са с голям опит в своите направления 

на дейност, което се явява добра основа на настоящото изследване и дава тежест 

на получените резултати, което е предпоставка за обективно интерпретиране на 

получените стойности, а резултатите, направените изводи и съждения би 

следвало да се приемат с висока степен на истинност и достоверност. В 

съдържателно и повествователно отношение резултатите от ЕСИ следват 



12 
 

теоретичните, правните и организационните анализи и констатации с цел да ги 

потвърдят или отхвърлят. 

6. Ограничения 

Настоящият дисертационен труд е разработен при следните ограничения:  

1. Настоящото изследване не разглежда последните промени в Системите 

по отбранителна аквизиция на САЩ и на Обединеното Кралство 

Великобритания и Северна Ирландия, поради класифицирания характер на 

някой техни компоненти. 

2. Изследването и анализът са насочени към основните фактори (различни 

от пазарните), оказващи влияние върху финансовите аспекти на отбранителната 

аквизиция, като не са изследвани тези от тях свързани с извеждане от 

експлоатация и снемане от въоръжение на материалния компонент на 

отбранителните способности. 

3. Системата за отбранителна аквизиция е анализирана само в частта ѝ по 

управление във военната организация и не са разгледани външно ведомствените 

и международните ѝ връзки.  

4. Финансовите аспекти на ОА са разгледани само през призмата на МО и 

не е изследвано управлението на материалния компонент на отбранителните 

способности в останалите структури имащи отношение към отбраната на 

страната.  

7. Изследователска и приложна работа 

Проведена е следната изследователска и приложна работа:  

➢ изследвани са теоретичните концепции по отбранителна аквизиция 

като са анализирани трудовете на водещи изследователи в тази област; 

➢ изследвана е системата за отбранителна аквизиция на Република 

България и във водещите страни от НАТО, в частта ѝ свързана с финансови 

аспекти на цялостния аквизиционен процес; 

➢ анализирани са основополагащи документи, регламентиращи 

процеса по отбранителна аквизиция в Република България; 

➢ изследвани и синтезирани са добрите практики в световен мащаб, 

които могат да бъдат приложени в националната система за отбранителна 

аквизиция; 



13 
 

➢ изследвано и доказано е значимото място на отбранителната 

аквизиция в мениджмънта на отбраната и вътрешната и външната политика на 

страната; 

➢ изследвана, аргументирана и доказана е потребността от 

усъвършенстване на системата по отбранителна аквизиция на Република 

България в условията на динамичната среда за сигурност; 

➢ проведено е първо по рода си матрично анкетно изследване за 

схващанията на българския офицерски корпус, държавни и цивилни служители 

от Министерство на отбраната и структури пряко подчинени на Министъра на 

отбраната и от въоръжените сили на Република България, както и на 

чуждестранни експерти, имащи отношение към системата за отбранителна 

аквизиция; 

➢ разработен е теоретичен модел за оптимизиране на процеса по 

отбранителна аквизиция в Република България; 

➢ изследвани са възможностите за компенсиране на дефицита от 

материални решения на необходимите отбранителни способности чрез 

използването на международни програми/проекти по отбранителна аквизиция; 

➢ изследвани са възможностите за внедряване на подход за оценката 

на жизнения цикъл на отбранителни продукти като инструмент за 

усъвършенстване на финансовия мениджмънт в Системата за отбранителна 

аквизиция на Република България; 

➢ разработени са индикатори за оценка на състоянието на 

отбранително-индустриалната база. 

Изследваните проблеми са с определена практико-приложна насоченост и 

могат да бъдат използвани в практическата дейност по управление на 

отбранителната аквизиция в Българската армия и Министерство на отбраната. 

В заключение са направени основните изводи и препоръки, като резултат 

от извършения анализ по темата: „Финансови аспекти на отбранителната 

аквизиция“. 

Резултатите от научното изследване могат да намерят приложение при 

разработването на стратегия за отбранителна аквизиция в Република България, 

подобряване на възможностите на сега действащата системата за придобиване 

на отбранителни продукти, създаването на нови учебни планове и програми в 
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учебния процес на ВА „Г. С. Раковски”, НВУ „В. Левски”, ВВВУ „Г. Бенковски“ 

и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”. 

8. Основни литературни и информационни източници 

В процеса на работата върху дисертационния труд са проучени и 

използвани четири групи източници: 

Научни изследвания, третиращи проблемите на OA в организациите – 

нормативни документи, статии, студии и монографии. 

За нуждите на дисертационния труд са проучени многобройни 

литературни източници. Ползвани са общо 182 заглавия, като са цитирани 114 

заглавия, от които 17 на български език и 97 на английски, френски и испански 

език. 

Документи, регламентиращи управлението на ОА в Министерство на 

отбраната на Република България – заповеди, концепции, стратегии, доктрини, 

годишни доклади на Министерство на отбраната, МО на страни членки на НАТО 

и др. 

Статистически справочници и материали от различни информационни 

източници. 

9. Обсъждания 

Дисертационният труд е предварително обсъден на редовно заседание на 

катедра “Мениджмънт на сигурността и отбраната” при факултет “Национална 

сигурност и отбрана” на Военна академия “Георги С. Раковски”.  

 

ІІ. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1. Структура на дисертационния труд 

Горните съображения определиха структурата на дисертационния труд, 

който е  с общ обем от 362 страници и се състои от увод, изложение в три глави, 

заключение, приложения и ползвана литература. Първите две глави 

преимуществено са посветени на методологични и теоретични аспекти на 

избраната тема, а в последната глава се набелязват направления за практическото 

приложение на предлаганата концепция. 
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2. Съдържание на дисертационния труд 

УВОД 

ГЛАВА ПЪРВА: 

СЪЩНОСТ НА ОТБРАНИТЕЛНАТА АКВИЗИЦИЯ 

1. Същност на понятието отбранителната аквизиция  

1.1. Развитие на концепцията по отбранителна аквизиция 

1.2. Вероятни направления за разработване на теория по  отбранителна 

аквизиция 

1.3. Финансови аспекти на отбранителната аквизиция на Република 

България 

2. Фактори влияещи върху  отбранителната аквизиция и 

финансовите ѝ аспекти 

2.1. Влияние на спецификата на сектор отбрана върху  отбранителна 

аквизиция 

2.2. Основни заинтересовани страни в процеса по  отбранителна 

аквизиция 

2.3. Изисквания към материалните решения на необходимите 

отбранителни способности 

2.4. Процес на проектиране на отбранителни продукти 

2.5. Компетентностен модел на персонала в отбранителната аквизиция 

2.6. Офсет в отбранителната аквизиция 

2.7. Международно сътрудничество в областта на  отбранителната 

аквизиция 

2.8. Други фактори влияещи върху финансовите аспекти на 

отбранителната аквизиция 

3. Жизнен цикъл на отбранителни продукти 

ИЗВОДИ ПО ПЪРВА ГЛАВА 

ГЛАВА ВТОРА: 

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА СИСТЕМИ ПО ОТБРАНИТЕЛНАТА 

АКВИЗИЦИЯ 

1. Финансови аспекти на Система за отбранителна аквизиция на 

САЩ 
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1.1. Структура, функции и дейности на органите осъществяващи 

финансов мениджмънт в Система за отбранителна аквизиция на 

САЩ 

1.2. Фази на програмите по отбранителната аквизиция на САЩ и техните 

финансови аспекти 

1.3. Финансови аспекти на категориите програми по отбранителна 

аквизиция  на САЩ 

2. Финансови аспекти на  Системата за отбранителна аквизиция на 

Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия 

2.1. Структура, функции и дейности на органите осъществяващи 

финансов мениджмънт в  Системата за отбранителна аквизиция на 

Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия 

2.2. Фази на програмите по отбранителна аквизиция на Обединеното 

Кралство Великобритания и Северна Ирландия и техните финансови 

аспекти 

2.3. Финансови аспекти на категориите програми по отбранителна 

аквизиция  на Обединеното Кралство Великобритания и Северна 

Ирландия 

2.4. Инвестиционната политика в министерството на отбраната на 

Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия 

3. Финансови аспекти на Системата за отбранителна аквизиция на 

Република България 

3.1. Органи осъществяващи финансов мениджмънт на Системата за 

отбранителна аквизиция на Република България 

3.2. Фази на процеса по отбранителна аквизиция на Република България 

и техните финансови аспекти 

3.3. Инвестиционната политика в министерството на отбраната на 

Република България 

ИЗВОДИ ПО ВТОРА ГЛАВА 
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ГЛАВА ТРЕТА: 

НАСОКИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА 

ОТБРАНИТЕЛНА АКВИЗИЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

1. Верификация на резултатите от теоретичното изследване чрез 

емпирично изследване  

2. Възможности за внедряване на оценката на жизнения цикъл на 

отбранителни продукти като инструмент за усъвършенстване на 

финансовия мениджмънт в Системата за отбранителна аквизиция 

на Република България   

2.1. Методи и модели за оценка на стойността на жизнения цикъл на 

отбранителни продукти  

2.2. Структурна разбивка на разходите   

3. Възможности за компенсиране на дефицита от материални 

решения на необходимите отбранителни способности чрез 

международни програми/проекти по отбранителна аквизиция  

3.1.  Участие на Република България в международни инициативи  имащи 

отношение към отбранителната аквизиция  

4. Модел за оптимизиране на процеса по отбранителна аквизиция в 

Република България  

ИЗВОДИ ПО ТРЕТА ГЛАВА 

ОБЩИ ИЗВОДИ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ 

ТРУД 

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНАТА ЛИТЕРАТУРА 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ІІІ. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

В увода се обосновава научната актуалност и теоретичната значимост на 

проблема за финансовата ефективност на отбранителната аквизиция. 

Определени са обекта и предмета на изследването, дефинирани са целта, 

основните задачи и са посочени ограниченията, при които се извършва 

настоящото изследване. В първа глава се решава първата 

научноизследователска задача на дисертационния труд в обхвата на три 

параграфа. Във втора глава се решава втората и третата 

научноизследователска задача на дисертационния труд, в обхвата на три 

параграфа. В трета глава се решава четвъртата научноизследователска задача в 

обхвата на четири параграфа. 

В първа глава от дисертационния труд озаглавена: Същност на 

отбранителната аквизиция е изследвана, обобщена и доразвита теорията по 

отбранителна аквизиция (ОА), представени са възможностите за нейното бъдещо 

развитие, разгледани са основните фактори оказващи влияние върху 

финансовите аспекти на отбранителната аквизиция (ФАОА), като се изведени 

направления за оптимизацията им, разработени са индикатори за изследване на 

състоянието на отбранителната индустрия и е представен модел за управление 

на жизнения цикъл на отбранителните продукти (ЖЦОП) в НАТО, в качеството 

си на фундаментален за ОА процес. Анализирани са разработките и изводите на 

повечето от най-изтъкнатите чуждестранни и български изследователи, както и 

концептуалните положения и изисквания свързани с ОА. Главата се състои от 

три части. 

В първа точка озаглавена Същност на понятието „отбранителната 

аквизиция“ е анализирана същността и съдържанието на понятието ОА, а след 

синтезиране на голям брой определения от водещи теоретични разработки в това 

направление е структурирано, допълнено и уточнено по нов начин понятието: 

Отбранителната аквизиция, обхващаща процесите, дейностите и капацитета 

имащи отношение към жизненият цикъл на материалния компонент на 

отбранителните способности и към управление на влиянието на средата върху 

тях. 
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В подточка 1.1. Развитие на теорията по отбранителна аквизиция са 

представени класическите концепции по ОА. В тази връзка е подчертано, че 

развитието на теорията по ОА е необходимо да отчита монопсонния, базиран на 

търсенето и със специфични експлоатационни характеристики на придобиваните 

материални решения на дефицита от необходими отбранителни способности 

(НОС) за всеки конкретен казус пазар на военни стоки. В следствие на това, 

изследователите, които са насочени към военния аспект на придобиването на 

продукти са принудени да черпят знания от теории, инструменти и методи, 

взаимствани и предназначени за цивилни изследователски цели, които дават 

ограничени разбирания за военните процеси и контексти, макар че формирането 

на теория по ОА е логично да се възползва от знанията предлагани от други 

научни дисциплини. 

На базата на систематизираната информация от ретроспективния анализ на 

ОА може да се счита, че тя се е намирала в една сравнително стабилна, общо 

разбирана и предвидима позиция, а сегашното ѝ нестабилно състояние на 

свиващи се бюджети, динамична среда и противоположното съотношение на 

вътрешните и външни разходи ни насочва към относително неизследвани 

бъдещи територии, включващи нарастваща сложност (основно технологична), 

по-голямо участие и глобална зависимост от Доставчици, намаляване на 

Знанията в областта и увеличаване на асоциираните рискове.  

В тази връзка е достигнато до извода, че нарастващия дисбаланс между 

необходимо и познато Знание и обратната пропорционалност на практиката и 

теорията в областта, поражда необходимостта от разработване на всеобхватна 

теория като средство за намаляване на асоциирания с ОА риск. 

В подточка 1.2. Вероятни направления за разработване на теория по 

отбранителна аквизиция са разгледани и анализирани някой от вероятните 

направления за разработване на теория по ОА, като е подчертана необходимостта 

от стратегическа визия в това направление.  

Достигнато е до извода, че фокусирането върху отделяните финансови 

средства води до минимизиране на фокуса върху политическите цели, тоест 

съгласуваността на способностите, необходима за поддържане на надежден 

военен инструмент, има смисъл само в рамките на амбициозна индустриална 

политика, която отговаря на стратегическата национална визия. Поради това 
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може да се счита, че подходите, фокусирани основно върху финансовата 

ефективност, могат да бъдат използвани за разработването на по-мащабна теория 

по ОА при условие, че се прилага критично мислене по отношение на разбирането 

на техните ограничения.  

В подточка 1.3. Финансови аспекти на отбранителната аквизиция на 

Република България е направен анализ, в резултат на който е видно, че 

финансовите аспекти на отбранителната аквизиция следва да се отнасят до 

активите и капитала на бюджетното предприятие, в което функционира СОА, 

тоест Министерството на отбраната. Отбелязано е, че многообразието от 

отбранителни продукти, различните начини на придобиването им в исторически 

план, оскъдно отделяните финансови средства за капиталови разходи от МО, 

липсата на повтаряемост по отношение на придобиваните отбранителни 

продукти и дефицита на публични данни относно горепосочените фактори 

правят количествения анализ на финансовите аспекти на отбранителната 

аквизиция несъстоятелен. Поради това се достига до извода, че настоящата 

разработка е необходимо да изследва основните фактори (различни от пазарните) 

оказващи влияние върху измерението на финансовите аспекти (активи и 

разполагаем капитал на МО) на процеса по ОА. 

Във втора точка озаглавена Фактори влияещи върху отбранителната 

аквизиция и финансовите ѝ аспекти са разгледани основните факторите 

(различни от пазарните) оказващи влияние върху финансовите аспекти на ОА. 

Анализът на тяхната взаимообвързаност и извеждане на причинно-следствeните 

връзки по между им води до създаване на концептуална представа за системата, 

в която функционира ОА и аргументира основната теза на дисертационния труд 

като дава отговор на поставените изследователски задачи. 

В подточка 2.1 Влияние на спецификата на сектор отбрана върху ОА 

е анализиран отбранителния сектор, като се подчертават основните му  

характеристики отличаващи го от останалите сектори – взискателната 

оперативна среда, необходимост от високо темпова реакция и водещи 

технологични промени. В рамките на отбраната, отношенията между 

Правителството, което определя индустриалната политиката и отбранителната 

индустрия до голяма степен се регулират от обхвата, потенциала и апетита за 

конкуренция, степента на риск и разходите, които могат и трябва да бъдат 
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направени, както и от редица други фактори. При такива обстоятелства е 

изключително важно да бъде гарантирано, че връзката между държавата и 

частния сектор е симбиотично здрава, а не паразитна.  

Вследствие на направения анализ е видна необходимост от изграждане на 

нов индустриален модел, съсредоточен върху свободата на действие, 

суверенната способност, по-агресивното отношение към риска и инвестициите в 

сектор „отбрана“, както и по-широки международни отношения и ангажименти. 

Първата стъпка към това е да бъде приета дихотомията, възникнала между 

споделената рационалност на участниците в отбранителния сектор, които желаят 

прагматизъм и доктринален рационализъм1. 

В подточка 2.2. Основни заинтересовани страни в процеса по ОА е 

извършен анализа на процеса по ОА, който разкрива три основни групи 

заинтересовани страни участващи в него, а именно ВС, отбранителната 

индустрия и организациите, които фактически осъществяват придобиването на 

материалните решения на дефицита от отбранителни способности (вътрешни 

или външни за МО). Взаимоотношенията между тези три групи оказват влияние 

върху финансовите аспекти на ОА, а честите им взаимодействия повдигат 

въпроса за доверието помежду им. От тази гледна точка е видно, че 

индивидуалните и груповите възприятия влияят върху ефективността на ОА.  

В следствие на направения анализ се достига до извода, че ролята на 

групите заинтересованите страни в ОА не е достатъчно проучена и по всичко 

изглежда, че са необходими по-големи изследвания базирани на социологията, 

психологията на труда и социологията на организациите, които да осигурят по-

детайлна представа за мотивацията, за поведението на участниците и за това как 

груповата динамика влияе върху ефективността на ОА и финансовите ѝ аспекти. 

В подточка 2.3. Изисквания към материалните решения на НОС е 

извършено изследване на основните направления за влияние върху изискванията 

към отбранителните продукти определящи националните, политически и 

стратегически нагласи и техническата култура или какво се очаква от 

материалното решение на НОС. Подчертано е, че към настоящият момент 

изискванията към материалните решения на военните способности са израз на 

 
1 Bishop, D., Sectoral Polyarchy: How the Inherent Complexity and Risk of Defence Sector Acquisition Devours 

Innovation and Choice, UK, 2017, pp. 2-16. 
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състоянието на очакване. Направения анализ достига до извода, че определянето 

на изискванията към дизайна на материалните решения на военните способности 

е поле, което не е достатъчно изследвано и може да бъде анализирано през 

призмата на социологията на конструирането и употребата на отбранителни 

продукти. Също така е необходимо по-задълбочено да бъде анализирана 

разликата между заявената и реална употреба, както и да се анализират и 

представят конструкторските възприятия на потребителите и оттам да се 

разберат мотивите зад техническите решения.  

В подточка 2.4. Процес на проектиране на отбранителни продукти е 

разгледан все по-големият акцент върху иновациите във всички сектори на 

националното стопанство, който показва постоянен модел на нарастваща 

интензивност, която е далеч от своя пик. Влиянието на социалните фактори 

върху иновациите е широко описано в литературата, но въпреки това голяма част 

от индустрията и военните ведомства подчертават само технологичното 

измерение. Изследването подчертава, че философският поглед върху 

технологиите и социалната антропология на технологиите могат да помогнат за 

осигуряването на по-добро разбиране на процеса на проектиране на 

отбранителните продукти. Същевременно приватизацията и финансирането на 

отбранителната промишленост непрекъснато разширява разликата между 

публичните и частните интереси, а стремежа на отбранителната индустрия към 

обслужване на глобалните пазари води до сблъсък между интересите на 

държавите. Достигнато е до извода, че по-обширен поглед върху така наболялите 

проблеми може да бъде разкрит чрез анализ през призмата на икономическата 

история и социологията на труда. Разбиране на взаимоотношенията между 

предприятията в отбранителната индустрия и между военните организации и 

частния сектор би довело до изготвянето на по-добри технологични анализи 

(свързани с иновации, дизайна и т.н.) и начините, по които техническият избор 

влияе върху трудовите и социалните отношения и съответно върху финансовите 

въпроси.  

В подточка 2.5. Компетентностен модел на персонала в 

отбранителната аквизиция е представена същността на промените в сектора, 

които оказват влияние върху компетентностния модел на персонала. Отбелязано 

е, че през последните тридесет години се наблюдава съществено изместване от 
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възлагането на отбранителни обществени поръчки, характеризиращо се с 

конкуренция като средство за оптимизиране на ефективността им, към напълно 

интегрирано придобиване на отбранителни продукти с Доставчици като 

партньори, дори като фасилитатори на промяна. В допълнение към това голяма 

част от капиталовите разходи за отбрана в много от страните членки на ЕС и 

НАТО се разходват външно за отбранителните ведомства и този процент се 

увеличава непрекъснато.  

Тези и редица други фактори водят до трудно идентифициране на 

необходимия набор от знания, умения и компетенции, които да дефинират 

компетентностния модел в областта, да съответстват на бързо променящата се 

среда по ОА и на увеличаващата се роля и отговорност на експертите в сектора. 

Тази широкообхватна задача изисква по-задълбочен анализ на 

предизвикателствата, свързани с промяната в средата на ОА и оказва влияние 

върху развитието на човешкия ресурс, неговия „професионализъм“ и 

съответствието му с използвания набор от знания. 

В подточка 2.6. Офсет в отбранителната аквизиция е направен анализ 

на основните причини, поради които се използват офсетните споразумения в ОА 

- национален стремеж за изкачване по технологичната стълба, по-бърза 

индустрилизация чрез придобиване на нови технологии вместо развитието им и 

създаване на конкурентно предимство посредством обратен инженеринг, 

лицензиране или съвместно производство на отбранителни продукти, с цел по-

голяма самостоятелност и повишаване на отбранителния капацитет на страната. 

Достъпът до по-високи технологии позволява и разпространението на Знания в 

различни сектори на националната икономика, което спомага за растежа ѝ. 

В подточка 2.7. Международно сътрудничество в областта на 

отбранителната аквизиция са анализирани основните причини, поради които  

държавите прибягват до двустранно и многостранно сътрудничество, а именно 

за споделяне на разходите за Научноизследователска и развойна дейност 

(НИРД), създаване на икономия от мащаба по време на производството, 

създаване на оперативни ползи поради оперативната съвместимост и 

стандартизация на оборудването, политически ползи, индустриални ползи като 

трансфер на технологии и др. Достигнато е до извода, че за по-малките държави 

това е единствената алтернатива, при която е възможна аквизиция на иначе 
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непосилни отбранителни продукти и дори оказване на влияние върху 

техническите им спецификации по време на разработването им. 

В подточка 2.8. Други фактори влияещи върху финансовите аспекти 

на отбранителната аквизиция, за да бъде изградена цялостна представа за 

въздействието на средата върху финансовите аспекти на ОА са разгледани и още 

няколко фактора влияещи върху тях като действащата нормативна уредба, 

състоянието на отбранителната индустрия, нивото на иновации, бюджета за 

отбраната, организационната структура и административните процеси имащи 

отношение към нея.  

Във трета точка озаглавена  Жизнен цикъл на отбранителни продукти 

е представен фундаменталния за ОА процес по управление на жизненият цикъл 

на отбранителни продукти (ЖЦОП). Базирана на интуитивното разбиране, че в 

рамките на своето развитие продуктите, технологиите, търсенето, фирмите и 

отраслите преминават през определени, последователни фази (времеви периоди), 

чиято съвкупност е позната като жизнен цикъл, концепцията разглежда 

последователността от събития включени в този процес. 

Специфичните характеристики на отбранителните продукти пораждат 

необходимостта от разработване на общ подход в рамките на НАТО, който да 

оптимизира мениджърските процеси при управлението на жизнения им цикъл. В 

тази връзка са разгледани и анализирани издадените от Алианса серия стандарти 

с препоръчителен характер, целящи да изградят обща рамка и постоянство при 

въвеждането на добрите практики в сектора. В допълнение е представена 

класификация на системите по ОА според подхода на придобиване на 

отбранителни продукти. 

Първа глава завършва с изводи, по-значимите от които са: 

1. За ефективното управление на процеса по отбранителна аквизиция 

се използват добри практики и академични парадигми с мултидисциплинарен 

характер, които дават основания, че теорията по отбранителна аквизиция 

съдържа необходимия научен потенциал, за да бъде обособена в самостоятелна 

академична дисциплина. 

2. Необходимостта от създаването на самостоятелна научна 

дисциплина по отбранителна аквизиция, която цели да интегрира особените 

проявления на фундаментално хетерогенни научни дисциплини в единна научна 
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теория, се предопределя от коренно новите за икономическата доктрина 

процеси и взаимодействия, протичащи от комплексността на отношенията 

между заинтересованите страни в контекста на теорията за споделената 

стойност. 

3. Отбранителната аквизиция се е намирала в една сравнително 

стабилна, общо разбирана и предвидима позиция, но сегашното ѝ динамично 

състояние ни насочва към относително неизследвани бъдещи територии, 

включващи нарастваща сложност (основно технологична), по-голямо участие 

и глобална зависимост от доставчици, намаляване на знанията в областта и 

увеличаване на асоциираните с това рискове.  

4. Спецификата на отбранителните продукти, продължителността 

на жизненият им цикъл и особеностите свързани с тяхната логистична 

поддръжка изискват изграждане на дългосрочни и стабилни отношения между 

доставчици (ОИБ) и потребители (МО, СППМО и БА).  

5. Налице е необходимост от развитие на НИРД в отбраната и 

задълбочаване на сътрудничеството в областта между държавите членки на 

НАТО и ЕС, което да бъде предпоставка за повишаване на производствените 

способности на промишлеността и да валидира финансовите аспекти на 

отбранителната аквизиция, които да са следващите направления в 

усъвършенстването на финансовия мениджмънт и цялостния процес по 

отбранителна аквизиция.  

6. Функционирането на отбранителната аквизиция, като част от 

отбранителния мениджмънт, обхваща широк кръг от фактори влияещи върху 

изграждането, поддържането и развитието на отбранителните способности 

на въоръжените сили и върху начина, по който се управлява живота на 

отбранителните продукти и инфраструктура. 

7.  Оптимизирането на управлението на отбранителната аквизиция и 

ефективността на вложения финансов ресурс в областта е константно 

предизвикателство пред командирите/началниците/мениджърите на всички 

управленски нива, изискващо внедряване и използване на съвременни 

методологии при отчитане на националните особености в областта. 

8.  Отбранителната аквизиция е свързващото звено между 

постигането на политиките, целите, задачите и приоритетите в отбраната 
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и осигуряването на материалните решения на необходимите отбранителни 

способности.  

9.  Широкообхватната природа на отбранителната аквизиция оказва 

влияния върху финансовите ѝ аспекти чрез фактори като ниво на политически 

амбиции, човешки ресурс, взаимовръзки и взаимоотношения между 

заинтересованите страни, възможности за международното сътрудничество 

по отношение на придобиването на отбранителни продукти и др. 

10.  Множеството фактори, влияещи върху процесите в 

отбранителната аквизиция извеждат на преден план въпроса за знанията, 

уменията и компетентностите на работещите в областта. Динамичните 

промени в средата за сигурност разкриват необходимостта от непрекъснато 

обучение и повишаване на квалификацията на човешкия ресурс, тъй като 

придържането към добрите практики в сектора не е достатъчно условие за 

постигането на желаните резултати. 

11.  Повишените изисквания към експертизата на ангажираните в 

сектора лица следва да намерят отражение в разработването на адекватна 

политика по кариерно развитие и мотивация на експертите по отбранителна 

аквизиция. 

12.  Все по-размитите граници между граждански и военни 

технологии, дигитализацията, изкуственият интелект и динамиката на 

развитието на технологиите като цяло ускоряват трансформацията, 

непредвидимостта и потенциалната гъвкавост на доставчиците на 

отбранителни продукти в способността им да черпят идеи и технологии от 

всички индустриални сектори.  Това предопределя необходимостта от 

създаване на нов модел на взаимодействие между държавата, науката и 

отбранителната индустрия, така че да бъде възможно адекватно, в крак с 

иновациите, развитие на материалния компонент на отбранителните 

способности. 

13.  Добрите практики в сектора очертават модели за управление на 

инвестиционни проекти/програми, които ако бъдат адаптирани за 

националните потребности биха повишили ефективността на процеса по 

отбранителна аквизиция и биха насърчили кохеренцията между страните по 
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отношение на многонационалните програми по аквизиция на отбранителни 

продукти. 

Във втора глава от дисертационния труд озаглавена: Анализ на системи 

по отбранителната аквизиция са изследвани и анализирани три системи по ОА 

– на САЩ, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и 

Република България. Разгледана е структура, функции и дейности на органите 

осъществяващи финансов мениджмънт в тези системи, управлението на процеса 

по ОА и инвестиционната политика на страните.  

В първа точка озаглавена Финансови аспекти на системата за 

отбранителна аквизиция на САЩ чрез изследователски подход на 

сравнителен анализ е разгледана системата, разполагаща с най-голям финансов 

ресурс в света, а именно тази на САЩ.  

В подточка 1.1. Структура, функции и дейности на органите 

осъществяващи финансов мениджмънт в системата за отбранителна 

аквизиция е Направен анализ на организационната структура имаща отношение 

към ОА на Департамента по отбрана на САЩ и са разгледани основните 

документи свързани с нея. Видно е, че ролите и отговорностите в рамките на 

министерството са ясно дефинирани, като е подчертана интегрираността между 

военния и цивилния персонал. От направения анализ става ясно, че в структурно 

отношения процеса по ОА е изключително гъвкав, внедряването на утвърдили се 

добри практики е необходимо условие за развитие на системата, а 

отговорностите за вземане на управленски решения са делегирани на възможно 

най-ниско мениджърско равнище. Същевременно повишаването на 

квалификацията на персонала се счита за изключително важна и константна 

дейност. 

В подточка 1.2. Фази на програмите по отбранителната аквизиция на 

САЩ и техните финансови аспекти е изследвано управлението на СОА на 

САЩ, което се базира на политики и принципи заложени в съответните 

нормативни документи, които ръководят изпълнението на процеса по ОА. В 

основата на управленския подход, използван в системите по ОА на страните 

членки на НАТО и ЕС, включително САЩ стои фрагментацията на процеса по 

ОА на логически подгрупи наречени фази. Изследването разглежда  фазите на 

програмите по ОА на САЩ, основните процеси и изходните критерии в края на 
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три от тях, тъй като този подход на анализ и вземане на решение за последващи 

действия е приет за повишаване на финансовата ефективност на 

инвестиционната политика в сектора.  

В подточка 1.3. Финансови аспекти на категориите програми по 

отбранителна аквизиция  на САЩ е направен анализ на СОА на САЩ, от 

който е видно, че в следствие на опитите за оптимизиране на финансовата 

ефективност на инвестиционната политика на Министерството на отбраната 

(Департамента по отбрана) са установени категории по ОА, управлението на 

всяка от които се извършва чрез регламентирани процеси и процедури по 

отношение на придобиването на материалния компонент на отбранителните 

способности. Класификацията на програмите е според важността им и 

необходимия прогнозен финансов ресурс за тяхното осъществяване. Анализа 

разглежда видовете категории, както и критериите и праговете за тяхното 

определяне.  

Достигнато е до извода, че в зависимост от целите, структурата на 

системите по ОА и административната организация на процеса по ОА, 

финансовите му аспекти имат редица прилики, но е трудно да бъдат поставени в 

хомогенна рамка. 

Във втора точка озаглавена Финансови аспекти на системата за 

отбранителна аквизиция на Обединеното кралство Великобритания и 

Северна Ирландия е извършения анализ на СОА на Обединеното кралство 

Великобритания и Северна Ирландия поради факта, че според подхода за 

придобиване на отбранителни продукти (тоест чрез централизирано ведомствено 

придобиване) тя попада в същата категория като българската СОА, но са налице 

и множество разлики между тях. 

В подточка 2.1. Структура, функции и дейности на органите 

осъществяващи финансов мениджмънт в СОА на Обединеното кралство 

Великобритания и Северна Ирландия са разгледани и анализирани 

структурите в Министерството на отбраната на национално ниво, както и 

основните документи имащи отношение към ОА. Особено внимание е обърнато 

на структурата Отбранително оборудване и поддръжка, която управлява голяма 

част от процеса по ОА. Тя притежава специален статут, чрез който и се дава 

възможност сама да управлява всички свой организационни и финансови 
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аспекти, както и развитието на човешките ресурси в нея. Автономността ѝ се 

явява своеобразен прецедент в системите по ОА. 

В подточка 2.2. Фази на програмите по отбранителна аквизиция на 

Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия и техните 

финансови аспекти е изследвана организацията на процеса по ОА, който е 

разделен на шест фази, като всяка от тях включва изпълнение на плана, 

договорен в предишната фаза, преглед на резултата и планиране на следващите 

фази. Разгледани и анализирани са същността, процесите и ключовите дейности 

във всяка фаза на процеса по ОА.  

В подточка 2.3. Финансови аспекти на категориите програми по 

отбранителна аквизиция на Обединеното Кралство Великобритания и 

Северна Ирландия е анализирана категоризацията на програмите по ОА, която 

е според необходимия прогнозен финансов ресурс за реализацията им. 

Изследването е фокусирано върху видовете категории инвестиционни програми 

по ОА, както и критериите и праговете за тяхното определяне. 

В подточка 2.4 Инвестиционната политика на министерството на 

отбраната на Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия 

са анализирани характерните методи за придобиване на отбранителни продукти 

в Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия, както и 

основните моменти от политиката по насърчаване на инвестиции в сектора. 

В трета точка озаглавена Финансови аспекти на системата по 

отбранителна аквизиция на Република България е изследвана и анализирана 

СОА на Република България и взаимодействието ѝ с другите системи от 

мениджмънта на отбраната, определени са основните процеси асоциирани с ОА 

и са разгледанo управлението на ЖЦОП в МО, СППМО и БА. 

В подточка 3.1. Органи осъществяващи финансов мениджмънт в 

системата по отбранителна аквизиция на Република България са разгледани 

и изследвани компонентите на СОА, които са системата за управление и 

продукти на системата, с цел създаване на цялостна представа за процеса по ОА 

и анализ на неговите финансови измерения. 
В подточка 3.2.  Фази на процеса по отбранителна аквизиция на 

Република България и техните финансови аспекти са изследвани и 
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анализирани фазите на процеса, чрез които СОА следва да осигури и управлява 

материалните решения на дефицита от НОС в рамките на наличните ресурси. 
В подточка 3.3. Инвестиционната политика в министерството на 

отбраната на Република България е изследвана и анализирана  

инвестиционната политика на МО, основна цел на която е изпълнението на 

мисията на министерството - придобиването на способности по отношение на 

изпълнението на националните и съюзни ангажименти и утвърждаване на 

министерството, респективно на ВС като гарант на сигурността в страната и 

региона2. Подчертано е, че инвестиционната политика, цели постигане на 

организационната стратегия и очертава основните направления за модернизация 

на ВС, а неин израз са инвестиционните проекти (ИП). Обърнато е внимание на 

бюджета за отбрана и на управлението на инвестиционните проекти на МО, 

СППМО и БА. В допълнение е разгледан в административно отношение 

фундаменталния за ОА процес по управление на ЖЦОП, с цел разбирането на 

неговата същност и финансови измерения, които придава на съпътстващите го, 

асоциирани с ОА процеси.  

Достигнато е до извода, че на национално и международно ниво се 

наблюдава нарастваща роля на ОА, а основно влияние върху измерението на 

финансовите аспекти на отбранителните продукти оказват спецификите на 

потребността от отбранителни продукти и инфраструктура, подходите и 

акцентите върху реализацията на обществените поръчки, ролята на държавните 

търговски предприятия и отбранителната индустрия, политическите системи, 

нормативната база, както и други вътрешни и външни за СОА фактори. 

Втора глава завършва с изводи, по-значимите от които са: 

1. Съществуват различни модели на организация на процеса по 

отбранителна аквизиция като избрания подход от всяка държава е в 

зависимост от нейните специфични потребности, но въпреки разликите се 

наблюдават общи проблеми като: политическо лобиране, по-високи от 

планираните разходи в редица направления, забавяне на удовлетворяването на 

необходимите отбранителни способности, бюрократични спънки и т.н. 

 
2 Алашки, М., Система за отбранителна аквизиция на Република България – възможности за усъвършенстване, 

София, 2016, стр. 123-126. 
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2. Непрекъснатият контрол и мониторинг на процесите по 

отбранителна аквизиция и осигуряването на прозрачност повишават 

ефективността на системата за управление. 

3. Имайки предвид, че националният бюджет за отбрана е 

структуриран в три направления – разходи за личен състав, за текуща 

издръжка и капиталови разходи и факта, че разходите по първото направление 

поддържат близки до постоянни стойности, а останалите две направления до 

голяма степен могат да се асоциират с дейностите по отбранителна 

аквизиция, то постоянната оптимизация на процесите от националната СОА 

е от съществено значение, както за МО, така и за държавата като цяло. 

4. Основно влияние върху финансовите аспекти на отбранителната 

аквизиция оказват решенията относно фрагментацията на процеса на фази и 

търсените изходящи критерии за всяка от тях, тъй като от това в най-голяма 

степен зависи организацията на финансовия мениджмънт. 

5. Непрекъснато нарастващите изисквания към отбранителните 

способности на ВС и на стойността на материалните им решения изискват 

изграждането на стабилна и ориентирана към крайни резултати СОА, която 

да осигури навреме и на възможно най-ниска цена необходимите отбранителни 

продукти, които следва да бъдат с високо качество и пригодност за употреба. 

6. Разнообразието от финансовите аспекти на процеса по 

отбранителна аквизиция намира изражение в обхвата на понятието 

„отбранителна аквизиция“ за всяка държава.  

7. Ресурсите за отбрана и в частност тези за отбранителна 

аквизиция трябва да бъдат определяни на база стратегическите цели в 

сектора, което да допринесе за адекватно дългосрочно планиране на бюджета 

за отбрана и да бъде предпоставка за оптимизиране на управленските решения. 

8. Човешкият фактор е от съществено значение за ефективността 

на СОА, а в Република България създадените условия за следдипломна 

квалификация в областта не са релевантни на динамичното развитие на 

сектора. 

9. Голяма част от дейностите асоциирани с отбранителна аквизиция 

в Република България не се изпълняват от щатно определени за това лица, 
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което поставя въпроса за компетентностния модел на работещите в сектора 

и съответно за ефективността на системата.  

10.  Необходима е актуализация на нормативната база, поради факта, 

че няма документ, описващ точно обхвата на дейности асоциирани с 

понятието с отбранителна аквизиция в Република България и ясно 

разпределение на ролите и отговорностите на длъжностните лица в сектора. 

Освен това тя следва да бъде достатъчно гъвкава, за да осигури възможност 

за системно подобряване на съставните за системата процеси. 

В трета глава от дисертационния труд озаглавена: Насоки за 

усъвършенстване на системата за отбранителна аквизиция на Република 

България е направена верификация на резултатите от теоретичното изследване 

чрез емпирично изследване, представени и анализирани са възможностите за 

усъвършенстване на националния процес по ОА и е разработен модел за 

оптимизиране на процеса по ОА, чрез извършване на промени в основните 

направления, очертали се като проблемни в хода на настоящето изследване. 

В първа точка озаглавена Верификация на резултатите от 

теоретичното изследване чрез емпирично изследване е представено 

проведеното емпирично изследване, което е проведено за нуждите на 

изследванията в дисертационния труд на основата на матрична анкетна карта.  

Обект на изследването е СОА на МО, нейната организационна 

функционалност, нормативна осигуреност и взаимоотношението между 

заинтересованите страни по отношение на финансовите ѝ аспекти.  

Предмет на изследването са състоянието на организацията на СОА на МО, 

основните характеристики и ефективността на функциониране ѝ, както и 

възможностите за усъвършенстването на системата.  

Целта на изследването е да се проучи мнението на отделни експерти от 

всички вътрешни за организацията заинтересовани страни относно въпроси, 

свързани със състоянието СОА на МО и да се очертаят насоките за 

усъвършенстването ѝ. 

Формулирана е основната хипотеза, че ОА е основен компонент на 

мениджмънта на отбраната и като такъв, усъвършенстването на системата, в 

която се осъществява процеса, оказва съществено влияние върху финансовите ѝ 
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аспекти, способностите на ВС, икономиката на страната и ролята ѝ в НАТО и 

ЕС. В този смисъл ако бъдат разкрити способите и механизмите за 

усъвършенстване на СОА посредством отчитане на опита, мненията и 

препоръките на анкетираните, е възможно да се изведат някои насоки за 

усъвършенстването и практическото им прилагане в основни стратегически 

документи касаещи отбраната на страната. 

В изследването участваха експерти с различен ранг – офицери и цивилни 

служители от Министерство на отбраната, както и чуждестранни лица (в частта 

свързана с международните взаимоотношения в областта на ОА, чуждестранен 

опит и препоръки за развитие на СОА). След обработване на резултатите е 

достигнато до резултата, че 100% от анкетираните считат, че е необходимо 

усъвършенстване на СОА. Този резултат недвусмислено доказват правилността 

на приетата работна хипотеза на дисертационния труд.  

Във втора точка озаглавена Възможности за внедряване на оценката 

на жизнения цикъл на отбранителни продукти като инструмент за 

усъвършенстване на финансовия мениджмънт в Системата за отбранителна 

аквизиция на Република България е подчертано, че инвестиционните 

проекти/програми по ОА обикновено отчитат значителни отклонения от 

първоначално предвидените ресурси, като се наблюдава концентрация на 

разходи по време на фазата от ЖЦОП свързана с използването или 

експлоатацията на продукта. Това формира две направления за оптимизация на 

СОА – от една страна отбранителните организации следва да предприемат 

действия за оптимизиране на мениджърските процеси по отношение на 

управлението на ЖЦОП, а от друга да бъдат усъвършенствани процесите по 

първоначална оценка на стойността на отбранителния продукт за целият му 

жизнен цикъл и по този начин да бъде подпомогнато вземането на 

инвестиционни решения, управлението на ИП и логистичния процес, което да 

намали потребността от ресурси именно през горепосочената фаза/и. 

 В литературата второто направление се свързва с Оценката на стойността 

на жизнения цикъл на отбранителните продукти (ОСЖЦОП), която се смята за 

най-добрият показател за измерване на икономическа целесъобразност (Value for 

money) в отбранителния сектор. Изследването достига до извода, че дизайна на 

отбранителния продукт следва да се фокусира върху стойностното му 
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въздействие над императивите на отбранителните способности, а термина 

ОСЖЦОП да се използва за описание на процеса, чрез който се прогнозира както 

настоящото, така и бъдещото въздействие на дизайна върху тях и за намаляване 

на несигурността свързана с ОА на съответния отбранителен продукт. 

В подточка 2.1. Методи и модели за оценка на стойността на 

жизнения цикъл на отбранителни продукти са изследвани и анализирани 

основните дефиниции свързани с ОСЖЦОП, методите и моделите за ОСЖЦОП, 

които са класифицирани в групи, както и целта на оценката, основните 

изисквания към отбранителните продукти и ограниченията, които биха ѝ 

повлияли.  

В подточка 2.2. Структурна разбивка на разходите е изследван и 

анализиран основния момент при внедряването на СЖЦОП, като методология 

подпомагаща лицата взимащи инвестиционни решения в сектора отбрана, а 

именно разработването на Структурна разбивка на разходите (СРР). Тя 

представлява йерархична, дървовидна структура на разходите, ориентирана към 

отбранителния продукт, фаза от инвестиционния проект/програма, целия ЖЦОП 

или към комбинация от тези елементи. Основната цел при разработване ѝ е 

обхвата на всички възможни разходи през ЖЦОП. Изведени са основните насоки 

за въвеждане на ОСЖЦОП и СРР в МО, СППМО и БА. 

В трета точка озаглавена Възможности за компенсиране на дефицита 

от материални решения на необходимите отбранителни способности чрез 

международни програми/проекти по отбранителна аквизиция са изследвани 

основните фактори свързани със стремежът за реализирането на международни 

инициативи по ОА като: възможността за поддържане на национално 

конкурентно предимство във все по-глобализираните икономики; справяне с 

монополни и олигополистични пазарни провали; ниската колективна 

ефективност на дейностите по ОА на отбранителни продукти; финансова 

нерентабилност и недостатъчно високи нива на бюджет; високи разходи за 

ЖЦОП; липса на достатъчна конкуренция и съюзно сближаването, както и 

редица други ползи3. Разгледано е развитието на международното 

 
3 Fitzgerald, B., Greenwalt, B., Grundman, S., Hasik, J., & Rumbaugh, R., International defence industrial co-operation 

in the post-financial crisis era, 2014., pp. 1-4. 
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сътрудничество в ЕС и Алианса, предимствата и недостатъците му и са 

анализирани международните финансови модели по ОА. 

В подточка 3.1. Участие на Република България в международни 

инициативи имащи отношение към отбранителната аквизиция е 

разгледано участието на Република България в международни инициативи. То 

започва още с приемането на страната ни в Алианса през 2004 година, когато 

автоматично е включена в Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността 

(NSIP) и е взето решение на национално ниво за присъединяване към 

Организацията на НАТО за поддръжка и снабдяване (NAMSO), чийто 

правоприемник днес е Организацията на НАТО за поддръжка и придобиване 

(NSPO4).  Представени са програми и инициативи свързани с ОА, в които 

страната може да участва за намиране на решение за компенсиране на дефицита 

от материални решения на отбранителни способности на ВС. 

В четвърта точка озаглавена Модел за оптимизиране на процеса по 

отбранителна аквизиция в Република България е представена същността на 

модела, който се основава на добрите практики по ОА използвани в страните 

членки на Северноатлантическия пакт и ЕС. Представеният модел за 

оптимизиране на процеса по ОА в Република България е насочен към 

дългосрочното оптимизиране на финансовия мениджмънт и на стратегическото 

управление на ЖЦОП, чрез който да се постигне трансформация на сектора 

отговаряща на средата за сигурност.  

Предмет на модела: СОА на Република България. 

Обект на модела: Процесът по ОА на Република България. 

Цел на предложения модел: 

➢ да се усъвършенства процесът ОА на национално ниво; 

➢ да се оптимизира синхронизацията на действията на различните 

структури, участващи в процеса по ОА на национално ниво. 

Регламентиране на необходимостта от модела. Моделът следва да реши 

следните основни проблеми: 

➢ Финансиране на ИП с по-ниска полезност за отбранителните 

способности на страната в сравнение с други. 

 
4 The NATO Support and Procurement Organisation (NSPO) е спомагателен орган в рамките на НАТО, създаден от 

The North Atlantic Council (NAC). 
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➢ Вземане на инвестиционни решения основно на база „покупна цена“. 

➢ Оптимизиране на логистичната поддръжка във фаза „Експлоатация 

и поддръжка“ от ЖЦОП. 

За постигането на така представените цели на модела е необходимо да 

бъдат направени промени в следните направления: 

➢ да бъде въведено програмното управление в МО; 

➢ да бъде въведен модел за управление на Портфолиото от ИП; 

➢ да бъде въведена Базова линия за логистична поддръжка (БЛЛП). 

Трета глава завършва с изводи, по-значимите от които са: 

1. Натрупаният около 20 годишен опит от внедряването на СОА в 

Република България е добра основа за развитие и усъвършенстване на 

системата. 

2. Променливите нива на бюджета за отбрана и съответния 

системен недостиг на средствата в следствие на липсата на дългосрочно 

финансово планиране и последователна политика в сектора се отразяват най-

неблагоприятно върху СОА .  

3. Силната зависимост от външни за МО институции по отношение 

на финансирането на инвестиционните проекти поставя акцент върху 

разглеждането на СОА като система от национално значение, за ефективното 

управлението на която е необходима дългосрочна и последователна държавна 

политика. 

4. Актуализацията на нормативната база по отбранителна аквизиция 

следва да осигурява обвързването на Портфолиото от проекти на МО с 

инициативите на ЕС за разработване и придобиване на отбранителни 

продукти. 

5. Необходимо е създаване на всеобхватно електронно управление на 

всички процеси от СОА, с повишено внимание върху поддръжката на 

отбранителни продукти (т.н. система „Логистика“).  

6. От съществено значение е изграждането на механизми за 

подобряване на взаимодействието между системите от СУРВС, особено по 

отношение на връзката между НОС и материалните им решения, което да 

бъде предпоставка за по-голяма полезност и ефективност на вложените 

финансови средства.  
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7. Използването на различни методи и модели за усъвършенстване на 

процесите по първоначална оценка на стойността на отбранителния продукт 

за целият му жизнен цикъл ще подпомогне вземането на инвестиционни 

решения в сектора. 

8. Използването на международните инициативи по отбранителна 

аквизиция за компенсиране на дефицита от материални решения на 

необходимите отбранителни способности е възможност, която предоставя 

редица ползи и добавя стойност към СОА на държавата.  

9. Внедряването на изходящи критерии при дългосрочното управление 

на логистичната поддръжка на отбранителните продукти би подобрило 

планирането на финансовите средства и бойната готовност на Въоръжените 

сили. 

10. Разглеждането на взаимообвързаността на инвестиционните 

проекти от Портфолиото, би довело до внедряване на програмния подход за 

управлението им, което от своя страна ще намали конкуренцията за ресурси 

между тях и ще увеличи вероятността за постигане на крайната цел на 

отбранителната аквизиция – осигуряване навреме и на възможно най-ниска 

цена дефицитните материални решения на НОС. 

11. Въвеждането на модел за управление на Портфолиото от 

инвестиционни проекти следва да се разбира като итеративен процес 

съчетаващ знания, техники и методи, чрез които по оптимален начин да бъдат 

разпределени ограничените ресурси между отделните елементи на 

Портфолиото, посредством подходящата им селекция и приоритизация, за да 

бъдат постигнати организационни цели.  

В заключение е извършено обобщението, че комплексният, многопластов 

процес по отбранителна аквизиция е засегнат от почти всички патологии, 

притежаващи потенциала да възпрепятстват финансовата ефективност на една 

публична система - информационна асиметрия, трудно съизмерими и 

противоречиви цели, липса на дългосрочна и последователна държавна 

политика, нормативен вакуум и др., при това колаборацията между тях е 

придружена с висока степен на техническа сложност и несигурност. Анализът на 

причините за съществуващите несъвършенства във финансовия мениджмънт на 

Системата по отбранителна аквизиция произтича от необходимостта да бъдат 
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очертани границите и потенциала на предложенията за реформи в сектора. В 

същото време трябва да се отчете факта, че дори да е възможно и необходимо 

рационализирането на почти всеки един аспект на отбранителната аквизиция, тя 

не функционира в дефектна система, която да се нуждае от радикална промяна.  

 В начален стадии на взаимодействие при изучаването на  отбранителната 

аквизиция са икономическата теория, мениджмънта, политологията, 

математиката, историята, социологията, психологията, антропологията и редица 

други научни дисциплини. Разкрива се възможност за разработване и 

усъвършенстване на модела, принципите и техниките на функциониране на 

Системата по отбранителна аквизиция, което да генерира промяна в поведението 

на мениджърите и в дейността на заинтересованите страни в сектора, така че да 

бъде реализирана значително по-голяма ефективност от вложения в системата 

финансов ресурс. Преосмислянето на взаимозависимостта между тези 

дисциплини в контекста на отбранителната аквизиция стои в основата на 

създаването на общественото благо отбрана, а с обоснованите в този труд 

принципи, модели, тенденции и евристики за усъвършенстване на процеса по 

отбранителна аквизиция е направена крачка в тази посока.  

Настоящото изследване дава отговори на много въпроси, свързани с 

предизвикателствата пред финансовата ефективност на отбранителната 

аквизиция на Република България като пълноправен член на НАТО и ЕС и 

очертава рамка за управленски иновации и оптимизирано взаимодействие между 

основните играчи в тази сфера. Последващото развитието на съвременната 

теория и практика в областта трябва да бъде формирано на база изохронното 

изследване на структурните реквизити на съвременния глобален ред и 

мрежовите форми на социална организация, тъй като само в този контекст ще е 

възможно да бъдат намерени отговори на незасегнатите от този труд въпроси. 

ІV. ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

1. Широкообхватната природа на процеса по отбранителна 

аквизиция и динамичните промени на състоянието ѝ предполагат 

интегрирането на комплекс от фундаментално хетерогенни академични 

дисциплини в самостоятелна научна теория, способна да осигури рамка за 

управление на бъдещите предизвикателства и рискове пред целите и задачите 

на отбраната в това направление. 
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2. Отбранителната аквизиция следва да се разглежда като 

надведомствен процес, осигуряващ и управляващ от една страна жизнения 

цикъл на всички продукти и инфраструктура имащи отношение към отбраната 

на страната в структурите, които са ангажирани с тази дейност, а от друга 

страна държавната политика към отбранителната индустрия и към 

международните отношения в сферата. 

3. През последните години се наблюдава съществено изместване от 

възлагането на отбранителни обществени поръчки, характеризиращо се с 

конкуренция като средство за оптимизиране на ефективността им, към 

напълно интегрирано придобиване на отбранителни продукти с доставчици 

като партньори, дори като фасилитатори на промяна. В този смисъл 

повишената координация, взаимодействие и задълбочаване на 

сътрудничеството на национално и международно ниво между основните 

заинтересовани страни в процеса по отбранителна аквизиция се явява и 

предпоставка за повишаването на придобитата стойност при управлението 

на системата, в която функционира тя. 

4. Обвързването на стратегическите цели, задачи и приоритети на 

отбраната с осигуряването на материалните решения на необходимите 

отбранителни способности се извършва от отбранителната аквизиция, която 

въпреки липсата на нормативна регламентация би следвало да се разглежда 

като система със своите функционални характеристики и комплекс от 

компоненти, синергичния ефект между които е задължителен, за да бъде 

достигнато оптималното ѝ състояние.  

5. Множеството фактори, оказващи влияние върху отбранителната 

аквизиция и финансовите ѝ аспекти в частност я превръщат в динамична 

система и променят сюжетната ѝ линия, поради което е необходимо 

систематизирано и фокусирано познание относно нейното функциониране и 

константен анализ на ефективността ѝ, осигуряващ всеобхватност, 

гъвкавост и възможност за своевременно реагиране на промените в средата, 

при формиране и реализиране на политиката в сектора, времевия хоризонт на 

която следва да бъде с над 10 годишна перспектива.   

6. Отбранителната аквизиция е екипна дейност, включваща широк 

спектър от длъжности на различни управленски нива, ефективността на 
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който в най-голяма степен зависи от професионализма на работещите в 

сектора. Изграждането на висококвалифицирана работна сила, способна да се 

справи с многообразието от предизвикателства, е необходимо да включва 

множество мерки, изразени в комплекс от курсове за следдипломна 

квалификация и адекватна политика за кариерно развитие и мотивация на 

служителите.  

7. Алтернативните теоретично и практично обосновани модели на 

организация на процеса по отбранителна аквизиция и методологическия 

инструментариум за планиране на финансирането му следва да се използват 

единствено при отчитане на националните особености в сектора, тъй като те 

са в основата на организацията на финансовия мениджмънт в областта и 

имат важно значение за формирането на обществено разбиране относно 

трансформацията на въоръжените сили. 

8. Спектърът от финансови аспекти асоциирани с обхвата на 

понятието отбранителна аквизиция е субективен за всяка страна, но 

безспорните национални и международни взаимовръзки на системата, в която 

функционира процеса и придават значимо обществено значение, а 

чувствителността към разходвания от нея значителен обем публични средства 

предполага изграждането на прозрачна, стабилна и ориентирана към крайни 

резултати Система по отбранителна аквизиция, подлежаща на непрекъснат 

мониторинг и контрол, което от своя страна да бъде предпоставка за 

повишаване на нейната ефективност.   

9. Планирането базирано на способности се осъществява в 

министерството на отбраната и цели да идентифицира дефицитните от тях, 

в зависимост промените в средата за сигурност, а процеса по отбранителна 

аквизиция следва да осигури материалните им решения. В този смисъл 

създадената добра основа за развитие на Системата по отбранителна 

аквизиция в Република България трябва да бъде подкрепена от дългосрочна 

политическа амбиция гарантираща стабилни нива на бюджета за отбрана и 

финансово обезпечаваща високостойностните инвестиционни проекти, тъй 

като тяхното финансиране се одобрява от външни за Министерството на 

отбраната институции. 
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10. Усъвършенстването на организационната структура, запълването 

на съществуващия нормативен вакуум по отношение на отбранителната 

аквизиция и създаването на всеобхватно електронно управление са част от 

основните насоки, чрез които да бъде оптимизирано осигуряването на 

материалните решения на отбранителните способности.  

11. Поставените цели и задачи на изследването бяха постигнати, като 

това способства за извеждането на проблеми свързани с функционирането на 

системата за отбранителна аквизиция на Република България.  

12. Въвеждането на методи и модели за първоначална оценка на 

стойността на жизнения цикъл на отбранителните продукти, на изходящи 

критерии при управлението на логистичната им поддръжка и на цялостен 

модел за управлението на проекти, програми и Портфолио би предоставило 

подходящият инструментариум за оптимизиране на управлението на процеса 

по отбранителна аквизиция и би увеличило възможността за ефективна 

подкрепа на решенията в сектора.  

13. Използването на международни инициативи по отбранителна 

аквизиция, въпреки високото си ниво на сложност предоставят и редица 

хипотетични предимства включващи възможности за печалби от търговия и 

конкуренция, внедряване на иновации, намаляване на дублирането в рамките на 

отбранително-индустриалните бази на участващите страни, постигане на 

икономии от мащаба, намаляване на разходите за научно-изследователска и 

развойна дейност и други ползи, които добавят стойност към националната 

Система по отбранителна аквизиция. 

V. СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ 

➢ Научни приноси:  

1. Обогатена е теорията, касаеща същността и основните характеристики 

на отбранителната аквизиция в системата за отбрана. 

2. Формулирана е нова функционално синтезирана авторова дефиниция и 

обхват на понятието отбранителна аквизиция.  

3. На основата на направения анализ е доказано значимото място и роля на 

отбранителната аквизиция за гарантиране на националната сигурност и 

отбраната на страната.  
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4. Идентифицирани са основните проблеми и дефицити по управлението 

на Системата за отбранителна аквизиция и е аргументирана и доказана 

потребността от усъвършенстване на системата за отбранителна аквизиция на 

Република България в условията на динамично променящата се среда за 

сигурност.  

➢ Научно-приложни приноси:  

1. Разработен е концептуален Модел за оптимизиране на процеса по 

отбранителна аквизиция в Република България.  

2. Синтезирани са добрите практики в международен и национален мащаб, 

които да бъдат приложени в Системата за отбранителна аквизиция на Република 

България. 

3. Разработени са индикатори за оценка на състоянието на отбранително-

индустриалната база и са изведени основните управленски процеси за 

отбранителната аквизиция. 

4. Потвърдена е необходимостта от развитие на управлението на Системата 

за отбранителна аквизиция на Република България.  
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