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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Днес проблемът за мира и войната придоби вида „мир и оцеляване или война и 
тотална гибел“, вече става дума за оцеляване на човешката цивилизация. Това се 
осъществява в условията на епохални екологични промени, съпътства се от поредното 
пренареждане на политическата карта на света и от поредица паралелно развиващи се 
локални военни конфликти, прерастващи в глобална хибридна война. Военните въпроси 
придобиват нови измерения, нараства необходимостта от повишаването на умението и 
способностите на ръководните кадри.  

НЕОБХОДИМОСТА от разработването на подобни теми се диктува от нуждата от 
по-задълбочен анализ на реалната, а не на желаната среда за сигурност и набелязване на 
варианти на осъществяване на отбранителната ни политика. 

АКТУАЛНОСТА на темата е обусловена от динамиката на глобалните, 
регионалните и вътрешнодържавните процеси, от екологичните промени, от 
разнообразните и често трудно предвидими (в т.ч. и асиметрични) рискове и заплахи. В 
приложен аспект, изследването може да помогне за актуализиране на някои секторни 
политики, в т.ч. в политиката за сигурност. 

ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО са актуалната среда за сигурност, потенциални 
рискове и заплахи за Република България. 

ПРЕДМЕТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО е политиката за сигурност на Република 
България и отговорите на рисковете и заплахите за страната, които даваме. 

ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО  е формулиране на актуални политически мерки за 
управление на потенциално опасни за страната ни рискове и заплахи и за повишаване 
военната мощ на Република България. 

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЗАДАЧИ:      
1. Да се направи стратегически анализ на военнополитическата обстановка в света, 

в Европа, на Балканите и в Република България и да се формулира актуализирана 
класификация на характеристиките на средата за сигурност, които биха представлявали 
риск или заплаха за Република България. 

2. Да се изследват предизвикателствата пред управлението на различни 
военнополитически кризи и да се формулират модели и политически мерки за управление 
на такъв вид кризи, потенциално опасни за националната сигурност на Република България. 

3. Да се изследва военната мощ на Република България и да се предложат мерки за 
нейното повишаване. 

МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ са класическите методи за изследване- анализ, 
дедукция, ползване на експертни оценки. 

 
II. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Структура на дисертационния труд 
Дисертационния труд се състои от увод, три глави, предложения и заключение. 

Основния текст обхваща 134 листа, 128 литературни източника и две групи предложения: в 
нормативната и в програмно- политическата област. Номерацията на главите и параграфите 
съответстват на тези от дисертацията. 
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Съдържание на дисертационния труд 
В увода е обоснована актуалността на темата‚ нейната теоретическа и практическа 

значимост, формулирани са целите и задачите на дисертацията, изложени са основните 
подходи и методи при осъществяване на изследването и ограниченията при изследване.  

В първа глава: „Стратегически анализ на военно-политическата обстановка в 
Света“ се решава първата научноизследователска задача на дисертацията. Анализът е 
организиран по обхват в три точки-  съвременната глобална среда за сигурност, 
обстановката в Европейския съюз и тази на Балкански полуостров. 

Съвременната глобална среда за сигурност през последните години търпи 
значителни промени, като за нуждите на това изследване е акцентирано на шест от най- 
важните. 

1. Криза в либерализма    
След края на Студената война бе създадена световна финансова империя, наречена в 

САЩ „Дълбоката държава“, а като нейни представители бяха идентефицирани клана 
Рокфелер, Бил Гейтс, седемте водещи банки на САЩ, Федералния резерв и Лондонското 
сити. Тази империя води борба с прагматичния изолационизъм в света, за налагане на 
неолибералния модел за световно господство. Този елит допусна изтичане на финансовите 
потоци, в т.ч. и американските, в онези страни и региони, където имаше по- голяма печалба. 
Това, заедно с отворената международна икономика, улесни икономическия възход на 
Китай. САЩ и Западна Европа изостанаха индустриално и това породи сериозни 
икономически проблеми.  В добавка, от края на 2019 г. светът бе залят от пандемия от 
Covid 19, която много международни наблюдатели наричат „последен пирон в ковчега на 
либерализма“. Проличаха отчетливо и фундаменталните недостатъци на либералния 
световен ред: нереалност на проекта, опасност от деградиране в авторитарен деспотизъм 
или насилствен тоталитаризъм, активиране на националистични и антиглобалистки 
настроения и действия. Той породи огромни бежански потоци, постави под съмнение 
компетентността на елитите, „изяжда” ресурсите на Земята (нефт, газ, дървесина, метали, 
вода, кислород), разрушава необратимо околната среда и задълбочава противоречията 
между държавите, тъй като е дискриминационен- обслужва само „Златния милиард“ от 
човечеството1.   

Едновременно с това, започна популяризиране на нов обществен строй- „датизъм“ 
(“datism”), който ще сменя капитализма2. Тази нова световна парадигма, обединяваща 
икономика, политика, религия, култура в едно се влива в течението на така наречения 
„технохуманизъм“ (technohumanism). През юни 2020 г. в Давос, на 50-та годишна среща на 
Световния икономически форум (СИФ) бе огласено навлизането на човечеството в новата 
посткапиталистическа епоха и бе обявено началото на Четвъртата индустриална 
революция, при която новите технологии водят до сливане на физическата, дигиталната и 
биологичната индивидуалност, до сливане на човека и машината. Настъпва края на времето 
за Homo Sapiens, започва епохата на Homo Deus. Този план цели разрушаването на 
                                                           
1 John J. Mearsheimer. Bound to Fail. The Rise and Fall of the Liberal International Order// 
International Security, Vol. 43, No. 4 (Spring 2019), pp. 7–50. 
2 Yuval Harari. Homo Deus: A Brief History of Tomorrow- Harvill Secker, Jerusalem-2015, in 
Eng. London- 2016 

https://en.wikipedia.org/wiki/Yuval_Noah_Harari
https://en.wikipedia.org/wiki/Harvill_Secker
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сегашната капиталистическа система в полза на повсеместна централизирана 
технократична власт и счита националните държави за пречка за бъдещото преформатиране 
на света, а националния суверенитет- за спънка пред глобализацията. Русия, вероятно и 
Китай, най- вероятно ще са против трансхуманистичните промени и ще наблюдаваме 
оформянето на панрегиони в света, които притежават относителна автаркия. Откроява се 
тенденция за дългосрочно изостряне на политическото противопоставяне между двата 
полюса. 

2. Структурна криза на световната система за сигурност. С постепенния залез на 
глобално господство на САЩ, международният ред все повече затъва в хаос3 и днес 
международната система може вече да се разглежда като небалансирана многополюсна 
система, в която има една изявена сила- лидер и две, или повече други велики сили, които 
не могат да се сравняват с първата, но са достатъчно силни, за да окажат значително 
влияние върху международните процеси. Това е най- нестабилната система, тя е 
дебалансирана и конфликтогенна, в което се крие най-голямата опасност за сигурността в 
близкото бъдеще4. Ако оценяваме днешните събития с категориите на хибридната война, то 
трябва да кажем, че Третата световна война отдавна е факт. с открити множество фронтове 
(Украйна, миграционната вълна в Европа, Югозападна Турция, Персийския залив, 
Арабския полуостров, Афганистан, Либия, Корейския полуостров), които имат обща цел 
(ресурси), главните съперници са едни и същи (открито или в сянка)-„Златният милиард“ на 
човечеството срещу останалата негова част, а войната се води под формата на кризи с 
различна степен на интензивност5.  

3. Нараства риска от война между главните противоборстващи сили. За НАТО 
основна заплаха са Русия и тероризма6, вече и Китай, за САЩ- Китай и Русия, за Русия- 
САЩ и НАТО, за Китай- САЩ и Тайван и т.н. САЩ се опитва да спре и обърне възхода на 
двете държави- подгласници в системата, а те, от своя страна, провеждат по- рисковани 
политики с цел да натрупат достатъчно сила и да не се чувстват застрашени от САЩ.  Това 
са ключови предпоставки за сблъсък между великите сили. Очертава се сериозен 
геополитически конфликт по направление САЩ/НАТО- Русия/Китай. Тази патология на 
съвременните международна структура и отношения са най- голямата опасност за 
сигурността в близкото бъдеще7. Тази опасност, аедно с развитието на ядрените и 
биохимични технологии, бележи революционен преход към трансграничното глобално 
рисково общество, т.е. към такъв социален ред, в който опасностите вече не могат да бъдат 

                                                           
3 Робърт Мали. Десетте ключови конфликта през 2019, сп. Геополитика, 20.05.2019 
4 Стоян Трошанов. Разклатените устои на съвременния международен ред- сп. 
Геополитика- 26 юли 2018 
5 Проф. Валери Стефанов: Светът навлиза в многостранен сблъсък  с непредвидими 
последици - 12.02.2017-  epicenter.bg/article/Prof--Valeri-Stefanov--Svetat... 
6 London Declaration: Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting 
of the North Atlantic Council in London 3-4 December 
2019, https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_171584.htm 
7 Стоян Трошанов. Разклатените устои на съвременния международен ред- сп. 
Геополитика- 26 юли 2018 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_171584.htm
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сдържани от националните граници. Глобалното рисково общество е формирано от няколко 
групи трансгранични рискове: 

• Рискове, породени от излезли от контрол промени в глобалната система за 
сигурност. Тези промени се съпътстват от дезинтеграция на старите и установяване на нови 
структури и усилване на центробежните тенденции. Подобни процеси текат и в САЩ, и в 
Русия, и в Обединеното кралство, и в ЕС. Тези процеси, ако не бъдат овладяни, носят риск 
от глобална дестабилизация, неминуема борба за „наследството“ на разпадащите се 
структури и разпад на държавността и в други региони.  

• Очертават се три потенциално опасни места от възникване на мащабен военен 
конфликт: дъгата на нестабилност от Балтика до Китай от граничещи с Русия постсъветски 
държави, Близкия Изток и района на Персийския залив, Ормузки и Малакски протоци.  

• Рискът от използване на ОМП нарасна след 2017 г., когато бе рестартирана 
надпреварата в създаването на нови ракети- носители между САЩ и Русия.  

• Риск крият и идеите за ограничена война с Русия с използване на обикновени 
средства за поразяване, без използването на ядрено оръжие, без открит военен конфликт, 
чрез хибридни форми и методи и с широко използване на местни и частни паравоенни 
формирования.  

4. Нова динамика в сферата на въоръжаването характеризира съвременната среда 
за сигурност. Надпревара има и в използване на Космоса като пето бойно поле, освен 
морското, въздушно, наземно и киберпространство. Специално внимание се отделя на 
много области в тази сфера: 

• Изкуствен интелект. Дори твърденията за изкуствения интелект да са 
преувеличени, тази технологична революция има потенциал да бъде следващото „голямо 
нещо“, подобно на ядреното или космическо оръжие. 

• Пандемията от коронавирус показа един позабравен от народите призрак- 
призрака на бактериологичната война. Особено безпокойство пораждат и съобщенията за 
разработваното генетичното оръжие- пряк наследник на бактериологичното.  

• Метеорологичното и геофизичното оръжие. Вече не се говори за изкуствени 
предизвикване на природни процеси и бедствия, в т.ч. земетресения, урагани, цунами и т.н.
  

• Много усилия се полагат и в разработването на лазерно, свръхвисокочестотно, 
снопово  оръжие.  

• Бурно се развиват хиперзвуковите ракети (руските „Кинжал“ и „Авангард“, 
американските AGM-183A Arrow, HCSW, IRCPS).  

5. Изострена борба за ресурси 
Близкия Изток8  е арената, където битката за ресурси придоби най- острите си 

форми. Тук, за постигане на задачите, се използват комплексни мерки- от „цветни 
революции“ до различни ударни групировки на международния тероризъм. Избухналата в 
Сирия гражданска война, както и експлозията на тероризма на територията на Близкия 
Изток, до голяма степен, бяха следствие от битката за европейския енергиен пазар.  

                                                           
8 Стоян Хайтов. Американско-руският сблъсък в Сирия: последиците за Близкия Изток и 
света - сп. Геополитика- 19.05.2017 
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Днес бъдещето на Близкия изток тъне в неясност. Продължаващата дълбока 
политическа трансформация и все по- острите ресурсни проблеми на региона (намаляващи 
запаси от изкопаеми въглеводороди и дефицит на вода) генерират конфликтност на всички 
равнища- от локално до междудържавно. Като цяло, Близкият изток върви към хаотична, 
многополюсна уредба, с номинално запазени, но произволно пресичани граници от всеки, 
който реши. 

6. Други трансгранични характеристики, които не застрашават толкова 
териториите и границите на националните държави, колкото стратегическите транспортни 
системи, жизнените икономически центрове и критичната инфраструктура в тях.   

• Транснационалните терористична дейност  днес е силно концентрирана  в 
пет страни: Ирак, Нигерия,  Афганистан,  Пакистан  и Сирия, с възможности за ефективно 
използване на хибридни способи извън територията на Близкия Изток, в т.ч. и в страни от 
ЕС.  

• Съвременните мигрантски вълни възникват най- вече от несигурност, от 
нестихващи и постоянно възобновяващи се конфликти, но икономическите и екологичните 
фактори също имат своето влияние, своя принос за пораждането на това явление. 
„Мигрантският натиск“ е реален, има и епидемиологичен вектор.  

• Трансграничната организирана престъпност днес осъществява цялата гама 
от престъпни дейност- от наркотрафик, през контрабанда с оръжия, боеприпаси, през 
проституция, кръв за преливане и органи за трансплантация, до незаконно превеждане на 
хора през граници, придобило известност като „каналджийство“. Започнаха да възникват 
криминални анклави (Чечения, Косово, Сомалия и др.). 

• Климатичните промени и породените от тях природни бедствия започват да 
придобиват глобален, драматичен и необратим характер. Липсата на сладка вода е сред 
основните фактори влияещи на засилващото се напрежение в Централна Азия, в обширни 
райони на Африка и в Близкия Изток. Намаляват плодородните територии, а повишаването 
на нивото на световния океан вече потапя Малдивските острови, спешно се организира 
евакуация на населението.  

• Нараства ролята на бедствията, авариите, катастрофите и другите 
извънредни ситуации и необходимостта от все повече ресурси за тяхното ранно 
сигнализиране, превенция, своевременно реагиране, противодействие и ликвидиране на 
последиците. 

Кризата в Европейския съюз  
През второто десетилетие на ХХI век, в резултат от синергичното действие на 

множество външни фактори, ЕС започна да губи своята цивилизационна инициатива, не 
съумява да постигне монолитен образ, усилва се подозрението, че става дума за 
политически блян, а критичната точка на неговия полуразпад изглежда предстояща. След 
мъчителния процес на излизане на Великобритания от ЕС, се очерта тенденция за 
превръщането на Съюза в своеобразна френско- германска империя, във френско- 
германски Четвърти Райх. Най- вероятно в близко бъдеще, сепаратистките аспирации ще се 
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окажат едно от най-ярките събития в политическия живот. Първите лястовици в тази 
посока могат да бъдат Каталуня и Шотландия9.   

Пандемията от Covid 19 нанесе допълнителен удар върху доверието към 
либерализма на пазара. Националният егоизъм избуя неприлично. Европейските елити и 
евробюрократите доказаха, че са с изтекъл срок на годност. Обединена Европа е разединена 
и по отношение на санкциите срещу Русия, както и по проблемите с миграцията. 

САЩ прогнозират нови кризи в еврозоната и отслабване позицията на еврото, 
оценяват скептично военната мощ на ЕС, но дават висока оценка на неговия икономически 
потенциал и възможностите му в научно-техническата сфера10. Американците започнаха 
мащабна програма за укрепване на своето военно присъствие в Източна Европа чрез 
увеличаване числеността на сухопътния си компонент в НАТО, укрепване на най-слабите 
точки в зоната между НАТО и Русия, модернизиране на системите за противоракетна 
отбрана и въздушно разузнаване по целия фронт на потенциален сблъсък с руснаците. С 
този ход САЩ цели и решаване на далеч по- важната за Вашингтон политическа задача за 
запазване влиянието на САЩ на континента. Повишавайки изкуствено военно- 
политическото напрежение в Източна Европа, САЩ създават в региона своеобразен буфер, 
с чиято помощ възнамеряват да контролират отношенията между Западна Европа и Русия и 
да влияят върху тяхната политика.  

Подобни тенденции има и в НАТО. Сред европейските членове на алианса са налице 
принципни различия относно неговите цели, необходимите за постигането им средства и 
зоната му на действие. Още през лятото на 2018 г. френският президент Макрон и 
германският външен министър Хайко Маас лансираха идеята ЕС сам да гарантира своята 
сигурност, да възстанови суверенитета си и самостоятелно да определя външната си 
политика.  

Европа вече не е същата. Националният суверенитет отново излиза на мода. В по- 
устойчивите нации международния бизнес ще бъде заменен с национален такъв, а 
държавата, която не успее да извърши тази промяна, ще се спомине окончателно.  

Очевидно, в европейския интеграционен модел има нещо сбъркано. Липсва 
достатъчно умение да се води активна политика с партньорите и опонентите на ЕС, особено 
видимо по отношение на Турция и Русия. Ако досегашният модел на изграждане и 
управление на Евросъюза се запази, крахът му е не само възможен, но и почти неизбежен. 
Перспектива, която може да върне историята на Европа с един век назад. Големият проблем 
в случая е отчайващият дефицит на качествени проевропейски играчи. 

Обстановката на Балканите 
След Студената война регионът загуби своето сериозно геополитическо значение и 

днес Балканите отстъпват към периферията на голямата политика, все повече придобивайки 
коридорно значение. Благодарение посоката на трансформация на повечето страни от 
региона, обстановката на Балкански полуостров днес е спокойна. Същевременно, процесите 
на трансформация на световния ред, влошаването на средата за сигурност в глобален мащаб 
                                                           
9 д-р Максим Василиев. Залезът на Европейския проект- сп. Геополитика, бр.5/ 27.11.2016 
10 John J. Mearsheimer. Bound to Fail. The Rise and Fall of the Liberal International Order// 
International Security, Vol. 43, No. 4 (Spring 2019), pp. 7–50. 
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и сложните регионални проблеми пораждат нехомогенна, неясна, конфликтогенна  среда на 
сигурност. Конфликтноста на нашия регион се обуславя от много негови характеристики, 
по- важни от които са:  

1. Позициите на Великите сили (Германия, Русия, Турция, Великобритания и 
Франция, сравнително от скоро, и САЩ). Решенията им за региона често са неадекватни, 
изоставащи от събитията, слабо финансово обезпечени, политически (политизирано) 
мотивирани, несъобразени с реалните потребности на местните народи. „Проектът Косово” 
е пример за геополитическа нестабилност в Евразия- за първи път се официализира 
радикална ислямска политика на европейския континент, до официалното съществуване на 
политически партии, които провъзгласяват за своя политическа цел превръщането на 
Балканите в част от ислямския халифат. В съчетание с водената от Турция външна 
политика това поражда страхове за възможна ислямска дъга.  

Повечето от големите играчи не са заинтересовани от запазването на стабилността 
на региона, само за ЕС това е приоритетна задача. За ЕС е изключително важно да си 
гарантира доминиращо влияние в региона, включително ускорявайки процедурата за 
влизането на ключовите държави в ЕС. Балканите трябва да бъдат приоритетна 
стратегическа цел на ЕС, която да се преследва координирано и постоянно, а не по сфери на 
интереси на отделни големи страни11. За съжаление, от водещите страни в съюза идват 
противоречиви сигнали.  

НАТО  през последните години отчита нарастване  на скептичното отношение към  
алианса от страна на управляващите елити в региона.  А влизането в НАТО е въпрос не 
само на военен потенциал, съответстващ на чл. 3 на Северноатлантическия договор, но и на 
политическа зрялост12. Затова, дори и да бъдат приети всички кандидати, това няма 
гарантира сигурността на Балканите на 100%.  

В края на октомври 2019, бе създадено Регионално командване на силите за 
специални операции (Regional Special Operations Component Command-R-SOCC) с основно 
направление на активност Западните Балкани. Де факто, подготвя се нова военно- 
политическа структура за Западните Балкани, която ще се постарае да привлече Австрия, 
Босна и Херцеговина и Сърбия да станат част от зоната на военно- политическо влияние на 
САЩ и НАТО. Същевременно обаче, се получава „алианс вътре в алианса“. Ако добавим и 
проекта за Европейски въоръжени сили, започваме да се замисляме колко командвания, 
щабове, кадри, логистика, бюджети ще са нужни и дали накрая няма да стане, както в 
стария армейски виц: „Много вожд, малко индианец“? 

САЩ увеличават военно- политическата си активност и военното си присъствие в 
региона с цел превръщането му в част от фронтовата зона от Балтика до Турция.  
Македония бе приета в НАТО (27.03.2000), бяха създадени и са на различен етап от 
развръщане базата „Бондстийл“ в Косово (2000), системата за ПРО „Aegis Ashore“ в 
                                                           
11 Winfried Veit, (04.01.2019). „Balkan Bluеs- Die EU sollte sich für eine neue 
Sicherheitsarchitektur in der Region einsetzen.”, ipg-journal, https://www.ipg-
journal.de/rubriken/aussen-und-sicherheitspolitik/artikel/balkan-blues-3179/ 
12Fabian Schmidt,( 10.07.2018). „Balkan-Staaten und NATO: Mehr als militärische 
Sicherheit”, https://www.dw.com/de/balkan-staaten-und-nato-mehr-als-milit%C3%A4rische-
sicherheit/a-3474740 

https://www.ipg-journal.de/ipg/autorinnen-und-autoren/autor/ipg-author/detail/Author/winfried-veit/
https://www.ipg-journal.de/rubriken/aussen-und-sicherheitspolitik/artikel/balkan-blues-3179/
https://www.ipg-journal.de/rubriken/aussen-und-sicherheitspolitik/artikel/balkan-blues-3179/
https://www.dw.com/de/balkan-staaten-und-nato-mehr-als-milit%C3%A4rische-sicherheit/a-3474740
https://www.dw.com/de/balkan-staaten-und-nato-mehr-als-milit%C3%A4rische-sicherheit/a-3474740
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Румъния (2016), армията на Косово, военновъздушна база в Албания (2018), три военни 
бази в Гърция, нова база в Поникве (Сърбия), полигона „Криволак“ в Македония за 
разполагане на безпилотни летателни средства (дронове). Албанската армия и армията на 
Косово се въоръжават, включително и с бронирана техника и хеликоптери. 

Новата американска стратегия за региона (ноември 2017) залага на „историческо 
възраждане на американо- сръбския съюз“, постоянно военно присъствие в Югоизточна 
Европа и укрепване способностите на Вашингтон да влияе върху развитието на 
събитията13. В по-далечен план САЩ  целят създаване на „проамериканска ос“ (Гърция, 
Македония и Сърбия) и пълното изтласкване на Русия от региона и искат от Брюксел 
фактическо оттегляне от Балканите14. Планират да купят пристанище Александруполис и 
да създадат база за хеликоптери в района. Целта е да „затворят” Русия в Черно море, да 
могат за броени часове да прехвърлят свои военни части във всяка точка на Балканите  и да 
улеснят доставките на втечнен американски шистов газ в Европа.  

За региона на Черно море се планира разполагане на системи за ПВО и брегова 
отбрана на територията на Румъния и България и да се направи това, което руснаците вече 
са направили в Калининградска област и Крим- да бъдат създадени зони anti-access/area-
denial (А2/AD), т.е. зони, в които възможността за действия на въоръжените сили на 
противника е силно ограничена и където той рискува да понесе неприемливо големи 
загуби. България подкрепи инициативата на НАТО за адаптирано предно присъствие и бе 
създаден военноморски координационен център във Варна15.  

Обединеното кралство залага на създаването на три разширени „етноцентрични 
държави“ в Западните Балкани:   „Велика Албания“( днешна Албания, по-голямата част от 
Косово, част от Македония, част от Сърбия-Прешево и Буяновац и населения с албанци 
район на черногорския град Улцин), „Велика Сърбия“ (днешна Сърбия, босненската 
Република Сръбска, с гарантиран излаз на море в района на Херцег Нови в Черна гора и 
сръбските общини в Северно Косово, вкл. Северна Митровица) и „Велика Хърватия“ 
(днешната хърватска държава и съществувалата между 1991 и 1994 г.  в Босна т.нар. 
„Хърватска република Херцег-Босна“).  

Големият губещ от реализацията на този сценарий е Македония, която ще бъде 
лишена от голяма част от сегашната си територия и застрашена останалата и част да бъде 
разпределена между България, Гърция, Албания и Сърбия. Другото възможно решение пък 
е формирането на конфедерация с България или Сърбия.  

Франция се самоназначи за неформален ръководител на ЕС, както за бъдещето на 
Съюза, така и за отношенията със Западните Балкани16. Париж иска първо да се извършат 
реформи в ЕС и тогава да се говори за разширяване по нова стратегия. Президентът Макрон 
препоръча на ЕС да не повтаря грешките от присъединяването на Румъния и България, при 
                                                           
13 Скрински, Р. (2017). Новата стратегия на САЩ за Балканите: постоянно военно 
присъствие; 29.11.2017; www>actualno.com; посетен 22.06.2020 
14 Редакционна. Новите измерения на военната активност на НАТО в Източна Европа - сп. 
Геополитика,17.03.2019 
15 https://bg.usembassy.gov/bg/strategic-partnership-framework-bg/ 
16 д-р Банчев, Б. Завръщането на големите сили на Балканите. Сп.Геополитика, 
р.1/03.03.2020 
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които са били подценени някои социално- икономически процеси, не са били положени 
усилия за икономическо развитие и за даване шанс на младите хора да останат в своите 
страни17. Така Западните Балкани се превърнаха в заложник на бъдещи реформи на ЕС, 
които са необходими, но още не са изговорени.  

Германия има отрицателна позиция за каквито и да било размени на територии и 
смята, че всякакво преформатиране на региона е абсолютно недопустимо, с непредсказуеми 
последици не само на региона, но и за Европа.  

Русия разглежда Балканите като направление в Югозападния театър на военните 
действия (ЮЗТВД), имащ второстепенно значение, но Черно море, наред с Балтийския 
регион е сред най-вероятните точки на потенциален сблъсък между НАТО и Русия18. 
Поради това увеличава ефективите на Черноморския си флот, укрепва Крим, снабдява 
Сърбия със съвременно въоръжение и се стреми да извлече полза от хроничните проблеми 
на региона, с цел да бъде поканена в по-широка дискусия със западните държави за тяхното 
решаване и в този контекст да повдигне въпроса за статута на Крим, Донбас и Прибалтика. 
От военно- оперативна гледна точка, придобиване от Сърбия на ЗРК С–500, ЗАРК „Панцир-
С“ и изтребители Су-35, заедно с подобни комплекси, дислоцирани в Калининград и Сирия, 
изнася границите на руската ПВО и ПРО далеч на Запад19.  

Турция има амбиция за превръщането си във велика сила и залага на регионите, 
съставляващи владенията на някогашната Османска империя, в т.ч. и Балканите. В този 
аспект особено безпокойство предизвикват намеренията на Турция да придобие ядрено 
оръжие. Ердоган за пореден път постави този въпрос (този път в ООН) през септември 
2019. След успешните изпитания на балистичната ракета „Бора“ през 2017 г., планиран е 
първи пуск на ракета с далечен обсег на действие през 2021 г.   

 Опасността от въвличане под някаква форма на региона в мащабен конфликт между 
великите сили, на този етап, е най- сериозното предизвикателство пред сигурността на 
Балканите.  

2. Други фактори, който предопределят сигурността на Балканите, са характерен 
микс от етнически, религиозни, исторически предпоставки за локални конфликти, по- 
важни от които са: 

Несъвпадение на държавните и етническите граници. Повечето държави в 
региона са многоетнически, съществуват дублетни държавни формирования на една и съща 
исторически формирала се нация (Сърбия и Република Сръбска, Република Хърватска и 
Херцег-Босна, Албания и Косово, Румъния и Молдова, България и Македония, Гърция и 
Република Кипър, Турция и Севернокипърската турска република). Надвисва опасност от 
нова териториална уредба в създадените анклави- държави на Балканите и поредица от 
нови етнически и религиозни конфликти20. 

                                                           
17 Пак там. 
18 Стефанов, Гр. (2017).  Срещата на върха на НАТО: кой иска да провокира напрежение в 
Черноморския регион? Сп.Геополитика, бр.09.05.2017  
19 Politika, (19.10.2019). Medvedev u Beogradu, vatromet u Moskvi.  
20 Светът през 2020 – Доклад на Националния Разузнавателен съвет на САЩ- ИК 
„Колибри“- 2007 г. 
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Продължават да тлеят великодържавни тежнения в Албания, Гърция, Хърватска, 
Румъния, България, Сърбия и Турция.„Контролираната независимост” на Косово не 
спомага за стабилизирането на региона. Изострят се наличните и се  създават нови 
териториални спорове, спорове за границите на континенталния шелф, ширината на 
националните въздушни пространства и др. Политиката за "насилствено помиряване" на 
враждуващите страни и създаването на мултиетнически държави на Балканите претърпя 
провал. Под външен натиск се хаби енергия и време за изграждане на „оси“ (по идея на 
турския президентски съветник професор Али Караосманоглу) и на „дъги“ (обосновани 
през 1992 от В. Дзанетакос)21.  

Протича радикална промяна на етническото съотношение в региона Турският, 
албанският и циганският етнос нарастват с много високи темпове и лидерите на тези етноси 
синхронизират политическите си цели с техния демографския взрив. Влияние оказват и 
демографската катастрофа в България и миграционните процеси. 

3. Невоенните предизвикателства 
Религиозният радикализъм и свързания с него тероризъм е свързан с 

навлизането на  полуострова и други, радикализирани течения на исляма. Такива 
организации има в почти всички страни на Балканите- някъде са легални, някъде- не. В 
Косово са налице всички предпоставки за възникване на междуетнически конфликт: 
етническо и религиозно разделение, паралелни институции, добре организирани радикални 
елементи и от двете страни и др.   

В България религиозният радикализъм засега намира израз в единични случаи, сред 
бедните ромски квартали, поради силно маргинализираното население и отсъствието на 
държавата в гетата.   

Свързаният с ислямския радикализъм тероризъм има най- разнообразни форми на 
проявления- от „нискотарифен тероризъм“, през атентатори- самоубийци до създаване на 
квазидържавни формации. Около 20% от европейците, присъединили се към Ислямска 
държава са от балканските държави- общо около 900 души. Европол и някои европейски 
разузнавателни служби информират за съществуването на терористични клетки, складове 
за оръжие и лагери за подготовка в някои балкански държави. ЕС официално обяви, че 
присъствието на салафизма в Западните Балкани е заплаха за европейската сигурност, което 
не попречи на Босна и Херцеговина да се превърне в салафитски анклав. 

Организирана престъпност в региона функционално е  част от общо 
европейската, като регионалното ръководство е в Косово. Както навсякъде, така и на 
Балканите тя съществува и действа благодарение на симбиозата и с висшите ешелони на 
държавното, политическо и правораздавателно управление. Характерна особеност на 
организираната престъпност в региона е нейния коридорен характер- оттук минават 
основни трасета на всякакъв вид контрабанда към пазарите в Западна Европа.   

Политическите фактори, дестабилизиращи региона са основно два:  
• Енергийната геополитика, обединяваща икономическото, геополитическото и 

геостратегическо противоборство между САЩ, Русия и ЕС.  

                                                           
21 Доц. ст.н.с. д-р Аврейски, Николай. Балканският геополитически възел и великите 
сили. https://simpleidea.org/балканският-геополитически-възел... 15.01.2014 



13 

 

• Наличието и периодичното „размразяване“ на т. нар. замразени конфликти, 
възникнали след края на Студената война вследствие на разпада на Съветския съюз и 
Югославия. 

Като цяло факторите формират една силно фрагментирана среда за сигурност, със 
сравнително бързо променяща се военнополитическа обстановка.  

ИЗВОДИ от първа глава: 
1. Съвременният световен ред се намира в нестабилно преходно състояние, 

способно да провокира опасни глобални и регионални конфликти. Събития назряват на 
много места по света. Тяхната кулминация може да се очаква в обозримото бъдеще. 

2. Човечеството навлиза в шестата технологична вълна. В нея за първи път се 
променя самата същност на Homo sapiens. Новият свят ще бъде построен от новия Homo 
Deus и той ще бъде различен. Новите форми на власт в този свят ще използват и нови 
оръжия, в т.ч. и човешкото съзнание. 

3. Всеки глобален фактор има свой собствен проект за света - китайски, руски, 
американски. Те се наслагват и интерферират във всяка една точка на земното кълбо. 
САЩ и Китай, до голяма степен ще поемат отговорността за решаването на ключовите 
въпроси в сферата на сигурността.  

4. Отношенията между Русия и Западна Европа ще продължат да се влошават. 
Засега има само споразумение да се избегне война с употреба на атомно оръжие. Друг 
компромис няма.  

5. Пандемията от COVID-19 и неефективните политически решения ще предизвикат 
не само здравна и социална, но и продоволствена криза, а това може д доведе до 
мащабна хуманитарна катастрофа.  

6. Характеристиките на средата за сигурност и рисковете, които могат да се породят 
от нея са разнообразни и все по-комплексни. Дори и без цялостен и завършен 
стратегически анализ на реалната среда за сигурност, от формулираната класификация 
на характеристиките на съвременната среда за сигурност е видно, че така посочените са 
в състояние да окажат негативно влияние върху сигурността на страната ни, в посока 
засилване на усещането ни за  несигурност. 

Във втора глава: „Предизвикателства и политически мерки при управление на 
военнополитически кризи, потенциално опасни за националната сигурност на 
Република България“, научно-изследователската задача е да се изследват 
предизвикателствата пред управлението на различни военнополитически кризи и да се 
формулират модели и политически мерки за управление на такъв вид кризи, потенциално 
опасни за националната сигурност на Република България. Военната стратегия на 
Република България допуска възникване и водене на четири вида военни конфликти:  
глобална война,  регионален, двустранен и вътрешнодържавен конфликт22.  

Глобална война е оценена като най- малко вероятна за възникване от Военната ни 
стратегия. Но Стратегия е официализирана като ръководен документ през 2002 г., което 
означава, че е списвана по оценки от втората половина на XX век. Първите 20 години на 
настоящия век обаче, внесоха сериозни корективи в глобалната среда за сигурност, една от 
                                                           
22 Военна стратегия на Република България. Генерален щаб на Българската армия. 
София, 2002 
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чиито основни характеристики е нарастващия риск от война между главните 
противоборстващи сили. Очертава се сериозен геополитически конфликт по направление 
САЩ/НАТО-Русия/Китай, което се потвърждава и от  Декларацията на НАТО от Срещата 
на върха на 03/04.12.2019 в Лондон23.  
Налице са и редица разузнавателни, политико- дипломатически и икономически признаци 
за подготовката на голяма война между основните противоборстващи страни.  

По-сериозна е опасността не от глобален, а от мащабен военен конфликт между 
великите сили и формираните от тях коалиции,  въвличане на региона в него и превръщане 
на Балканите в бойно поле. Това е основната и най-голяма опасност за страната ни.  
         Регионалните конфликти на Балканите доскоро се оценяваха като малко вероятни, 
но днес вече не е така, главно поради това, че тук е в ход борба между Запада, Русия и 
Турция.  САЩ засилват влиянието си и търсят пълно изтласкване на Русия от региона, ЕС 
няма единно решение за по- нататъшното разширяване на Съюза, Москва се стреми да 
подкопава сближаването на страните от региона с ЕС и НАТО, а Турция се опитва да яхне 
мюсюлманските населения. Националната отбранителна стратегия на Република България 
оценява, че вероятността от такъв конфликт е ниска24, но САЩ оценяват Западните 
Балкани и Черноморския регион като изключително конфликтогенни25. Сценариите и 
възможните варианти за възникване на подобна криза могат да са най- различни, но за 
целите на това изследване са разгледани само три от тях. 

Западните Балкани (Сърбия, Косово, Албания, Босна и Херцеговина, Македония) 
бяха оценени от Националния съвет по разузнаването на САЩ като важна съставна част на 
балканската „дъга на нестабилност“, най- податливи на конфликти26. Ако Великите сили се 
ориентират към политика, фокусирана върху преформатиране на териториите, може да се 
очаква сериозна военнополитическа криза.  

Черноморският регион и значението му за международната сигурност придобиха 
нови параметри след анексията на Крим през 2014 г., Риск за сигурността в Черноморския 
регион създават и неуточненият статут на морските пространства и липсата на 
делимитационни споразумения между част от черноморските държави. Няма реални 
перспективи за връщане на Крим към Украйна поради изключителното стратегическо 
значение на полуострова за Русиял Най- вероятно конфликта около Крим да бъде замразен 
и периодически раздухван. 

Източното Средиземноморие придоби ново значение след срива на доверието към 
Турция и последните и амбиции за овладяване газовите ресурси около Кипър и Либия. Тук 

                                                           
23 London Declaration: Issued by the Heads of State and Government participating in the 
meeting of the North Atlantic Council in London 3-4 December 
 
24 Национална отбранителна стратегия- Министерски съвет; Министерство на отбраната; 
София, 2016 
25 Доклад национального разведывательного совета США. Мир после кризиса. 
Глобальные тенденции- 2025: меняющийся мир. Москва, 2009 
26 Доклад национального разведывательного совета США. Мир после кризиса. 
Глобальные тенденции- 2025: меняющийся мир. Москва, 2009 
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се противопоставят страни- членки на НАТО една срещу друга и то с демонстрация на 
военна сила. На фона на сближаването между Анкара и Москва, САЩ преоткриха  
геостратегическата значимост на Гърция. В основата на новата геополитическа 
конфигурация е и формирането на икономическата и политическата ос Израел- Кипър-
Гърция, която цели да обуздае турските амбиции в Източно Средиземноморие.  

Двустранните конфликти също са с повишена вероятност за възникване. Тези 
конфликти пораждат и хуманитарни катастрофи.  В такива случаи, като правило, водещите 
демократични държави в света изпълняват функцията на умиротворители, в т.ч. и с 
въоръжени мисии в конфликтите зони.  

Въоръжените сили на Република България ще участват в двустранен военен 
конфликт, ако страната бъде подложена на агресия от друга държава27. В масовото 
съзнание опасността от възникване на военнополитическа криза от такъв вид се свързва 
преди с Република Турция. Доколко е реална такава криза? 

При днешните политически реалности в света, Западът се нуждае от укрепени, 
изнесени на Изток граници, гарантиращи контрола върху Близкия Изток и Централна Азия. 
Необходимо и достатъчно условие за това е интегрирането на Турция в ЕС. Ако Турция 
бъде приета в ЕС, цената на сделката ще бъдат Балканите- те ще бъдат оставени на турско 
влияние. Това би насочило православните държави да търсят подкрепа от Русия. При отказ 
от приемането на Турция в ЕС, в граница на ЕС с Близкия Изток ще се превърнат 
Балканите- най-нестабилния и уязвим регион на континента, когото Турция има 
възможност да дестабилизира чрез многобройните мюсюлмански общности в балканските 
държави. В този случай, Балканите ще се окажат сфера на турско- руско партньорство и 
договаряне. Така България се оказва в геополитически капан, при това с относително малки 
възможности сама да направи суверенно своя стратегически избор.   

При евентуална криза между България и Турция, очевидно Вашингтон в много по- 
голяма степен ще се съобразява с исканията на Анкара и без съмнение ще плати всяка цена, 
за да задържи Турция в собствената си орбита. България реално може да разчита на по- 
ограничена подкрепа от САЩ, НАТО и ЕС в чисто военен аспект и на по- мащабна- в 
политически, дипломатически и хуманитарен план.  

Вътрешнодържавните конфликти са с по-висока вероятност за възникване в 
държавите с дълбоки социално- икономически и етнорелигиозни проблеми и ще доминират 
през следващите години. Въоръжените сили на Република България могат да участват в 
разрешаването на подобен конфликт в два случая: на територията на друга държава като 
член на военнополитически съюз, изпълняващ международни договорни задължения28, 
както и  на територията на Република България.  

Ръководните ни документи вменяват на Въоръжените сили, след обявяване на 
извънредно положение, да изпълняват задачи по оказване на съдействие на органите за 
сигурност в борбата им срещу разпространение и трафик на оръжие, терористически 

                                                           
27 Военна стратегия на Република България. Генерален щаб на Българската армия. 
София, 2002 
 
28 Доктрина на Въоръжените сили на Република България. Министерство на отбраната. 
Издание (А). ноември 2017 
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действия и охрана на стратегически обекти. Не е регламентирано обаче участието на 
Въоръжените сили във вътрешнодържавен конфликт, резултат на разногласия по 
политически, етнически или религиозни различия. Потенциална опасност представлява и 
битовата престъпност, особено в селата и малките населени места.  

Политически мерки за управление на военнополитическите кризи, 
потенциално опасни за националната сигурност на Република България  

Под управление на криза се разбира комплекс от мероприятия, водещи до поставяне 
кризата под контрол, насочване на нейния ход в благоприятно направление, недопускане 
излизането и от контрол. Предотвратяването на конфликт също е част от процеса на 
управление на кризи. Системата от такива мероприятия формира националната система за 
управление на кризи на държавата. Тя се състои от различни структурни звена, 
организирани в национален мащаб така, че да осигуряват ефективна функционалност при 
всякакъв вид криза. След създаването на нужните структурни звена, необходимо е и 
създаване и отработване на ясно разписани правила за процесите и процедурите в нея, 
които дават възможност за вземане на управленско решение, разпределение, поставяне на 
задачи и координиране на действията по тях. Самия акт на управление на кризи се изразява 
в способността на правителството, държавната и местната администрация да изпълняват 
функционалните си задължения по ръководство на дейността на държавните органи и 
средства за управление на кризи, да насочват и координират действията на 
неправителствените органи и организации в сферата на управление на кризи. 

Моментното състояние на националната система за управление на кризи 
показва, че управлението на кризи в нашата страна е решавано „на парче“. В различните 
ведомства на държавната администрация са направени редица законодателни и 
организационни промени, опитани са различни подходи и политики, понякога 
непоследователни и дори противопоставящи се, поради което като цяло резултатите до 
днес не отговарят на обществените очаквания. С приетият през 2005 г. Закон за управление 
при кризи, на практика се организира управлението на кризи от невоенен характер.  През 
2005 г. влезе в сила и  „Закон за управление на системата за защита на националната 
сигурност“. В него управлението на кризи в Република България се разглежда като елемент 
на националната сигурност на страната. В този закон привличат внимание някои не съвсем 
ясни текста29: 

• Законът изисква формиране на „Национален център по сигурността“, който да 
подпомага Министерски съвет, министър- председателя и съвета при изпълнение на 
функциите им по този закон. Той трябва да изпълнява функциите на секретариат на Съвета 
по сигурността. Законът, обаче, не уточнява дали този нов елемент, Национален център по 
сигурността, ще действа и на кризи от военен характер и каква ще е неговата функция, тъй 
като чл. 24 от същият закон уточнява, че „Управлението на кризи се урежда с отделен 
закон“. Законът обаче, борави с термина криза, за който е дадено следното определение: 

                                                           

29 Закон за управление и функциониране на системата за защита на националната 
сигурност- МС, обн. ДВ. бр.61 от 11.08.2015г., изм. ДВ. бр.94 от 13.11. 2018г., изм. ДВ. 
бр.69 от 04.08.2020г. 
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„Събитие, което нарушава състоянието на национална сигурност в резултат на 
целенасочени действия или бездействия на лица, групи или организации“. 

• Ангажиментите на страната ни по смисъла на членството в НАТО и ЕС изискват 
по- широко тълкувание на аспектите на политическите и икономическите трансформации и 
в съюзен формат. НСУК следва да гарантира подготовката на страната, населението и 
националното стопанство за защита при възникване на кризи и в интегралната система за 
управление и осигуряване на съвместимост с механизмите за управление на кризи в НАТО 
и ЕС. Това води до разбирането за нуждата от съвместяване на способностите на 
националната система за сигурност в интегриран пакет от способности за реагиране на 
кризи в съюзен формат.  

• Съществуващата в момента организация за реагиране при кризи до голяма степен 
е свързана основно с дейността на Единната спасителна система и на нейните съставни 
части при една или друга бедствена ситуация от природен и техногенен характер на 
оперативно и тактическо ниво. Това не решава обаче проблемите на управлението на кризи, 
свързани със социални конфликти, въоръжено насилие, масово нарушаване на обществения 
ред или други значими прояви на организирана престъпност.  

• Не се разглеждат и въпросите с управление на военно- политически кризи по 
смисъла на съюзните ангажименти на Република България. Не се регламентира ясно 
връзката между органите за управление и участващите в операциите сили, особено на 
национално ниво, когато се налага справяне със сложни кризисни ситуации, обхванали по-
голяма част от територията на страната или извън нея и застрашили във висока степен 
интересите на обществото и държавата, както и съответния съюз или договор, по които 
България е страна.  

Анализът на НСУК разкрива и редица слабости: 
• Липсва нормативна база, регламентираща формиране на единна НСУК, с единен 

пакет от стандартизационни процедури за управление, мерки за превенция и операции в 
отговор на криза; няма ясна и синхронизирана междуведомствена система за управление на 
кризи от военно- политически характер.   

• Липсват единни критерии за оценка на рисковете и заплахите за сигурността; 
неизяснен е статута и правомощията на националните органи за управление; 

• Отсъстват интегрирани и съвместно изградени Национална система за ранно 
предупреждение, Национална система за оповестяване и Комуникационно-информационна 
система, осигуряващи оперативна съвместимост между всички елементи на Системата за 
национална сигурност. Удачен подход тук се очертава интегрирането на системите за ранно 
предупреждение със системите за наблюдение и за оповестяване в една обща Система за 
наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване (СНРПО);  

• Липса на единна методика и критерии за определяне на отговорностите и 
задачите на силите за реагиране, за тяхното обучение, екипировка и тренировка в единната 
система за управление на кризи;  

• Недостатъчна оперативна съвместимост на националните механизми за 
управление на кризи с международните практики;  

• Не се изпълняват от години и предвижданите в Закона заседания на 
Националният съвет по сигурност  и не е създаден като самостоятелно структурно звено в 
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администрацията на Министерския съвет Секретариат на Съвета по сигурността. Това е 
сериозен пропуск, тъй като съгласно Закона за управление и функциониране на системата 
за защита на националната сигурност, процесът при управление на кризи се осъществява от 
Министерския съвет чрез Национална система за управление на кризи, а именно 
секретариатът на Съвета по сигурността изпълнява функциите на Национален ситуационен 
център по отношение на целия процес на управление на кризи. На практика, в ситуация на 
криза, не разполагаме с Национален ситуационен център.  

Реално, съвременна България няма изградена национална система за управление на 
кризи както от военен, така и от невоенен характер. Съществуват единствено вътрешно- 
ведомствени звена, които комуникират слабо помежду си и имат много ниска степен на 
взаимна координация и оперативна съвместимост.  

Вина за незавидната ситуация, в която се намираме, имат нашите собствени слабости 
и преди всичко политическите грешки в това направление, допуснати от главните 
действащи лица в политиката на сигурност на Република България- основните политически 
партии.  Партиите влияят на сигурността преди всичко чрез действия в изпълнителната 
власт, където (като правило) партиите отиват без системно разработени партийни и 
правителствени програми в сферата на сигурността и по този начин обричат управлението 
им на висок субективизъм и непоследователност. Като резултат от това, в управленския 
апарат се натрупва все повече непрофесионализъм, което започва да втвърдява полето на 
сигурността и да не му позволява да функционира ефикасно. Кризата около пандемията с 
Covid 19 показа ясно това. В Националния оперативен щаб нямаше нито един вирусолог 
или инфекционист.  

От изключителна важност е да имаме НСУК, синхронизирана със системата на 
НАТО за отговор на кризи. В разработката е направено кратко описание на системата на 
Алианса и е сравнена с наличното у нас. 

Системата на НАТО за отговор на кризи (NATO Crisis Response System - NCRS) 
е всеобхватна система за управление на кризи (Crisis Management), свързана и с други 
основополагащи системи, процеси и процедури като Разузнавателна система на НАТО за 
ранно предупреждение (NATO Intelligence Warning System - NIWS), Процеса на планиране 
на операциите на НАТО (NATO Operations Planning Process), Планирането на гражданските 
дейности в отговор на криза (NATO Civil Emergency Planning) и Правила за употреба на 
сила (Rules of Engagement).   

Целта на NCRS е да подпомогне подготовката на силите и средствата от системата, 
необходими за предотвратяване и управление на кризи и конфликти в целия спектър на 
операции, както по чл. 5 на Вашингтонския договор, така и извън него. Основни 
компоненти на NCRS са Превантивни опции (Preventive options), Мерки за отговор при 
криза (Crisis Response Measures - CRMs), Противодействието на агресията (Counter 
aggression)  и Степените на опасност на НАТО по отношение на сигурността (NATO 
Security Alert States).  Всички компоненти на системата и процедурите за тяхното 
използване по време на криза са разписани в нарочен документ- Ръководство за системата 
за отговор на НАТО на кризи (NATO Crisis Response System Manual). Ръководството 
служи за основа на страните- членки на Алианса да разработят националните си и за 
щабовете на НАТО системи на стратегическо, военно- стратегическо и оперативно нива. 
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Всички страни от Алианса участват изцяло в системата на НАТО за отговор на кризи 
NCRS, поради което са поканени да адаптират националните си системи за управление на 
кризи към NCRS с цел осигуряване на съвместимост с принципите и процедурите, 
залегнали в нея30.  

В отговор на кризи, щабът на НАТО създава организация, която следва процедури, 
разписани в Ръководството на НАТО за отговор на кризи (NCRM). Щабът се подпомага от 
постоянни органи като Ситуационния център на Щаба на НАТО (NATO HQ Situation 
Centre- SITCEN) и ЕвроАтлантическия координационен център за отговор при бедствия 
(EuroAtlantic Disaster Response Coordination Centre- EADRCC).  

Сравнителният анализ между Системата на НАТО за отговор на кризи NCRS и 
националната система за управление на кризи НСУК е направен  с цел да се направят 
обобщения, които да подпомогнат изготвянето на предложения за следващи дейности в 
посока изменения и допълнения на действащото законодателство по темата, и дори 
приемане на нови закони и подзаконови актове, отговарящи на препоръките на 
„Ръководство за системата за отговор на НАТО на кризи“ (NATO Crisis Response System 
Manual) за адаптиране на националната ни система за управление на кризи (НСУК) към 
NCRS.  

Преди всичко, NCRS е система за отговор при всички видове кризи,  НСУК е 
предимно вътрешно национално ориентирана, предназначена за управление при бедствия, 
аварии и катастрофи. NCRS нормативно е уредена,  НСУК е без  изградена цялостно 
нормативна уредба, покрита е частично за различните видове кризи с отделни закони.   

Има принципни различия в организацията за вземане на решение, неговият 
механизъм, организация на структурата и взаимодействие между нейните елементи. NCRS 
предвижда колективно вземане на решение от Северноатлантическия съвет, следвайки 
подробно разписани и отработени процедури.  НСУК единствено възлага в мирно време 
вземане на решение  от Народното събрание при изпращане на военни подразделения на 
мисия; във военно време от Президента като Върховен главнокомандващ. Механизмът не е 
уреден, не е ясно кой и как взема решение при различните видове кризи, освен при военно 
положение и война.  

Възможни алтернативни системи 
Възможни са различни модели за оптимизиране на съществуващата система за 

управление на кризи от невоенен характер. Институционализацията на системата може да 
бъде извършена прецизно само на основата на една нова и адекватна Стратегия за 
национална сигурност. В новата Стратегия, на основата на ясно дефинирани български 
национални интереси следва да се определят мисията и задачите на всички институции от 
системата, които трябва да участват заедно в общо планиране за създаване на модел за 
реагиране при дадена криза.  

Основният ни проблем днес е самата философия на управлението. Тъй като сме 
допуснали системна грешка с така изградената система на строго йерархично вертикално 
управление, би следвало с рестарт да тръгне нова система за управление. Въпрос, който 
следва да се реши на най- високо ниво, с привличане на всички наши налични специалисти 
                                                           
30 АНАЛИЗ - CMDR CoE- https://www.cmdrcoe.org 
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(а не политици!) и консултации с доказани такива от страни с практически опит в 
развитието и използването на подобни системи. Тук привличам вниманието върху две 
потенциални алтернативни системи.  

Лийпфрогинг моделът  
Терминът „лийпфрогинг“ (Leapfrogging) буквално означава „скок на жаба” 

(leap&frog). Идеята е, че нещо трябва да бъде прескочено, надскочено, преодоляно- 
изоставане, изолация, ограничение, пречка, проблемна ситуация или забавено развитие. 
Лийпфрогингът се прилага когато дадена държава, посредством политическия си елит, 
стига до извода, че много трудно може да оцелее сама в своя геополитически контекст. 
Наличието на съюзници и създаването на алианси са от ключово значение за реализирането 
на лийпфрогинг стратегия. Лийпфрогингът може да помогне за преодоляване на кризи, 
свързани с външни заплахи или мащабни геополитически трансформации.  Малък 
сравнителен анализ на три държави- Израел, Сингапур (прилагащи този модел) и България, 
показва следното: 

Израел е своеобразен остров в рамките на Близкия Изток, страната се чувства 
застрашена от огромните като територия и население заобикалящи я арабски страни. 
Лийпфрогинг стратегията е приложена и от Сингапур, в търсене на начин за преодоляване 
на враждебната среда, в чиито геополитически контекст се намира страната (Малайзия и 
Индонезия). 

Една от първите стъпки след обявяване на независимостта и в Израел, и в Сингапур, 
е незабавното изграждане на отбранителен капацитет, който да има възпираща сила спрямо 
съседните държави, при евентуални конфликти или претенции спрямо новосъздаващата се 
държава. Моделът позволява мобилизацията на максимален брой хора за най-краткото 
възможно време. Реално, историята и на двете от най- развитите и успешни държави в света 
през последните 40 години, започва с военни, а не с икономически или социални политики.  

Израел, Сингапур и България имат редица сходства по отношение на население и 
съседни страни. И трите разглеждани страни имат демографски проблеми, които се 
характеризират най-вече с ниска раждаемост и по-висок прираст на малцинствени групи на 
тяхна територия. Израел и Сингапур прибягват до внос на хора. Фундаментална държавна 
политика е нулевата толерантност спрямо нелегалната имиграция. Мнозинството са 
напуснали България през 70-те и 80-те години на ХХ век, а децата и внуците им вече не 
говорят български език и нямат връзка с българската държава, освен подновеното 
гражданство. Те се превръщат в инструмент за намеса на съседната голяма държава във 
вътрешните ни работи. Нещо, което Сингапур и Израел не допускат. Последните са чест 
обект на критики от правозащитни организации заради неспазване на човешки права, но 
подобни крайности, външен натиск и обвинения се отхвърлят категорично от техните 
правителства. 

Един съвсем бегъл анализ на въоръжението (танкове и самолети) на трите държави и 
техните съседи показва че най-асиметрично е съотношението между България и Турция. 
Въоръжението на Израел и Сингапур успява да балансира съседните държави по 
разглежданите показатели.    

Службите на сигурност на Израел и Сингапур са изключително добре подготвени и 
високоефективни, като се опитват да реагират изпреварващо на всяка чужда намеса във 
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вътрешните си работи, външния политически инженеринг и различните видове 
екстремизъм. Тази политика се прилага независимо от размера и ресурсите на отсрещната 
страна, включително спрямо съюзнически държави.  

Нуждата от лийпфрогинг се появява като условие и поради липсата на достатъчно 
собствени природни ресурси. Израел, Сингапур и България нямат собствен добив на нефт и 
разчитат на вноса му. Израел изпитва недостиг на сладка вода, а Сингапур има много малко 
обработваема земя и разчита на внос за много от храните си. От трите държави България 
ресурсно е най- обезпечена, единствено тя разполага с изобилие от естествена плодородна 
земя, вода, полезни изкопаеми и златни залежи, има атомна електроцентрала за 
производство на електричество. Израел разчита за производството на електричество на 
дизелово гориво и природен газ, а Сингапур- основно природен газ, преработка на 
отпадъци и все по- малко нефт.  

     В Израел и Сингапур основният акцент се поставя върху човешкия капитал като 
инвестиции в знания и сигурност. Това става не на базата на идеологически конструкти, а 
на приложимост на идеите. Ако нещо работи в сферата на сигурността и икономиката, то се 
прилага.   

 При Израел и Сингапур пазарната икономика е подчинена на националната 
сигурност и геополитически интереси на страната, а не е оставена да се развива от силите 
на пазара. Чрез мрежа от собствени компании държавата контролира пазарните потоци и ги 
селектира с оглед на устойчивото си развитие. България е обратен модел на разглеждания, 
тъй като позволява конвергенция с икономиките от региона и най-вече с тази на големия 
съсед, без да отчита колебанията и цикличността на геополитическото развитие.  

Лийпфрогингът не бива да се разглежда като отделяне или затваряне на държавата 
спрямо съседите и. Това включва интензивното използване на експертен, аналитичен, 
академичен и разузнавателен потенциал за изграждането на собствена експертиза за 
регионалните особености, динамика и бъдещи развития. България има периметър на 
полезно действие основно в региона на Югоизточна Европа с потенциал за сериозна работа 
до Централна Европа, Черноморския регион и Турция. Към днешна дата обаче, 
регионалните възможности на страната не се оползотворяват. Тя има нужда от цялостна 
нова политика в региона- хора, подход, приоритети, технология, визия, маркетинг, която да 
и гарантира добавена стойност в нейната регионална, европейска и глобална ниша.  

Политика на изграждане на мрежа от мрежи 
Философията на централизираната политика у нас може да се замени постепенно с 

политиката на изграждането на мрежа от мрежи, особено в областта на сигурността. 
Традиционно, у нас, основните отговорности се възлагат на централни ведомства, които 
имат много слабо присъствие извън центъра. Ведомствата срещат значителни трудности 
при съгласуване на общи действия, особено, когато те трябва да се организират в 
предкризисен, кризисен или след кризисен период. Този недостатък на централизираното 
управление води до съсредоточаването на ресурси преди всичко в отделни централни 
ведомства. Възможностите на местната власт в сравнение с тези на централните ведомства 
са минимални. 

ИЗВОДИ от втора глава: 
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1. Глобалната среда за сигурност е нестабилна, дебалансирана, многополюсна и 
конфликтогенна. Способна да провокира опасни глобални и регионални конфликти, да 
провокира рискове и заплахи, които вече не могат да бъдат сдържани от националните 
граници. Откроява се тенденция за дългосрочно изостряне на политическото 
противопоставяне между двата полюса.  

2. Основните предизвикателства пред региона и пред управлението на различни 
военноплитически кризи в национален формат се явяват възможното въвличане на страната 
ни в мащабен конфликт между великите сили, в регионален, в двустранен и във 
вътрешнодържавен конфликт.  

3. Променените в законодателството и другите нормативни актове в сферата на 
сигурността се извършват изолирано една от друга, което ги лишава от стратегическа визия 
и от системен порядък. Република България няма изградена ефективна Национална система 
за управление при кризи от военен и от невоенен характер.  

4. Изследванията показват, че България може да приложи успешно моделите 
„лийпфрогинг“ и „политика на изграждане на мрежа от мрежи“ за управление на 
военнополитически кризи, потенциално опасни за националната ни сигурност.  

Глава трета: „Военната мощ на Република България- пътища и мерки за 
повишаването и“ има амбицията да изследва състоянието на военната ни мощ и да 
формулира препоръки за повишаването и.   

Анализът на състояние на националната военна мощ на Република България 
разглежда различната среда за сигурност след разпускане на Варшавския договор, 
активизиране развитието на  процеса на разоръжаване и съкращаване на военните арсенали 
и продължителният мирновременен период след края на Втората световна война като 
причини за установяване в част от обществото и сред политиците на мирновременни 
нагласи и пацифистки настроения. Допълнително, в изпълнение на Договора за 
обикновените въоръжени сили (ДОВС) се извършиха чувствителни съкращения на личен 
състав и бойна техника.  

Според разчетите на Генералния щаб, санитарният минимум на армия, способна да 
удържи на въоръжена агресия срещу държавата ни няколко дни, докато сработят 
международните фактори е 60 000 бойци.  

Комисия, начело с генерал-майор Хенри Кифенаар, направи анализ и направи 
препоръки как да реформираме въоръжените си сили. Бе ни препоръчано да приемем 
 препоръките като пътна карта на военната реформа. Най-важните изисквания в този доклад 
са следните: 

• България трябва да се готви за конфликти с ниска и средна интензивност, 
въоръжените ни сили трябва да се готвят за операции, ориентирани към този вид заплахи.  

• Общ брой на личния състав на армията: първоначално 45 000 души, коригирано 
последствие на до 24 000 души.  

• В Сухопътни войски незабавното да се закрият минимум седем бригади, две 
механизирани дивизии и др.  

• Да се намалят броя на военните ни летища от десет на три, най-много четири, а 
военната авиация да бъде сведена до едно многоцелево крило (по една ескадрила за 
въздушно превъзходство, за огнева поддръжка, за транспорт, за обучение и няколко 
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хеликоптера). Ескадрилата за въздушен бой да наброява до 24 еднотипни самолета, а 
останалите да бъдат елиминирани или разглобени за резервни части. 

• Бойният ни флот трябва да е моделиран на принципите на бреговата охрана- 
един или два дивизиона малки многоцелеви кораби, разузнавателна система и вертолети за 
спасителни операции.  

Политическото ръководство на държавата прие направените предложения на генерал 
Кифенаар и създаде концепцията за изграждането на малка, но модерна и боеспособна 
армия.  Пожелателното стратегическо мислене, съчетано с колеблива политическа воля, 
недостатъчно добре подготвена професионализация на Въоръжените сили и користни 
решения за закупуване на различни видове въоръжение са в основата на факта, че 
градивният процес на развитие на способностите на Въоръжените сили в голяма степен не 
се състоя. Днес, малко повече от 20 години в реформа, Българската армия е малка, но не е 
модерна и не е така мощна, както би ни се искало. Безпокойство пораждат някои от 
изнесените в официалните доклади за състоянието на българската армия данни.  

По числеността на въоръжените сили  
Основен елемент от военната мощ на една държава е числеността на армията. Във 

въоръжените сили влизат и обслужващи армейските части структури, които не формират 
боен потенциал. Така че, когато казваме, че хората в отбраната ще останат основният 
елемент на системата, следва да имаме предвид преди всичко командния и личен състав на 
армията.  

Демографските тенденции и социално- икономическите процеси у нас доведоха до 
това, че отделни региони от страната се изчерпват откъм кандидати, желаещи и способни да 
постъпят във въоръжените сили и да изпълняват професията „войник“31. Същевременно, в 
регионите, където има ръст на икономиката и се предлагат по- високо заплащане, се 
наблюдава траен процес на текучество в армията.  

Особено тревожна е тенденцията за ежегодно намаляване на желаещите да 
се посветят на офицерската професия. Със сегашния темп, с който военните вузове 
произвеждат лейтенанти (около 150 души годишно), недостигът в офицерския корпус може 
да се попълни за десет години, при условие че никой да не напуска системата по собствено 
желание, не се уволнява, не се пенсионира. Което явно е нереално. А армия без офицерски 
корпус не е армия.  

В резултат, некомплекта с военнослужещи по категории, е както следва: офицери - 
19 %; офицерски кандидати - 10 %; сержанти (старшини) - 9 %; войници (матроси) - 29%. В 
момента армията дотолкова е оголена, че има бойни формирования, попълнени на 40-50%,  
които с мъка си изпълняват задачите. Стряскащ е некомплектът на действащия резерв, 
който вече години се задържа около 83%. От тези данни става ясно, че в момента реалната 
численост на армията, с отчитане на незаетите по щат места, е под 20 000 души.  

Същевременно, изградената система за привличане и задържане на 
военнослужещите е децентрализирана, непълна, със сгрешено целеполагане, нисък 
коефициент на полезно действие, основно администрираща процесите и е неефективна.  

                                                           
31 Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили 2019 г. МО, 
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Без ни най-малко да се подценява влиянието на обективните реалности, тежката 
ситуация, свързана с окомплектоването на Въоръжените сили и сривът на престижа на 
военната професия, в голяма степен се дължи на грешки в политиката, стратегията и 
практическите действия на държавните власти и институции, на конфронтационните 
нагласи, партизанщината и реваншизма, налагани от политическите сили в обществото. 

По финансовото осигуряване 
В анализа на генерал Кифенаар, отбранителни разходи в размер на 1.8- 2.2% от 

брутния вътрешен продукт (БВП) бяха посочени като достатъчни за поддръжката на 
съвременна военна сила по стандартите на Централна и Източна Европа. В абсолютни 
цифри, за пример ни бяха дадени Белгия с $4.6 млрд., Швеция - $5.8 млрд. и Дания - $2.9 
млрд. Заделянето на такъв финансов ресурс, който в абсолютна стойност да е около $5 
млрд. означаваше да имаме БВП от порядъка на над 100 $млрд., а БВП на България в тия 
години трудно достигаше $20 млрд. Затова, членството в НАТО и ЕС се възприе 
от правителствата на преходния период като дар божи не само за отбраната и сигурността 
на страната, но и по отношение на ресурса, заделян за този сектор. Всички правителства, 
изредили се у нас на кормилото на държавния кораб, заделяха средно по 1,46% от БВП за 
нуждите на отбраната. Мотивите за малкия бюджет за отбрана са, че българската армия е 
голяма (???) и поддръжката й излиза скъпо на данъкоплатците. Не, армията ни не е голяма, 
но имаме 2,5 милиона души емигранти и икономика и управление, които създават малък 
брутен вътрешен продукт. И на това отгоре, скромния бюджет за отбрана се разходва без 
необходимата прозрачност и плановост, съчетано с корупционни практики, за които се 
носят легенди сред бизнесмените, имали отношения с Министерство на отбраната.  
Поддържа се и значителен за мащабите на армията ни чиновнически апарат, практически 
еднакъв с времето, когато армията ни бе 150 000 души - около 700 чиновника. 

По модернизацията. Обикновено под модернизация се разбира въвеждане на нова 
техника и въоръжение. Това е частично вярно. За целите на това изследване може да се 
приеме, че модернизацията е изграждане на способности, адекватни на новите условия и 
предизвикателства.  

Най- трудната част от изграждането на модерни въоръжени сили на България е 
тяхното техническо превъоръжаване. Всички правителства до този момент се оправдават с 
хроничната липса на средства. Има, обаче и друго: нужна е по- ясна и добре обмислена 
стратегия за модернизация. Допуснатото забавяне на модернизацията доведе до 
неблагоприятна промяна на способностите на въоръжените сили при изпълнение на 
дефинираните им мисии и задачи. Българската армия не достига стандартите на Алианса за 
оперативна подготовка. Пример за това са Военновъздушните сили на Република България- 
пилотите ни трябва да летят по 180 часа месечно, реално те не достигат и санитарния 
минимум от 80 часа32.  

По участието на България в колективните системи за отбрана и сигурност на 
НАТО и ЕС 

Членството ни в НАТО и ЕС  безусловно е безалтернативно, и в най- новите 
доктринални документи се вижда, че за отбраната си България разчита изключително на 
                                                           
32 Командирът на авиобаза Граф Игнатиево призна, че бойната ни авиация е приземена. 
Faktor.bg-12.01.2021 
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НАТО. По мисия „Отбрана“ Въоръжените сили гарантират суверенитета и независимостта 
на страната в национален формат и защитават нейната териториална цялост в системата за 
колективна отбрана на НАТО. Националните органи и институции изпълняват 
задълженията като страна домакин“33.  

Не съвсем коректно абсолютизираме чл. 5 от Вашингтонския договор, който вменява 
задължение на страните- членки, при въоръжено нападение срещу  държава- член на 
НАТО, всяка от тях да окаже помощ на нападнатата страна, като незабавно предприеме, 
индивидуално и съгласувано с останалите страни по Договора, такива действия, каквито 
смята за необходими, включително употребата на въоръжена сила34. Тоест, употребата на 
въоръжени сили не е императивна, а е по решение. Удобно се подминава от нашите 
политици и фактът, че освен член 5, Вашингтонският договор има и член 3, който 
предявява високи изисквания към отбранителните способности на съюзните армии. А и 
член 5 също се материализира с въоръжени сили.  

Абсолютизирането на чл. 5 прикрива още нещо важно. В съвременни условия бойни 
действия от всякакъв мащаб започват със сили от мирновременния състав, търси се 
внезапност и известна начална безадресност на агресора. Често това става и чрез 
използване на редовни части под формата на паравоенни, частни или наети формирования, 
„зелени/възпитани човечета“, „възмутени граждани“ и т.н. В такава или подобна 
обстановка, очевидно НАТО няма да влезе в бой веднага, ще има консултации, 
дипломатически совалки, декларации, вземане на решение, планиране, 
развръщане…Липсата на ясни отговори по такива и други подобни остри въпроси, освен 
всичко друго, поражда обществени мнения, като това, че изграждаме и поддържаме 
експедиционна армия за защита на чужди интереси. Или защо да харчим толкова много 
пари за армията, така или иначе НАТО ще ни пази. У нас се привнесе разбирането, че 
военните са „граждани в униформа“, които произвеждат услугата „отбрана“. Тоест, да 
защитаваш Родината вече не е дълг и чест за нейните граждани, а услуга - може да я има, 
може и да я няма, а и качеството й - като на услугите, колкото- толкова. Тези и подобни на 
тези нагласи се отразяват крайно негативно на националната сигурност като цяло и на 
повишаването на военната мощ на държавата - в частност. 

Днес трябва открито и честно да признаем, че след 30 години реформи, армията ни е 
в критично състояние, с  20-25% некомплект с команден и личен състав, въоръжена е с 
недостатъчно като количество, неотговарящо на съвременните изисквания и оперативно 
несъвместимо със съюзниците от НАТО въоръжение и бойна техника, поради което няма 
нужната военна мощ да изпълни в пълен обем конституционния си дълг по военната защита 
на Отечеството. Това поражда остра криза в цялата система за национална сигурност. 

Пътища за повишаване на националната военна мощ 
За да бъдат адекватно посрещнати рисковете и заплахите пред националната 

сигурност на Република България, е крайно наложително да бъдат взети спешни мерки за 
повишаване военната мощ на Република България, т.е. да се засили потенциала на военния 

                                                           
33 Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на 
Република България до 2032 г. МС, 02.02.2021 
34 Вашингтонски договор – NATO; www.nato.int › review › Topics › Washington-Treat 
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инструмент на националната мощ на държавата35. Днес България е принудена спешно да 
вземе решения за огромни инвестиции в своята армия и отлагането им най-вероятно ще 
бъде невъзможно. Влошената среда на сигурност в региона наложиха НАТО да разработи 5 
мерки за гарантиране суверенитета на съюзниците, като най-ключовата от тях е 
изграждането на капацитет за сдържане и колективна отбрана, вместо преимуществено 
провеждане на експедиционни операции извън чл. 5 от Вашингтонския договор. Това 
наложи в национален формат да се фокусираме върху функционалната структура на 
въоръжените сили, осигуряваща провеждането на операции по гарантиране на 
суверенитета, защита на териториалната цялост и поддръжката като страна домакин. 
Въоръжените сили следва да се разпределят в Сили за сдържане (Deterrence Forces) и Сили 
за отбрана (Defence Forces). Идентифицираното снижаване на продължителността на 
застрашителния период изисква намаляване на сроковете за готовност, което налага 
нарастване на мирновременните структури с необходимото количество допълнителни 
структури и личен състав от запаса36. Командната система на стратегическо и оперативно 
ниво се фокусира върху трансформирането си от предимно административна в момента, 
към фокусирана за бърз преход за изпълнение на задачи при криза и конфликт. Другите 
изменения в организационна структура на Сухопътните войски (СВ) са свързани главно с 
реорганизиране структурите на тактическо ниво, във ВВС са насочени предимно към 
своевременното усвояване на новия боен самолет F-16, а във ВМС отново реорганизират 
пунктовете за базиране във военноморски бази.  

Проблемите с личния състав  
В Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на 

Република България до 2032 г., се планира Въоръжените сили да поддържат обща 
численост не по-малка от 43 000 души, в това число 3000 души доброволен резерв37. На 
практика това означава 25-26 000 военнослужещи в армията, без да броим 3 000 резерв. 
Тоест, за десет години, в условия на перманентна демографска и редуващи се 
икономически, финансови, политически  и всякакви кризи, трябва да бъде спряно 
текучеството в армията и да се назначат не по-малко от 6 000 военнослужещи и около 2 500 
резервисти. При това, следва да се назначат не какви да е хора, а такива, чийто ценз и 
възможности са адекватни на въвеждащите се нови технологии във Въоръжените сили. За 
целта се предвижда промяна на модела за приемане, преминаване и освобождаване от 
военна служба, който изисква да се направят редица последователни, координирани и 

                                                           
35 Доктрина на Въоръжените сили на Република България- МО, издание (А) 2017 
36 Тенденции и переспективи за развитието на Въоръжените сили на България в 
контекста на Прегледа на отбраната. Лекция на началника на отбраната адмирал Емил 
Ефтимов на тържественото откриване на учебната 2020/2021 г. във Военна академия „Г. С. 
Раковски” 01.09.2020 г. 

 
37 Програма за развитие на отбранителните способности ма въоръжените сили на 
Република България 2032 
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ресурсно осигурени стъпки38.  За преодоляване некомплекта от личен състав се планира 
разширяване обхвата на възрастовата граница на кандидати за набиране за служба в 
армията (горната граница на годините за кандидатстване да се увеличи от 28 на 34 години, 
като пределната възраст за военна служба от 46 години се запазва), създаване на  
Национален център за подбор и начална военна подготовка на войници за трите вида 
въоръжени сили в Националния военен университет „Васил Левски“39, ще се актуализират 
действащите и ще се разработят нови образователни програми в професионално 
направление „Военно дело“, съобразени със съюзните стандарти, разработват се нова 
стратегия в това направление, нов кариерен модел и се създава възможност за ускорено 
кариерно развитие на военнослужещите40. Ще се въведат и Система за управление и 
усъвършенстване на личните качества, „пътна карта“ за индивидуална подготовка, нов 
модел за обучение на и др.  

Социалната политика във Въоръжените сили  е главното средство за преодоляване  
некомплекта  с личен и команден състав и повишаване престижа на военната служба и 
офицерската професия41. Главният въпрос е рязко повишаване на получаваните 
възнаграждения със стремеж те да станат съизмерими със средните за страните- членки на 
Алианса.  Наложителна е смяна на подхода на Министерство на отбраната към жилищната 
политика. Работната среда и условия на труд и живот в армията трябва да бъдат съобразени 
със здравно- осигурителните норми, както по време на операции и мисии, така и във 
войсковите поделения. Нужна е гъвкава и ефективна система за социална адаптация, 
система за пенсиониране следва да бъде социално справедлива, без условности (таван на 
пенсиите) и дългосрочно устойчива и др. Някои от посочените по-горе мерки вече са 
включени в Програма 2032.  

Финансово осигуряване 
В изпълнение на поетите през 2014 г. в Уелс ангажименти към НАТО за постигане 

на 2% от БВП за отбрана и 20% от военния бюджет за инвестиции в ново въоръжение и 
техника, бе приет Национален план за повишаване на разходите за отбрана до 2% от БВП 
на Република България до 2024 г. Планът предвижда плавно повишаване на показателите 
до 2024 г. с амбиция за тяхното запазване на достигнатото ниво след 2024 г. до 2032 г и по- 
нататък42. Основен източник за финансиране изграждането на отбранителните способности 
на Въоръжените сили са бюджетът за отбрана и предвидените разходи в централния 
бюджет за основните инвестиционни проекти за превъоръжаване/модернизация, одобрени 
от Народното събрание. Като външни източници за финансиране изграждането на 
                                                           
38 Георги Цветков. Подходи и мерки за решаване на проблемите с некомплеката и резерва 
във въоръжените сили България в общата европейска отбрана. Център за изследване на 
политиките в сигурността и отбраната Фондация Фридрих Еберт. София.2018 
39 Програма за развитие на отбранителните способности ма въоръжените сили на 
Република България 2032 
40 Пак там 
41 Пламен Халаччев. Развитие на социалната политика и реинтеграцията на 
военнослужещите в обществото.  
 
42 Пак там 
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отбранителните способности на Въоръжените сили се определят Програмата на НАТО за 
инвестиции в сигурността (NATO Security Investment Programme - NSIP), двустранни 
механизми за финансиране с участие на САЩ и програми на ЕС.  

Стъпките към увеличение на бюджета за отбрана е добра тенденция, която позволи 
да се повишават заплатите на военнослужещите, да се осигуряват необходимите средства за 
попълване на вакантните длъжности във Въоръжените сили, да се погледне и към 
пенсионираните военнослужещи и възможността те да използват лечебни и 
възстановителни бази.  

Чувствително нарастват разходите за придобиване на бойни способности- нова 
бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана 
бригада, патрулен кораб, изграждане на инфраструктура за новия боен самолет F-16, 
системи за разузнаване и наблюдение, безпилотни летателни системи, техника за 
логистично осигуряване и др.  

Съществуват, обаче и рискове пред реализацията на така структурираните бюджети. 
Липсва ясна финансова обосновка за необходимите отбранителни способности на 
въоръжените сили. Разчита се, че бюджета за отбрана плавно ще нараства, като за 2024 г. 
ще достигне 2% от БВП на страната, но поради пандемията от COVID-19 в прогнозните 
стойности на БВП за 2021 г. е предвиден дефицит от 5%. По данни на Министерство на 
финансите, намалените прогнозни стойности на БВП за периода до 2032 г. не могат да 
осигурят минимално необходимите разходи за отбрана, с които да бъде гарантирано нивото 
на амбиция, включително изпълнението на ангажиментите на Република България към 
НАТО и ЕС. 

Модернизация и придобиване на нови отбранителни способности в 
Българската армия    

В хода на Прегледа на отбраната- 2019 г., беше извършена оценка на 
съществуващите способности във въоръжените сили спрямо изискванията, заложени в 
Кодовете и описанията на способностите на НАТО. Определени бяха 188 минимално 
необходими военни способности. Ограничената финансова рамка, дори и при достигане на 
прага от 2% от брутния вътрешен продукт, наложи допълнително приоритизиране. В 
резултат на това до 2032 г. са определени 38 типа приоритетни способности за изграждане. 
Бюджетната прогноза покрива само 25% от общата оценка на необходимите капиталови 
разходи за минимално необходимите способности43.  

В Програма 2032 е формулирано желаното крайно състояние на отбранителните 
способности на Въоръжените сили към 2032 г. да бъдат те модерни, оперативно 
съвместими, с единна система за командване и управление в мирно време и при кризи, и да 
разполагат с основните приоритетни отбранителни способности, адекватни на рисковете и 
заплахите44.  По отношение на въоръжението и бойната техника, това се планира да се 

                                                           
43 Тенденции и переспективи за развитието на Въоръжените сили на България в 
контекста на Прегледа на отбраната. Лекция на началника на отбраната адмирал Емил 
Ефтимов на тържественото откриване на учебната 2020/2021 г. във Военна академия „Г. С. 
Раковски” 01.09.2020 г. 
44 Програма за развитие на отбранителните способности ма въоръжените сили на 
Република България 2032 
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постигне чрез придобиване и усвояване на нови бронирани машини, многоцелеви бойни 
самолети, модулни патрулни кораби, трикоординатни радари, дистанционно управляеми 
системи и дронове и средства за защита от тях; модернизация на наличните системи 
въоръжение и техника в основните формирования и повишаване на способностите на 
Въоръжените сили за бойно осигуряване и поддръжка и на способностите за поддръжка 
като страна домакин. Планира се повишаване на способностите за водене на електронна 
война и  за използване на високоточни системи за поразяване. Основен приоритет е 
изграждането на способностите на тежка механизирана бригада от Сухопътните войски. 
Ще участваме активно в инициативи на Алианса за укрепване на възпиращия и 
отбранителния потенциал, включително и в мерките по адаптираното предно присъствие в 
Черно море. На българска територия ще се изградят многонационални формирования.  

Рискове пред модернизацията на Въоръжените сили 
• Не се вижда развитието на способностите на видовете въоръжени сили над тези, 

заложени в Програма 2020. Напротив, те остават изцяло същите, което е необяснимо за 
един следващ период от 12 години. Тези способности не съответстват и  на заявеното общо 
крайно състояние на способностите на въоръжените сили към 2032 г.  

• Съществува риск от значителна технологична разлика между въоръжените сили 
на съюзниците, който поражда негативно отражение върху оперативната съвместимост и 
способностите за съвместно провеждане на операции. Това налага поставяне на фокус 
върху придобиването на скъпоструващи, високотехнологични способности на Въоръжените 
сили.  

• Не е обсъдена възможността за повишаване на числения състав на Въоръжените 
сили с цел формирането на територията на България на многонационална съюзна бригада 
под българско командване, по примера на Румъния и в контекста на новото разбиране на 
американските стратези за стратегията на конвенционално възпиране в Източна Европа. В 
Програма 2032 е заложено само пожелание за създаване на такова формирование.  

• Неясни приоритети. Не са определени основните проекти за 
превъоръжаване/модернизация на видовете въоръжени сили в средносрочен план. Кой е 
главния приоритет? Тежка механизирана бригада? Изтребители? Кораби? Или нова 
бронирана техника за наличните бригади и Специалните сили?  

• Риск от недооценяване на стойността на проектите. Обикновено се подхожда на 
основата на принципа за най- ниска цена. Досегашната практика показва, че при повечето 
проекти не се отчитат разходите за експлоатация, поддръжка, модернизация и утилизация.  

• Липса на капацитет да се управляват големи проекти. Като например даването на 
40 млн. лв. за поддръжка на комуникационно-навигационна система на ВВС, без обсъждане 
по темата. При ремонта на самолетите Су-25 пък става дума за драстично разминаване на 
финансовата рамка и съответно получените цени45. 

                                                                                                                                                                                              
 
45 Ангел Найденов. Интервю за „Капитал“. www.capital.bg ›3372960 _za_kakvo 
_ni_e_armiiata 
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• Риск, породен от политически съображения. Трудно би се реализирал някой от 
проектите, ако се променят финансовите параметри в резултат на изменена политическа 
ситуация.  

ИЗВОДИ от глава трета:  
1. Националната военна мощ на Република България е част от Националната мощ на 

държавата, нейния военен инструмент. В това си качество военната мощ е в диалектическо 
единство с националните политически, икономически, граждански и информационен 
инструменти. От особена важност е диалектиката й с икономическия инструмент. 

2. Проблемът за състоянието на военната мощ на България  е системен, затова и 
мерките, които следва да се предприемат за неговото решаване, трябва да имат комплексен 
характер и да се разпростират във всички области на обществено-политическия живот.  

3. Основните усилия за повишаване на военната мощ на страната ни трябва да се 
пренасочат към развитие на човешкия фактор. Колкото и да е важна модернизацията и 
превъоръжаването на Въоръжените сили, без човека-воин, без офицера-лидер и 
професионалист, въоръжен със съвременно знание и най-модерната техника остава купчина 
желязо.  

4. Модернизацията на въоръжените сили е продължителен процес, който трябва 
предварително да бъде разчетен, планиран и съобразен с финансовите възможности на 
страната. При реализиране на проектите му трябва да се следва логиката: цена, средства за 
поддръжка, средства за обучение, средства за утилизация, крайна цена.  

5. Ефективността на реформите в армията, в голяма степен зависят от умението на 
управляващите да използват военната ни наука. Може би е време да се разширят сферите на 
дейност на Военна академия “Г. С. Раковски”, които да не се ограничават единствено с 
проблемите на военната компонента на сигурността, а да се разпрострат и върху 
проблемите на националната сигурност и мощ в целия им спектър.  

III. ОБЩИ ИЗВОДИ, РЕЗУЛТАТИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ОБЩИ ИЗВОДИ:      
1. Анализът на съвременната среда за сигурност ни показва, че Светът се намира в 

нестабилно преходно състояние, способно да провокира и да генерира рискове и заплахи в 
лицето на глобални и регионални конфликти. Новият свят ще бъде построен от новия Homo 
Deus и ще общество, съставено от огромна биомаса и много малък елит. Новите форми на 
власт ще използват и нови оръжия, в това число човешкото съзнание. 

2. Развихрилата се в последните години пандемия от COVID-19 оказва огромно 
влияние върху живота на милиони хора. В нейно лице се прояви една заплаха за 
сигурността на човечеството като цяло, а неефективните политически решения добавиха и 
заплахите от здравна, социална и продоволствена криза. Всичко това води към мащабна 
хуманитарна катастрофа.  

3. Характеристиките на съвременната среда за сигурност, рисковете и заплахите, 
които могат да се породят от всяка една от тях са разнообразни и все по-комплексни, 
свързани и със самото развитие на човешкия вид. Актуализираната класификация на 
характеристиките на съвременната среда за сигурност ни разкрива, че рисковете и 
заплахите са в състояние да окажат негативно влияние върху сигурността на страната ни, в 
посока засилване на усещането ни за  несигурност, а от там и за липса на държавност. 
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4. Основните предизвикателства пред страната ни за управление на различни 
военнополитически кризи се явяват нуждата от изграждане на конкретни способности, 
формулирането на ясна и работеща национална система за управление при кризи, способна 
да управлява кризи при възникване на глобална война, при регионален, двустранен и 
вътрешнодържавен конфликт.  

5. България може да приложи успешно моделите „лийпфрогинг“ и „политиката на 
изграждане на мрежа от мрежи“ за управление на военнополитически кризи, чрез които ще 
се гарантира сигурност с максимално възможен контрол на всички граници, технологична 
армия, приоритетни икономически партньорства, демографски компенсаторни политики за 
внос на хора и др. 

6. Изследванията за състоянието на военната мощ на България  следва да бъдат 
системни, затова и мерките, които ще се предприемат за нейното повишаване, трябва да 
имат комплексен характер. От особена важност е икономическият фактор.  

7. Пътища и мерките за повишаване на военната мощ на страната ни трябва да се 
насочат към развитие на човешкия фактор, към възпитанието на военнослужещите в 
патриотичен дух, в дух на българските бойни традиции и ценности, в дух на любов и 
преданост към народ и Родина.  

8. Модернизацията на въоръжените ни сили, обвързана с отбранителна ни индустрия 
е основна част от мерките за повишаване на националната ни военна мощ. А научното 
осигуряване на всички тези мерки в голяма степен зависи от умението на управляващите да 
използват военната ни наука. 

РЕЗУЛТАТИ: 
Научни резултати: 
1. Обогатена е теорията в областта на националната сигурност, чрез изследване на 

актуалната средата за сигурност в Европа, Черноморския регион, Балканите и в Република 
България. 

2. Направен е стратегически анализ на реалната среда за сигурност, като на тази база 
е формулира актуализирана класификация на характеристиките на средата за сигурност, 
като е акцентирано на рисковете и заплахите за сигурността на Република България. 

Научно-приложни резултати: 
1. Изследвани са предизвикателствата пред управлението на различни 

военнополитически кризи и са предложени модели и политически мерки за 
усъвършенстване на управлението на страната при кризи, рискове и заплахи от различен 
характер. 

2. Предложени са направления за актуализация на политиката за сигурност и 
повишаване на военна мощ на Република България. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
Глобалната среда за сигурност днес е нестабилна, дебалансирана, многополюсна и 

конфликтогенна. Тази тенденция в развитието на глобалната среда за сигурност, заедно със 
съпътстващото я развитие на нови оръжейни технологии и изкуствен интелект, бележи 
преход към трансгранично глобално рисково общество, т.е. към такъв социален ред, в който 
опасностите вече не могат да бъдат сдържани от националните граници.  
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Нови неизвестни носят и огласените нова посткапиталистическа епоха, наречена 
„инклузивен капитализъм“ и началото на Четвъртата индустриална революция. Настъпва 
края на времето за Homo Sapiens, започва епохата на Homo Deus46. Сегашната 
капиталистическа система следва да бъде разрушена в полза на повсеместна 
централизирана технократична власт. Този нов политически проект счита националните 
държави за пречка за бъдещото преформатиране на света, а националния суверенитет- за 
спънка пред глобализацията47. Смяната на една обществено- икономическа система с друга 
обаче, неминуемо поражда нови напрежения и като правило се съпътства от войни и 
революции.  

Има много оценки, че светът върви към хаос, което донякъде се потвърждава и от 
актуалната днес пандемия от Covid 19, която показа редица нерешени проблеми, 
включително и във военната област.  

Вероятността от възникване на световен конвенционален дълготраен конфликт 
между основните военно- политически сили през следващите 10-12 години нараства. А и 
светът вече е във война, но тя е хибридна, но не всеки го разбира. Няма сфера на човешката 
дейност, в която да не наблюдаваме сражения тип "хибридна война".      

Свидетели сме на шокиращ ръст на нетериториалните опасности. Днес основните 
заплахи са свързани с транснационалните терористични мрежи и застрашават не толкова 
териториите и границите, колкото пространството на потоците: стратегическите 
транспортни системи, жизнените икономически центрове и критичната инфраструктура.  

Във ЕС в обозримо бъдеще са възможни изоставяне на общата валута или 
ограничаването и до някои от основните икономики на Европа, разграничаване на 
централна и периферна зони на интеграция и разделяне на ЕС на категории членове. В по-
далечно бъдеще не са изключени и по-големи промени: корекции в централните 
институции на Съюза, изоставяне на федералистките идеи и проекти, общи тенденции към 
децентрализация и т. н. Доколко ЕС ще се справи с тези рискове и ще успее да ги 
контролира, за да продължи линията на интеграция, е трудно да се предвиди.  

Влошената глобална среда за сигурност и сложните регионални проблеми пораждат 
на Балканите нехомогенна, неясна, конфликтогенна  среда на сигурност. Слаби места, 
критични геополитически зони са Западните Балкани и Черно море.  Основната опасност за 
региона е да бъде въвлечен в мащабен конфликт между великите сили. Широкомащабен 
военен конфликт между две и повече държави от региона изглежда малко вероятен, но за 
сметка на това напълно е възможен  ограничен вътрешнодържавен конфликт поради 
наличие на напрежение на етническа и/или религиозна основа, което поражда опасност от 
мащабното използване на военни и паравоенни сили за етническо прочистване или война 
срещу собствени малцинства. В такъв случай повече от сигурно е развръщането на 
умиротворителни сили.  

Националната ни сигурност днес зависи в по- голяма степен, отколкото в миналото 
от регионални фактори, които в по- голямата си част са неблагоприятни48. България има 
малшанса да попада в геополитическата сфера на влияние на две свръхамбициозни 
                                                           
46 Клаус Шваб. Четвъртата индустриална революция. „Хермес“, 2020 
47 Klaus Schwab, Thierry Мalleret. COVID 19. The Great Reset. Forum Publishing,2020 
48 Добров, Дмитрий. Ще има ли нова война на Балканите- сп. Геополитика- 05.04.2017  
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държави- Турция и Русия, държави с имперско минало и мислене и нескрити глобални 
претенции. Потенциално опасните за България военнополитически кризи поставят 
сериозни предизвикателства пред националната сигурност на България, като много от тях 
надхвърлят капацитета ни да се справим с тях поне отчасти успешно. Това ни задължава да 
бъдем активни и изрядни членове на НАТО и на ЕС, членството ни в тях е безалтернативно. 

България води политики, които разчитат на отсъствие на големи турболенции, 
сътресения и тектонични изменения в международната среда. Правителствата след 2000 
година си представят бъдещото развитие на страната в една опростена координатна 
система. В нея националната сигурност се свежда до двете основни международни 
организации- НАТО и ЕС. България няма  идеи за развитие на самия ЕС, нито идеи за 
политики извън членството в него. Като членове на НАТО и на ЕС ние се нуждаем от 
висока степен съвместимост на нашата система за сигурност със системите за сигурност в 
страните членки на тези съюзи. Това си остава като сериозно предизвикателство пред 
страната.  

Ситуацията в сектора за отбрана не е адекватна на новата среда за сигурност. В нито 
един доктринален документ, при анализа на средата за сигурност не е взета под внимание 
дори една нова, но много важна тенденция в стратегическото планиране на способностите 
на НАТО в зоната на Източна и Централна Европа. Липсата на стратегически подход и 
обективна оценка за заплахите автоматично се пренася и в плановете за модернизация. В 
резултат от такава политика и практика са разклатени самите основи на Въоръжените ни 
сили 

Спешно трябва да се изгради ефективна Национална система за управление на кризи 
от военен и невоенен характер, синхронизирана с аналогичната система на НАТО.     

Днес пред страната ни стоят за решаване фундаментални въпроси, касаещи самото 
оцеляване на хилядолетната ни държава, въпроси, които като правило, гледаме с широко 
затворени очи, скромно заобикаляме, мълчим по тях. Вместо да си спомним притчата за 
снопа стрели на кан Кубрат, ние продължаваме да се борим помежду си и да рушим своята 
държавност. Днес в България реално има студена гражданска война, изразяваща се в 
противопоставяне и конфронтация между политическите сили и в обществото. Нацията е 
разединена. Притискат ни кризи в образованието и здравеопазването, демографска 
катастрофа, стряскаща емиграция, обезлюдяват цели райони на страната. България затъва 
все повече в тежка системна криза, вече съществува опасност за самата държавност. 
Изборният маратон през тази година чудесно илюстрира нивото, до което е слязла 
политическата прослойка у нас. Корупцията е всеобхватна, няма сила в държавата, 
способна да предприеме нещо, което не е в интерес на „дълбоката държава“. Поражда се 
опасност една от най- старите европейски държави да изчезне от картата на света и това е 
жива реалност. Звучи страшно, но съвсем не означава, че този процес е с предизвестен 
край. Както казва писателя Иво Андрич: „Българите са развили до съвършенство 
изкуството да оцеляват. Но забравиха защо оцеляват“. 
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