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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Националното отбранително планиране на Република България е в пряка 

зависимост от динамично променящата се съвременна среда на сигурност. 

Поради хибридия характер на заплахите и конфликтите, които биха могли да 

повлияят на сектора за сигурност и отбрана, все по-големи са 

предизвикателствата пред планирането на необходимите отбранителни 

способности. Това налага степенуване на приоритетите в този процес и 

усъвършенстване на модела на националното отбранително планиране на 

Република България. 

Участието на страната ни в Организацията на Северноатлантическия 

договор (НАТО) и в Европейския съюз (ЕС) я задължава да изпълнява поетите 

ангажименти в областта на сигурността и колективната отбрана. Но за да бъде 

подготвена страната и да има възможности да осигурява изискваните от нея 

способности за постигане на амбициите на Съюзите, е необходимо преди 

всичко да има изградени национални отбранителни способности, които да бъдат 

опертивно съвместими с тези на останалите държави-членки на Съюзите. Тази 

необходимост също налага преразглеждане и актуализиране на определени 

аспекти на съществуващия модел на националното отбранително планиране, 

определян от Стратегията за национална сигурност, Националната 

отбранителна стратегия, Ръководството за планиране на отбраната, базирано на 

способности, Наредбата за планиране на граждански ресурси за отбрана и др.  

Значимостта на темата на дисертацията се обуславя от сложността на 

националното отбранително планиране като система, от комплексните взаимни 

зависимости и продължителните процеси на развитие на нови способности или 

елиминиране (освобождаване/извеждане от въоръжение) на съществуващи 

способности. Това налага при нейното управление да се заложи възможност за 

дефиниране и постигане на дългосрочни цели, в съчетание с посрещането на 

текущи потребности и необходимостта да се решават наследени от миналото 

проблеми. 

Актуалността на дисертационния труд произтича от обстоятелството, че 

като система от процеси на придобиване и развитие на способности или 

елиминиране на съществуващи такива, националното отбранително планиране в 
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дългосрочен план е призвано да гарантира навременна и адекватна реакция на 

динамично променящата се среда на сигурност за осигуряване на всеобхватност 

и гъвкавост при формирането и реализирането на отбранителната политика на 

страната. Тази идея може да бъде реализирана единствено на основата на 

усъвършенстване на действащия модел на национално отбранително планиране 

на Република България. В сегашния си вид моделът залага на набор от процеси 

на взаимни решения, които, въпреки че са с различен хоризонт на цикличност, в 

своята съвкупност са насочени към осигуряване на всеобхватност, гъвкавост и 

своевременно реагиране на промените в средата на формиране и реализиране на 

отбранителната политика. В този контекст, като една от основните публични 

политики, отбранителната политика на Република България трябва да се 

формира и реализира като част от политиката за сигурност на страната, 

политиките и стратегиите за сигурност и отбрана на НАТО и Европейския съюз. 

Интересът към темата, посветена на усъвършенстването на модела на 

национално отбранително планиране, беше провокиран от факта, че проблемът 

в своята теоретична и практическа цялост не е разработен в българското 

изследователско пространство. 

Импулсът за изследването на този проблем бе породен от особеното и 

значимо място, което националното отбранително планиране има в сферата на 

сигурността и отбраната на Република България. В международен план се 

открояват редица механизми за усъвършенстване на този модел, като 

внедряване на утвърдили се управленски механизми, „добри практики“, 

промени в нормативната база и др. Повишената динамика на процесите в 

средата за сигурност, появата на случайни и неочаквани събития от типа „Черен 

лебед“1, чувствителността към ефективното и ефикасно използване на 

националните ресурси продължават да поставят предизвикателства пред 

системата на националното отбранително планиране. 

 
1 Редки или екстремни събития с понижена или невъзможна предсказуемост, оказващи влияние на много сфери 

от живота и в частност на сигурността и имащи връзка с отбраната. Комбинацията от слаба предвидимост и 

огромно въздействие превръща събития от този тип в сериозно предизвикателство за процеса на планиране на 

отбранителни способности. Виж: Насим Никълъс Талеб, ЧЕРНИЯТ ЛЕБЕД. Въздействието на слабо вероятното 

в живота и на пазара. Издателска къща „ИнфоДАР“ ЕООД – София, 2011, ISBN: 978-954-761-499-4. 
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Водеща хипотеза на изследването: за да притежава страната актуални на 

средата на сигурност отбранителни способности, е необходимо да се 

осъществява планиране, съобразено с настъпващите и бъдещи хибридни 

заплахи и появата на неочаквани, случайни събития от типа „Черен лебед“. 

За да бъдат защитени националните интереси и изпълнени амбициите на 

Съюзите, в които взема участие страната, е необходимо изграждането, 

поддържането и развитието на способностите да бъде провеждано на 

национално и съюзно ниво. 

Едновременно с това е необходимо да отчетем обстоятелството, че 

съществуват събития, които няма как да бъдат предвидени. Те са неочаквани, 

случайни и за някои от тях е възможно страната да не разполага със съответните 

отбранителни способности. 

Обект на изследване в дисертационния труд е моделът на националното 

отбранително планиране на Република България. 

Предмет на изследване в дисертационния труд е усъвършенстването на 

модела на националното отбранително планиране на Република България с 

акцент развитие на отбранителните способности в среда на хибридни заплахи и 

при поява на неочаквани, случайни събития. 

Целта на настоящия труд е чрез анализ на модела на планиране на 

националните отбранителни способности на Република България да се 

формулират и предложат възможни решения като част от процеса на 

усъвършенстване на действащия модел на националното отбранително 

планиране на Република България, който е основа за развитие на 

отбранителните способности на въоръжените сили на страната в среда на 

постоянно променящи се хибридни заплахи за сигурността и отбраната, както и 

при поява на неочаквани, случайни събития, от типа „Черен лебед“.  

Планирането на способности за отговор на такъв вид събития би 

допринесло и за усъвършенстването на модела на националното отбранително 

планиране. 
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За постигането на целта на дисертационната разработка са поставени за 

изпълнение следните научноизследователски задачи: 

1. Концептуализиране на модела на отбранителното планиране на Република 

България. 

2. Обективизиране на същността на планирането като управленска функция. 

3. Представяне на отбранителната политика на страната и приетите подходи 

за планиране. 

4. Анализ на задълженията на военния и невоенния компонент на системата 

за отбрана, свързани с планирането на отбранителни способности. 

5. Изследване и анализиране на планирането на отбранителни способности 

на национално и съюзно ниво. 

6. Систематизиране на насоки за усъвършенстване на модела за 

националното отбранително планиране на Република България. 

Методология на изследването. Подходи и методи: 

Дисертационният труд изследва явления, които се проявяват в различни 

дисциплинарни области като мениджмънт, сигурност и отбрана, международни 

отношения. Това налага използването на съвкупност от методи: сравнителен 

анализ на съществуващите подходи към изследваната проблематика; теоретичен 

анализ на основните категории и понятия; теоретично моделиране на връзките в 

отбранителното планиране; нормативен анализ и др. 

Използвани са отделни елементи на научния подход: 

➢ Идентификация на проблемна област и дефиниция на научен въпрос 

чрез метода на предварителния анализ. 

Фази в предварителния анализ: изследване на интересни въпроси; 

идентифициране на ключови дейности; формулиране на целите и задачите и 

съставяне на план за изпълнението им. 

➢ Систематично проучване на литературата по проблема – като 

средство за идентификация, оценка и интерпретация на 

съществуваща литература по проблемната област. Предимства: 

достоверност на резултатите, изчерпателност, създава основа за 

количествен мета анализ. 
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Фази в систематичното проучване на литературата: изготвяне на 

план,извършване, резултати. 

➢ Дефиниране на хипотеза чрез метода на систематично проучване. 

➢ Валидиране или отхвърляне на хипотезата - чрез критичен анализ на 

резултатите, проверка и допълнителни наблюдения. 

Приложена е икономическа терминология от теория на пазарната 

икономика, теория за съвременния мениджмънт и мениджмънта на сигурността 

и отбраната, вътрешноведомствена и отбранителна терминология за управление 

на ресурсите за отбрана. 

При разработването на дисертацията голямо влияние оказа запознанството 

ми с публикациите на редица български и чуждестранни експерти, които по 

различно време и от различна гледна точка са изследвали едни или други 

аспекти на интересуващата ни проблематика. От българските автори 

непременно трябва да бъдат споменати трудовете на полковник доцент д-р Т. 

Симеонов, професор д-р Л. Велкова, професор д-р Т. Тагарев, професор дтн д-р 

Ц. Семерджиев, доцент д-р И. Вълков, доцент д-р Г. Цветков и др., а от 

чуждестранните автори е необходимо да отбележа имената на Насим Талеб, А. 

Файол, П. Дракър, К. Бътлър и др. 

При разработката са използвани единствено публични и некласифицирани 

източници. 

За по-голяма задълбоченост и фокусираност на научното изследване, 

същото е извършено при следното ограничение: 

•  Разглежда се основно отбранителното планиране в Република 

България, базирано на способности и връзката му с процесите на 

отбранително планиране в НАТО и с развитието на отбранителни 

способности в ЕС. 

Техническите параметри на дисертационното изследване са следните: 

обем – 133 стандартни страници (основен текст), 168 стандартни страници (с 

приложения и използвана литература); литературните източници включват 

общо 145 заглавия, от които 16 на латиница, 40 заглавия на кирилица, 66 

нормативни актове и вътрешноведомствени документи и 23 интернет 
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източници; фигури – 10; приложения – 2. Задачите на дисертационния труд са 

реализирани в три глави. 

Първа глава разглежда въпросите, свързани с изясняване същността на 

планирането като управленска функция. Представени са отбранителната 

политика на страната и приетите подходи за планиране и е концептуализиран 

моделът на отбранителното планиране на Република България като система от 

процеси за придобиване и развитие на национални способности, вклочващи 

военни и граждански, или елиминиране на съществуващи такива. От 

направения анализ на задълженията на военния и невоенния компонент на 

системата за отбрана, свързани с планирането на отбранителни способности, 

следва, че е необходима актуализация на нормативните документи, свързани с 

планирането на национални отбранителни способности и определяне на общи 

императиви за национални отбранителни способности, включващи военните и 

гражданските. 

Във втора глава са изследвани и анализирани планирането на 

отбранителни способности на национално и съюзно ниво. Разгледани са 

планирането на отбранителни способности в НАТО, Европейския съюз и в 

Република България. Направен е задълбочен анализ на структурите на НАТО и 

ЕС, свързани с планирането и съответно на процеса на планиране на отбраната в 

Алианса и процеса на развитие на Европейските отбранителни способности. 

Анализът на планирането на националните отбранителни способности на 

Република България е разделен на две части – планиране на военните и 

невоенните способности на страната, като е изведена връзката с аналогичните 

процеси в НАТО и ЕС. 

В трета глава е направена справка в хоронологичен ред на 

стратегическите прегледи и прегледите на отбраната, провеждани през различни 

етапи. Изследвани са структурите и подходите за придобиване и развитие на 

отбранителни способности, свързани с НАТО и Европейския съюз. Посочени са 

случайни и неочаквани събития, определяни като събития от тип „Черен лебед“ 

в различни области като икономика, екология, политика, сигурност и отбрана и 

други. В резултат от изследванията в предходните глави на дисертационната 

разработка са систематизирани насоки за усъвършенстване на модела за 
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националното отбранително планиране на Република България. Предложен е 

модел за работа при планиране на отбранителни способности, необходими при 

възникване на събития от типа „Черен лебед“, прилаган от Експертна група, и 

алгоритъм за неговото действие. Моделът е насочен към усъвършенстване на 

действащия модел за национално отбранително планиране на Република 

България и в частност – към планирането на отбранителни способности, 

необходими за справяне с неочаквано появили се заплахи за националната 

сигурност. 

В заключението се прави рекапитулация на постигнатото и се подчертава, 

че в динамичната съвременна среда на сигурност са необходими отбранителни 

способности, които да са адекватни на настоящите и бъдещите условия. Именно 

отбранителното планиране е призвано да осигури стабилна среда на сигурност 

посредством планиране на способностите, чрез които да се осъществят 

националните интереси и поставените цели, мисии и задачи. 

Резултатите от научното изследване могат да намерят приложение при 

разработването на нормативни документи, свързни с националното 

отбранително планиране на Република България, подобряване на 

възможностите на сега действащата системата за придобиване на отбранителни 

способности, актуализиране на учебни планове и програми, в учебния процес на 

ВА „Г. С. Раковски”, НВУ „В. Левски”, ВВВУ „Г. Бенковски“ и ВВМУ „Н. Й. 

Вапцаров”. 

Дисертацията е съобразена с БДС ISO 7144:2011 „Оформяне на 

дисертации и подобни документи“. Цитирането на информационни ресурси е 

съобразено с БДС ISO 690:2021 „Информация и документация. Ръководство за 

библиографски позовавания и цитиране на информационни източници“. 

Номерирането на раздели и подраздели е съобразено с БДС ISO 2145:1999 

„Документация. Номериране на разделите и подразделите в писмените 

документи“. 
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II. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  

1. Структура на дисертационния труд 

Дисертационният труд е с обем – 133 стандартни страници (основен 

текст), 168 стандартни страници (с приложения и използвана литература); 

литературните източници включват общо 145 заглавия, от които 16 на латиница, 

40 заглавия на кирилица, 66 нормативни актове и вътрешноведомствени 

документи и 23 интернет източници; фигури – 10; приложения – 2. 

2. Съдържание на дисертационния труд 

УВОД 

ПЪРВА ГЛАВА 

НАЦИОНАЛНО ОТБРАНИТЕЛНО ПЛАНИРАНЕ НА РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ 

1. Планирането като функция на управлението 

1.1. Управление – същност, функции, принципи 

1.2. Управленската функция „планиране“ 

1.3. Предимства и ограничения на планирането 

1.4. Принципи и подходи при планирането 

1.5. Класификация на плановете и планирането 

1.6. Нива на планирането 

2. Отбранителното планиране 

2.1. Стратегическо планиране 

2.2. Отбранителна политика 

3. Основни подходи при планиране на отбраната 

4. Модел на национално отбранително планиране на Република 

България 

ИЗВОДИ 

ВТОРА ГЛАВА 

ПЛАНИРАНЕ НА ОТБРАНИТЕЛНИ СПОСОБНОСТИ 

1. Планиране на отбранителните способности в НАТО 

1.1. Структури на НАТО, свързани с отбранителното планиране 

1.2. Процес на планиране на отбраната на НАТО 

2. Планиране на отбранителните способности в Европейския съюз 



11 

2.1. Обща политика за сигурност 

2.2. Развитие на европейските отбранителни способности 

3. Планиране на отбранителните способности в Република България 

3.1. Планиране на военните отбранителни способности 

3.2. Планиране на невоенните (гражданските) отбранителни способности 

ИЗВОДИ 

ТРЕТА ГЛАВА 

НАСОКИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА МОДЕЛА НА 

НАЦИОНАЛНО ОТБРАНИТЕЛНО ПЛАНИРАНЕ НА РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ 

1. Стратегически преглед и преглед на отбраната 

2. Структури и подходи за придобиване и развитие на отбранителни 

способности 

2.1. Структури и подходи за придобиване и развитие на отбранителни 

способности, свързани с НАТО 

2.2. Структури и подходи за придобиване и развитие на отбранителни 

способности, свързани с ЕС 

3. Събития тип „Черен лебед“ 

4. Екпертна група за планиране на отбранителни способности при 

възникване на събития от типа „Черен лебед“ 

5. Модел за работа при планиране на отбранителни способности, 

необходими при възникване на събития от типа „Черен лебед“ 

ИЗВОДИ 

ОБЩИ ИЗВОДИ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Списък на използвани съкращения в дисертационния труд 

Списък на използваната литература 

Приложения 
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ІІІ. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО  

НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

В увода е представена и обоснована значимостта и актуалността на 

темата, обективизирани са основният проблем, водещата хипотеза, обектът, 

предметът, целта, задачите за проверка на хипотезата и изпълнение на целта, 

подходът и методологията на изследването, поставените ограничения и 

допускания, както и степента на разработване на проблематиката. 

В първа глава, озаглавена Национално отбранително планиране на 

Република България, са разгледани въпросите, свързани с изясняване 

същността на планирането като управленска функция. Аргументирани са 

отбранителната политика на страната и приетите подходи за планиране и е 

концептуализиран моделът на отбранителното планиране на Република 

България като система от процеси за придобиване и развитие на национални 

способности, вклочващи военни и граждански, или елиминиране на 

съществуващи такива. От направения анализ на задълженията на военния и 

невоенния компонент на системата за отбрана, свързани с планирането на 

отбранителни способности, следва, че е необходима актуализация на 

нормативните документи, свързани с планирането на национални отбранителни 

способности и определяне на общи императиви за национални отбранителни 

способности, които включват военните и гражданските. В тази глава от 

дисертационния труд са изпълнени първа, втора, трета и четвърта 

изследователски задачи. 

В първа точка, озаглавена „Планирането като функция на 

управлението“, са разгледани същността, функциите и принципите на 

управлението. Представени са предимства и ограничения на планирането, 

основни принципи и подходи при планирането, класификация на плановете и 

планирането и характерни особености при различните нива на планиране. 

Във втората точка „Отбранително планиране“ е обоснована същността 

на стратегическото планиране в и извън сферата на сигурността и отбраната, и 

отбранителната политика на Република България. 

Динамичната промяна на средата на сигурност в съвременния свят е една 

от причините за промяна в организациите от сектора за сигурност и отбрана. 
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Факторите, оказващи влияние, са много, като някои от тях са появата и 

развитието на терористичните организации, разпространението на оръжия, 

трафика на хора, финансови кризи, ограничения в бюджета за отбрана и други. 

Международната обстановка е силно изострена през последните години. 

Промените в икономическата и политическа картина в международен план 

предизвикват силно разделение между държавите. Търговските и 

икономическите връзки между държавите, комуникацията и нормалния диалог 

между тях се ограничават. Оттук следва и повишаване на военните рискове и 

несиметричните заплахи. 

Съвременната среда на сигурност и тенденциите за заплахите за 

сигурността на страната са все по-динамични и по-трудно предвидими. Поради 

тази причина е необходима поддръжка на съществуващите и изграждане на 

нови отбранителни способности, адекватни на новите условия. 

Отбранителната политика на Република България се формира и реализира 

като част от политиката за сигурност на страната, политиките и стратегиите за 

сигурност и отбрана на НАТО и Европейския съюз. Стратегическата цел на 

отбранителната политика е защитата и утвърждаването на националните 

интереси чрез изграждане, поддържане и използване на адекватни на средата на 

сигурност отбранителни способности и чрез изграждане на оперативно 

съвместими модерни въоръжени сили с единна система за командване и 

управление в мирно време и при кризи. 

В рамките на отбранителната политика влизат определянето на целите, 

начините и средствата за тяхното постигане. Тя има цялата отговорност по 

отношението на развитието и използването на въоръжена сила за постигане на 

националните цели и защита на националните интереси. Основният фокус на 

отбранителната политика е подготовката и използването на въоръжените сили. 

Важно е да се отбележи, че отбранителната политика осъществява 

връзката между политическите цели на национално ниво и съответно 

въоръжените сили на страната, чрез които се постигат тези цели. 

В трета точка, озаглавена „Основни подходи при планиране на 

отбраната“, са представени приетите подходи при планиране на отбраната. 

Направен е преглед на различните подходи за планиране, като са разделени в 
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зависимост от техния фокус, а именно върху: процеса на планиране; степента на 

технологичен оптимизъм спрямо исторически доказани факти; функции или 

конкретни сценарии като двигател за измерване на ефективността. Също така са 

разгледани и някои от моделите за планиране на способностите на въоръжените 

сили: моделът на Бартлет, моделът с абревиатура DOTMLPFI, приет за 

използване в НАТО, моделът с абревиатура TEPIDOIL, използван във 

Великобритания, моделът Fundamental Inputs to Capability, приет в Австралия. В 

България се използва моделът Доктрини и концепции, Организационна 

структура, Подготовка, Материални средства, Личен състав, Командване и 

управление, Инфраструктура, Оперативна съвместимост. А подходът за 

планиране на отбраната, който се използва в България, е подходът, базиран на 

способности. 

Всяка държава избира подхода и модела на планиране на отбраната и 

развитие на отбранителните способности на въоръжените си сили. Има много и 

различни такива, но не може да се каже еднозначно кой е най–добрият. Всеки 

един има своите предимства и недостатъци. За постигане на поставените 

национални и съюзнически цели, мисии и задачи, е необходимо да се планират 

и развиват способности, които да са оперативно съвместими и да отговарят на 

постоянно променящата се съвременната среда на сигурност. 

В четвърта точка, озаглавена „Модел на национално отбранително 

планиране на Република България“, националното отбранително планиране е 

разгледано като система от процеси на придобиване и развитие на способности 

или елиминиране на съществуващи такива. Извършен е анализ на задълженията 

на военния и невоенния компонент, свързани с отбраната на страната. 

Поради сложността на средата на сигурност и хибридния характер на 

съвременните заплахи е необходимо изграждане и развитие на национални 

отбранителни способности - военни и граждански (невоенни), за преодоляване 

на нови предизвикателства и неутрализиране на неблагоприятни въздействия. 

Според Националната отбранителна стратегия на Република България 

отбранителната способност е съвкупност от следните императивно неделими 

компоненти: доктрини, организационна структура, подготовка, материални 

ресурси, личен състав, командване и управление, инфраструктура, оперативна 
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съвместимост.2 За гражданските способности, които се изграждат чрез процес 

на гражданско планиране, са определени други императиви, като в по-голямата 

си част се препокриват с по-горе цитираните. Това са „концепции и доктрини; 

организация; човешки ресурси; подготовка; инфраструктура; мощности и 

запаси.“3 При анализ на двата документа се вижда, че липсва единно разбиране 

за императивите на отбранителните способности. 

Националните отбранителни способности са съвкупност от военни и 

невоенни способности. За изграждането, поддържането и развитието им имат 

задължения и отговорности не само въоръжените сили, но и елементите на 

гражданския компонент. Оттук идва и необходимостта документите, свързани с 

планирането на способности, да бъдат ревизирани и съгласувани. 

Изводи към първа глава  

1. Чрез планирането се определят дългосрочни и крaткосрочни цели, 

като се рaзрaботвaт стрaтегии и планове зa действия, в които се описват 

способите зa постигaнето нa тези цели, последвани от формулирaне нa 

политики, процедури и прaвилa и др. зa изпълнението нa стрaтегиите и 

плaновете. 

2. Зa постигaне нa постaвените нaционaлни и съюзнически цели, 

мисии и зaдaчи, зaдължениятa и отговорностите, свързани с изгрaждaнето, 

поддържaнето и рaзвитието на национални отбранителни способности (военни 

и невоенни), са рaзпределени между въоръжените сили и елементите нa 

грaждaнския компонент, като същите са описани в отделни нормативни 

документи.  

3. Липсвa единно рaзбирaне зa имперaтивите нa военни и граждански 

отбрaнителни способности, което налага актуализация на нормативната база за 

планиране на национални отбранителни способности и определяне на общи 

норми и предписания за национални отбранителни способности, които 

включват военните и гражданските. 

 
2 Национална отбранителна стратегия на Република България, МО, София, 2016, с. 17 

3 Концепция за развитие на системата на отбранително-мобилизационната подготовка на страната, МО, София, 

2018, с. 13 
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4. Многопосочните изменения в средaтa нa сигурност ни изпрaвят 

пред редицa предизвикaтелствa, нaлaгaщи изгрaждaне и развитие нa 

отбрaнителни способности, които трябва да бъдат оперaтивно съвместими със 

съюзните способности и дa отговaрят нa постоянно променящaтa се 

съвременнaтa средa нa сигурност. 

Във втора глава на дисертационния труд, озаглавена „Планиране на 

отбранителни способности“, са изследвани и анализирани планирането на 

отбранителни способности на национално и съюзно ниво. Разгледано е  

планирането на отбранителни способности в НАТО, Европейския съюз и в 

Република България. Направен е задълбочен анализ на структурите на НАТО и 

ЕС, свързани с планирането и съответно на процеса на планиране на отбраната 

в Алианса и процеса за развитие на европейските отбранителни способности. 

Анализът на планирането на националните отбранителни способности на 

Република България е разделен на две части – планиране на военните и 

невоенните способности на страната, като е изведена връзката с аналогичните 

процеси в НАТО и ЕС. В тази глава от дисертационния труд е изпълнена петата 

изследователска задача. 

Всяка съвременна държава организира своята национална защита и взема 

участие в колективната защита на Съюзите, в които членува. За осъществяване 

на националната си сигурност и изпълнение на поетите ангажименти към 

колективната защита, държавите планират своите отбранителни способности. 

Подходите, които се използват при планирането, са различни за всяка държава. 

Различията се пораждат от архитектурата на гражданско-военните отношения 

на конкретната страна, от традициите (граждански и/или военни), свързани с 

планирането и вземането на решения, от културата на националната сигурност, 

включително и от ролята на управлението на страната при планирането на 

отбраната, от стратегическата среда на страната и от това как се възприемат 

промените в нея. 

Първа точка от главата, озаглавена „Планиране на отбранителните 

способности в НАТО“, е конструирана в две подточки, в които са представени 

структурите на Организацията на Северноатлантическия договор, които имат 
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преки отговорности, свързани с отбранителното планиране на Алианса, и 

процесът на планиране на отбраната на НАТО (NATO Defence Planning Process 

– NDPP). 

В подточка 1.1. Структури на НАТО, свързани с отбранителното 

планиране е направен анализ на организационната структурата на НАТО, като 

са откроени комитетите, имащи основна роля при планирането на отбранителни 

способности (виж. фигура 2 на стр. 58 на дисертацията). Това са Комитетът по 

отбранителна политика и планиране (Defence Policy and Planning Committee - 

DPPC) и Комитетът за гражданско планиране при извънредни ситуации (Civil 

Emergency Planning Committee - CEPC). Двата Комитета са част от Отдела за 

отбранителна политика и планиране (Defence Policy and Planning Division) на 

НАТО. 

DPPC е висшият консултативен орган по въпроси, свързани с отбраната. 

Неговата роля е водеща при осъществяване на взаимодействието между 

страните-членки на Алианса по въпроси, свързани с ангажиментите им в 

областта на сигурността и отбраната. Компетенциите му са свързани с реформи 

на агенциите, трансформации, финансиране, придобиване, планиране, развитие 

на отбранителни способности. Негова задача е и управлението на процеса за 

планиране на отбраната на НАТО. 

CEPC е консултативният орган на НАТО по въпроси, свързани със 

защитата на цивилното население и използването на граждански ресурси в 

подкрепа на целите на НАТО. Той предоставя на Алианса способности в 

областта на сигурността и отбраната, свързани с подготовката на адекватен 

отговор на предизвикателства и заплахи като тероризъм, осъществяване на 

хуманитарна помощ и справяне с последствията при бедствия и аварии и защита 

на критичната инфраструктура на Алианса и на страните членки. СЕРС 

предоставя гражданска експертиза при необходимост, координира планирането 

в различни области, като осигурява гражданска подкрепа на военните операции 

на Алианса, както и на националните власти при възникнали граждански 

извънредни ситуации. 

В подточка 1.2. Процес на планиране на отбраната на НАТО е разгледан 

процесът на планиране на отбраната на НАТО, чрез който се осъществява 



18 

връзката между колективно договорени цели на Алианса за отбранителни 

способности и националните планове и приоритети на държавите членки. Целта 

на NDPP е постигане на договорените цели по най-ефективен начин чрез 

хармонизиране на дейностите по планиране на отбраната както на национално 

ниво, така и на ниво НАТО. Чрез него следва да се улесни определянето, 

разработването и предоставянето на оперативно съвместими сили. Процесът 

оказва влияние върху развитието на нови национални отбранителни 

способности, като за изпълнение на пълния спектър от мисии на Алианса са 

необходими както военни, така и невоенни способности. 

Процесът на планиране на отбраната на НАТО се състои от общо пет 

стъпки (виж. Фигура 3 на стр. 62 на дисертацията). Като резултат от първата 

стъпка на процеса Създаване на политически указания (Establish political 

guidance) е документ, наречен „Политически указания“, който дава насоките за 

развитие на способностите в рамките на отделните съюзнически държави и в 

НАТО. Резултатът от втората стъпка на процеса Определяне на изискванията 

(Determine requirements) е консолидиран, единен списък от изисквания, наречен 

“Минимални изисквания за способностите“ (Minimum Capability Requirements – 

MCR). По своята същност това е списък на броя, размера и вида на силите, 

както и свързаното с тях оборудване, необходими, за да се изпълнят 

поставените задачите и да се постигне Нивото на амбиция, посочено в 

Политическите указания. Крайният резултат от третата стъпка на процеса 

Изисквания за разпределение и определяне на цели (Apportion requirements and 

set target) е създаването на набор от цели за всяка държава-членка на НАТО, 

наречени още Национални целеви пакети / Сини книги. Сините книги са 

предложението за целите, изпратено до държавите членки за преглед от тяхна 

страна. Целта на тази стъпка от процеса е да се обобщят и разпределят 

минималните изисквания за способности между организациите на НАТО, както 

и между съюзниците - поотделно или като част от договорени многонационални 

сътрудничества под формата на Пакети за целеви способности. Четвъртата 

стъпка от процеса Улесняване на изпълнението/прилагането (Facilitate 

implementation) е с непрекъснат характер и е насочена към подпомагане на 

националните усилия за изпълнение на целите и за подпомагане 
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идентифицирането и прилагането на многонационални инициативи. Крайният 

резултат на последната, пета стъпка Преглед на резултатите (Review results), е 

Доклад за способностите на НАТО (NATO Capability Report), който се изготвя 

на всеки две години. При изготвянето му се прави цялостна оценка на 

състоянието и степента на готовност на силите и способностите на Алианса да 

изпълнят политическите указания. Докладът за способностите на НАТО 

определя посоката на развитие на способностите в съответствие с 

разпределените и неразпределени национални и многонационални изисквания 

за способности. 

Планирането на отбранителни способности в НАТО е процес, в който 

вземат участие всички държави-членки на Съюза. За да бъдат изпълнени нивата 

на амбиции на Алианса, свързани с придобиването, развитието и изграждането 

на необходими отбранителни способности, чрез които да се гарантира 

колективната сигурност, е необходимо тези способности да бъдат реализирани 

на национално ниво и да са оперативно съвместими. Чрез участие в програми и 

проекти за генериране на съвременни отбранителни способности държавите 

членки придобиват отбранителни способности, необходими за изпълнението на 

задачите им и тяхното участие в колективната отбрана. 

Втора точка от главата, озаглавена „Планиране на отбранителните 

способности в Европейския съюз“, включва две подточки, в които са 

изследвани Общата политика за сигурност на Европейския съюз и процесът на 

развитието на европейските отбранителни способности. 

В подточка 2.1. Обща политика за сигурност е разгледана Общата 

политика за сигурност на Европейския съюз, която съгласно чл.42 ал. 1 от 

Договора от Лисабон осигурява на Съюза оперативен капацитет, като се 

използват граждански и военни средства. Всяка една от държавите-членки на 

ЕС му предоставя на разположение граждански и военни способности с цел 

реализиране на целите на Съюза. Също така държавите членки са задължени да 

развиват своите отбранителни способности. 

В подточка 2.2. Развитие на европейските отбранителни способности е 

представен анализ на процеса на развитието на европейските отбранителни 

способности, дефиниран като сложен процес с разнообразни участници. 
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Основна задача на участниците е да бъдат определени изискванията към 

необходимите способности, които да бъдат изградени, за да се постигнат целите 

на ЕС, свързани с отбраната. При разработването на програми и проекти за 

развитие на способности вземат участие държавите членки и Европейската 

комисия, EDA, отбранителната индустрия чрез малки и средни предприятия, 

разработващи военни технологии. 

За да бъдат развити и предоставени дадени военни способности не е 

достатъчно само да се инвестира във военна техника, от значение са и фактори 

като логистика, обучение на личен състав и други. Процесът на развитие на 

способностите има различни фази, в които интересите на въоръжените сили и 

отбранителната промишленост често се препокриват и си влияят взаимно. 

Засягат се политически, военни, икономически, индустриални интереси, като 

участниците в процеса могат да бъдат от и извън правителствения сектор. 

Развитието на способности е въпрос за решаване на национално ниво, 

поради което и организациите, участващи при планиране на отбраната, са 

различни във всяка страна. Изискванията се определят в зависимост от 

необходимите способности на въоръжените сили от съответните военни 

структури. Изпълнението на тези изисквания се осъществява чрез обществени 

поръчки и взаимодействие с индустрията посредством дирекции и агенции, 

свързани със закупуване на въоръжение. Решение за закупуване или 

производство в повечето страни се взема от правителствата, като по този начин 

се осъществява политически контрол. 

В подточката е направен преглед и анализ на дейността на двете 

организации European Defence Agency – EDA и Organisation Conjointe de 

Coopération en matière d’ARmement – OCCAR, очертана е връзката между тях и 

четирите фази на развитие на способности (виж. фигура 4 на стр. 74 от 

дисертацията). 

Разгледан е и друг ключов участник в развитието на отбранителните 

способности - отбранителната индустрия. Както всеки друг участник, така и тя 

има специфични характеристики. Тя е неправителствен участник, тъй като 

повечето европейски отбранителни компании са частна собственост и работят 

на търговска основа. Също така е и икономически участник – отбранителните 
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компании са важни поради приноса им за технологичното развитие, а и 

осигуряват за хиляди европейски граждани работни места и доходи. 

Отбранителната индустрия и министерствата на отбраната често имат 

различия в интересите и изискванията си. Причина за това са различните 

приоритети при развитие на отбранителните способности. Отбранителната 

индустрия не трябва да доминира при определянето на средствата, които е 

необходимо да бъдат заделени за развитие и придобиване на дадена способност, 

но трябва да е свързана със самия процес на развитие на способности от самото 

му начало. 

В трета точка от главата, озаглавена „Планиране на отбранителните 

способности в Република България, е извършен анализ на планирането на 

отбраната в Република България, базирано на способности и Планирането на 

гражданските ресурси за отбрана (ГРО), като част от отбранително-

мобилизационната подготовка на страната и като система от дейности за 

определяне на военновременните потребности на страната от военна и 

гражданска продукция и услуги. 

При планирането се отчитат политическите амбиции за използване на 

военния и невоенния компонент, факторите, оказващи влияние на средата на 

сигурност, както и самата промяна. Процесите на планиране на способности на 

Въоръжените сили и на гражданските способности и ресурсите за отбрана се 

извършват паралелно. 

В подточка 3.1. Планиране на военните отбранителни способности 

акцентът е върху планирането на отбраната в Република България, базирано на 

способности. Целта на процеса на планиране на отбраната е изпълнението на 

националните интереси на Република България. А обект на планиране са 

въоръжените сили на страната и гражданските ресурси от елементите на 

гражданската инфраструктура. Процесът е разгледан подробно в Раздел II на 

Ръководството за планиране на отбраната, базирано на способности, въведено 

със Заповед на министъра на отбраната № ОХ-323/29.03.2019 г . В дисертацията 

са маркирани основните етапи (виж. фигура 5 на стр. 82 от дисертацията) и 

резултатите от тях, както и характеристиките на самите етапи. 



22 

Резултатите от всеки етап са основни за следващите и за постигане на 

крайния резултат от планирането на отбраната. 

При първия етап „Формиране на отбранителната политика“ крайният 

резултат е изготвянето на Указанията по отбранителната политика на 

министъра на отбраната и решението на Министерския съвет за провеждане на 

стратегически преглед на отбраната и/или периодичен преглед на отбраната,. 

При втория етап „Планиране на способности“ се трансформират взетите 

политически решения в способности, необходими за реализиране на 

поставените цели в областта на отбраната. През този етап се определят 

отбранителните способности за следващите 10-15 години, като се планира 

тяхното изграждане, поддържане и развитие. Като резултат от етапа се изготвят 

План за развитие на ВС; Инвестиционен план-програма на МО и приоритизиран 

списък на способностите. 

При третия етап „Програмиране“ целта е планирането на ресурсите за 

отбрана, необходими за реализиране на поставените цели в Плана за развитие 

на ВС. Планирането и програмирането се извършва за период от шест години. 

Организацията и разпределението на основните дейности по програмирането са 

определени в Ръководството за планиране, програмиране, бюджетиране, 

изпълнение и отчет в отбранителните програми на МО, структурите на пряко 

подчинение на министъра на отбраната и БА. Като резултат от етапа се 

разработва Меморандум на програмните решения (МПР) за шестгодишен 

период. 

Четвъртият етап „Бюджетиране“ е свързан с бюджетирането на 

отбранителни ресурси, необходими за реализирането и изпълнението на Плана 

за развитие на въоръжените сили. Бюджетът се изготвя за пет години, като 

всяка година се прави преглед на бюджета и при необходимост се актуализира.  

Изходните документи са Средносрочна бюджетна прогноза за съответния 

тригодишен период и Проект на бюджет на Министерството на отбраната. 

При петия етап „Изпълнение и отчет“ се изготвя Доклад за състоянието на 

отбраната и въоръжените сили. 

В подточка 3.1. Планиране на невоенните (гражданските) отбранителни 

способности е направен анализ на Планирането на гражданските ресурси за 
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отбрана, което е част от отбранително-мобилизационната подготовка на 

страната, а тя от своя страна е част от подготовката на страната за отбрана и 

включва подготовката на населението, територията и икономиката на страната. 

Целта на планирането на ГРО е осигуряване на национални ресурси за целите 

на националната и колективната отбрана на страната. То е насочено и към 

предоставянето на ресурси, необходими за защита на населението, за 

изграждане и възстановяване на инфраструктурата на страната, свързана с 

нейната отбрана. 

Планирането на ГРО е система от дейности за определяне на 

военновременните потребности на страната от военна и гражданска продукция 

и услуги. В процеса на планиране се възлагат военновременни задачи, 

разработват се военновременни планове и програми, за осигуряването на които 

се сключват договори и споразумения. 

Принципите и условията, на които се основава планирането на ГРО, както 

и етапите са разгледани в дисертационната разработка (виж фигура 6 на стр. 89 

от дисертацията). Поради членството си в НАТО и Европейския съюз България 

е задължена да осъществява отбранително-мобилизационната си подготовка в 

съответствие с целите и задачите на съюзната и коалиционната сигурност и 

отбрана в двата Съюза. За да изграждат, поддържат и развиват собствени и 

колективни способности, държавите членки трябва да бъдат последователни и 

ефективни не само в самостоятелните си действия, но и да си оказват 

взаимопомощ, за да притежават адекватни на съвременните и бъдещите заплахи 

и предизвикателства способности (военни и граждански). 

Аналог на отбранително-мобилизационната подготовка на България на 

съюзно ниво в НАТО е така наречената гражданска готовност (Civil 

preparedness). Взаимодействието при планиране на ГРО и сътрудничеството, 

свързано с производството и доставките на други основни продукти и услуги, 

които са от значение за колективната отбрана, а не само на такива, свързани с 

оръжия, се осъществява чрез механизмите на Комитета за гражданско 

планиране при извънредни ситуации в НАТО. 

За да бъдат държавите членки и Съюзите подготвени за настоящите и 

предстоящите промени в средата на сигурност, за да могат да притежават 
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необходимите способности да се справят със заплахите в сектора за сигурност и 

отбрана на национално и колективно ниво, те трябва да работят заедно и да 

споделят отбранителни си способности, както военни, така и граждански. За да 

бъдат използвани дадени способности, първоначално те трябва да са планирани 

съгласно изискванията на национално и съюзно ниво. Оттук е и необходимостта 

от съгласуваност между процесите на планиране на отбранителните 

способности. 

На национално ниво е необходимо да се направи анализ на вече 

съществуващите способности, да се определят стъпки за тяхното 

усъвършенстване и при необходимост - създаване на нови. По този начин 

държавите ще притежават способности за отговор на бъдещи стратегически 

заплахи. При анализа се вземат под внимание вътрешната и външната 

стабилност на страната - в политически и икономически аспект, законовата 

уредба и нивото на съгласуваност между властите - съдебна, изпълнителна и 

законодателна, задълженията на страната след подписване на различни 

споразумения и международни договори, свързани с членството й в определени 

съюзи като НАТО и ЕС, а оттам и предоставените й възможности за колективна 

отбрана. 

Изводи към втора глава  

1. Планирането е основният механизъм, чрез който се вземат решения 

от обществено-стратегическо значение, касаещи както придобиването на 

модерна и скъпа отбранителна техника, така и способността да се възпира 

воденето на военни действия или при необходимост да се взема участие в 

такива. 

2. Посредством участие в инициативи за съвместно изграждане на 

общи отбранителни способности в рамките на НАТО и/или ЕС, чиято цел е да 

се подпомагат държавите членки при изграждането, развитието и поддържането 

на национални отбранителни способности, които да са оперативно съвместими, 

държавите членки имат възможността да придобиват отбранителни 

способности, необходими за изпълнението на националните си цели и 

ангажиментите, поети от тях, свързани с реализиране целите на Съюзите в 

областта на колективната отбраната. Целта е с по-малък разход на ресурси в 
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областта на отбраната да се придобиват способности, необходими за 

осъществяване на колективната отбрана. 

3. Развитието на способностите е сложен процес, свързващ търсенето 

от страна на въоръжените сили и предлагането от страна на индустрията на 

отбранителна продукция. За да бъдат развити и предоставени дадени военни 

способности, не е достатъчно само да се инвестира във военна техника, от 

значение са и фактори като логистика, обучение на личен състав и други. 

Управлението на развитието на способности трябва да бъде свързано с 

индустрията, включващо и малките и средните предприятия. 

4. Планирането на гражданските способности е в пряка зависимост от 

потребностите на Въоръжените сили. Планирането на гражданските ресурси за 

отбрана позволява намаляване на дефицитите от способности и ресурси на 

военния компонент. А синхронизирането на планирането и на двата вида 

способности би довело до подобряване на националното отбранително 

планиране. 

В трета глава на дисертационния труд, озаглавена „Насоки за 

усъвършенстване на модела на национално отбранително планиране на 

Република България“, е направена справка в хоронологичен ред на 

стратегическите прегледи и прегледите на отбраната, провеждани през 

различни етапи. Изследвани са структурите и подходите за придобиване и 

развитие на отбранителни способности, свързани с НАТО и Европейския съюз. 

Посочени са случайни и неочаквани събития, определени като събития от типа 

„Черен лебед“ в различни области като икономика, екология, политика, 

сигурност и отбрана и други. В резултат от анализа в предходните глави на 

дисертационната разработка са систематизирани насоки за усъвършенстване на 

модела за националното отбранително планиране на Република България. 

Предложен е модел за работа при планиране на отбранителни способности, 

необходими при възникване на събития от типа „Черен лебед“, прилаган от 

Експертна група, и алгоритъм за неговото действие. Моделът е насочен към 

усъвършенстване на действащия модел за национално отбранително планиране 

на Република България и в частност планирането на отбранителни способности 

, необходими за справяне с неочаквано появили се заплахи за националната 
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сигурност. В тази глава от дисертационния труд е изпълнена шестата 

изследователска задача. 

За да бъдат националните интереси защитени, е необходимо да се 

изградят, поддържат и използват отбранителни способности, които да са 

адекватни на средата за сигурност. При планирането на отбраната се акцентира 

върху връзката между политическите амбиции на страната във военната сфера, 

ресурсите, които нацията може да отделя за отбрана, и типа въоръжени сили и 

военна стратегия, които са необходими. За да се реализират политическите 

амбиции, необходимо е изграждането, поддържането и развитието на 

способностите на въоръжени сили при съответни ресурсни ограничения. 

Планирането се осъществява според националните изискванията и тези на 

НАТО и ЕС изисквания по отношение на изграждането и поддържане на 

отбранителните способности и необходимостта от ангажиране на ресурси. 

Процесът на отбранителното планиране трябва да бъде синхронизиран с 

процеса на отбранително планиране в НАТО и съответния процес в ЕС. 

В първа точка от главата, озаглавена „Стратегически преглед и 

преглед на отбраната“, е изготвена историческа справка на стратегическите 

прегледи и прегледите на отбраната, провеждани през различни етапи. 

Развиването на способности за отбрана е сложен процес. При планиране и 

придобиване на способности е необходимо да се идентифицират 

стратегическите обстоятелства, в които е вероятно да се окаже страната и 

евентуалните пропуски в текущите способности, да се балансират наличните и 

необходимите нови способности, да се планират дълги срокове за поръчки за 

модернизиране и да се използват развиващите се технологии и учения, да се 

поддържа оперативна съвместимост със съюзни и потенциални коалиционни 

партньори и да се спазва строга финансова рамка. 

Вземайки предвид тези фактори и други, при необходимост, планиращите 

трябва да намерят отговори на следните въпроси: какви са текущите пропуски в 

наличните способности; кои подобрения или нови способности са от 

съществено значение; какво е постижимо сега; какво трябва да се постигне в 

бъдеще; какви са рисковете от несъответствие между наличните и 
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необходимите нови способности; какви са вариантите за намаляване на 

несъответствията, като се вземат предвид разходите и рисковете. 

От своя страна, правителството, в лицето на планиращите, може да поиска 

експертни мнения, свързани с потенциалните военни ситуации, при които може 

да се наложи използването на военна сила. 

В динамиката на съвременната среда на сигурност за осигуряване на 

националната и международна сигурност са необходими отбранителни 

способности, които да са адекватни на настоящите и бъдещите условия. 

Задачата на отбранителното планиране е осигуряването на стабилна среда на 

сигурност именно чрез планиране на способностите, чрез които да се 

осъществят националните интереси и поставените цели, мисии и задачи. 

Във втора точка от главата, озаглавена „Структури и подходи за 

придобиване и развитие на отбранителни способности“, са изследвани 

структурите и подходите за придобиване и развитие на отбранителни 

способности, свързани с НАТО и Европейския съюз. 

В подточка 2.1. Структури и подходи за придобиване и развитие на 

отбранителни способности, свързани с НАТО е направен преглед на структури 

и подходи за придобиване и развитие на отбранителни способности, свързани с 

НАТО. Разгледана е инициативата „Интелигентна отбрана“ ("Smart Defence"), 

чрез която могат да се генерират съвременни отбранителни способности, от 

които се нуждае Алиансът. При необходимост от рентабилни и ефективни 

решения за многонационална поддръжка НАТО използва Агенцията за 

подкрепа и доставки (NATO Support and Procurement Agency – NSPA). Чрез нея 

се обединяват логистичната поддръжка и дейностите за обществени поръчки на 

НАТО. 

В подточка 2.2. Структури и подходи за придобиване и развитие на 

отбранителни способности, свързани с ЕС са представени структурите и 

подходите за придобиване и развитие на отбранителни способности, свързани с 

ЕС - Европейския фонд за отбрана (European Defence Fund - EDF) и 

Постоянното структурирано сътрудничество (Permanent Structured Cooperation - 

PESCO). Разгледани са начинът и условията за участие в PESCO и за 

финансиране от EDF. 
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Европейският фонд за отбрана е създаден от Европейската комисия и 

стартира през 2017 г. Той е предназначен за допълнително финансиране и 

стимулиране на развитието на способностите за сътрудничество, като в същото 

време запазва ключови технологии и индустриалния капацитет на Европа с цел 

подкрепа амбицията на ЕС да бъде независим участник в сектора на 

сигурността. ЕФО се явява като наднационален инструмент за сътрудничество и 

развитие на технологии и способности в областта на отбраната. Фондът 

предоставя финансова подкрепа, която е предназначена за насърчаване на 

научни изследвания и разработване на военни иновации и технологии, а не за 

закупуване на оръжия. Европейският фонд за отбрана предоставя възможността 

на всички държави членки, имащи интерес, да се включат в програмите и 

инструментите, които се разработват, в рамките на два правно обособени, но 

допълващи се прозорци – научни изследвания и способности, разгледани в 

дисертацията (виж фигура 7 на стр. 110 от дисертацията). 

Постоянното структурирано сътрудничество е един от механизмите за 

изграждане на общи отбранителни способности в рамките на ЕС. Чрез тази 

инициатива се предоставя възможността за тясно сътрудничество между 

държавите членки в областта на сигурността и отбраната. Използвайки рамката 

за сътрудничество, държавите членки, които имат желанието и възможност, 

могат да участват в общи проекти за разработване на съвместни отбранителни 

способности. По този начин те повишават оперативната си готовност. 

Подкрепяйки съвместни изследвания и разработки, необходими за 

реализиране на въоръжените сили на държавите членки, PESCO се стреми към 

постигане на основната си цел, която е да подпомага развитието на 

отбранително-промишлената база на държавите -членки на Съюза. Развитието 

на военните способности на държавите членки води до реализиране целите на 

ЕС в областта на отбраната. 

В трета точка от главата, озаглавена „Събития тип „Черен лебед“, са 

посочени случайни и неочаквани събития, определяни като събития от тип 

„Черен лебед“ в различни области като икономика, екология, политика, 

сигурност и отбрана и други. Това са събития, които са неочаквани, няма как да 

бъдат предвидени и още повече - да се планират предварителни мерки за 
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решаване на последващи проблеми и опасности. За този вид събития е важно да 

се знае, че те са най-вече неочаквани, настъпват сравнително рядко. Някои ги 

определят и като случайни събития. 

В четвъртата точка от главата, озаглавена „Екпертна група за 

планиране на отбранителни способности при възникване на събития от 

типа „Черен лебед“, е посочена една от насоките за усъвършенстване на 

модела на национално отбранително планиране на Република България, а 

именно чрез създаване на Експертна група с постоянен експертен състав от 

военни и невоенни експерти съобразно структурата на Министерския съвет. 

Като е възможно привличане на експерти и анализатори и от други сфери в 

зависимост от характера на нововъзникнала заплаха за националната сигурност. 

Направено е предложение за задачите, които трябва да изпълнява 

новосформираната Експертната група. Това са: анализ на средата на сигурност 

към момента на настъпване на събитието, на степента на заплахата, на 

наличието на отбранителни способности и ресурси и на възможности за 

адекватен отговор. При дефицит на отбранителни способности и ресурси се 

стартира процес на планиране за придобиване на съответните. 

Един от проблемните въпроси, свързани със създаване на нова структура, 

е финансовото й осигуряване. Поради тази причина са предложени и възможни 

финансови ресурси за функционирането на Експертната група: 

• Създаване на Държавен фонд „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“, 

средствата от който да се използват при възникване на събития, застрашаващи 

националната сигурност. 

• Отделен параграф или програма от бюджета на страната, 

предвидени за използване при възникване на събития от типа „Черен лебед“. 

• Процент от бюджета на всички министерства и ведомствата към 

тях. Като в зависимост от характера на събитието се използват предвидените 

проценти от бюджетите на министерствата и ведомствата, които имат основна 

роля при разрешаване на проблеми в резултат на възникналото събитие. При 

недостиг, след решение на Министерския съвет, могат да бъдат използвани 

финансови средства и от други министерства и ведомства. 
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• Актуализация на приетия бюджет на страната при възникване на 

събитието. 

В пета точка от главата, озаглавена Модел за работа при планиране на 

отбранителни способности, необходими при възникване на събития от типа 

„Черен лебед“, е систематизирана следващата насока за усъвършенстване на 

модела на национално отбранително планиране на Република България. 

Представена е същността на предложения модел. 

Методология на разработения модел: 

Предмет на модела: моделът на националното отбранително планиране 

на Република България. 

Обект на модела: последователността на процеса на планиране на 

отбранителни способности при възникване на събития от типа „Черен лебед“. 

Цел на предложения модел: 

• да се регламентира последователността на процеса на планиране на 

отбранителни способности на РБ при поява на събитие от типа „Черен лебед“; 

• да се синхронизират действията на различните структури, 

участващи в процеса на планиране. 

За постигането на така представената цел на модела е необходимо да 

бъдат изпълнени следните задачи: 

1. създаване на строга последователност на процеса на планиране на 

отбранителни способности на Република България при поява на събитие от типа 

„Черен лебед“; 

2. синхронизиране на действията между участващите структури както 

на национално, така и на съюзно ниво (с международните организации на 

НАТО и/или Европейския съюз, участващи в процеса на планиране на 

отбранителни способности). 

Регламентиране на необходимостта от модела: 

На първо място: предложеният Модел за работа при планиране на 

отбранителни способности, необходими при възникване на събития от типа 

„Черен лебед“, е призван да регламентира отделните фази при анализ на средата 

на сигурност, свързани със събития от типа „Черен лебед“. 
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На второ място: разработеният Модел следва да регламентира 

събирането, обработката и използването на наличната информация на 

национално ниво, между участващите министерства и ведомства, и на съюзно 

ниво, изразяващо се в обмен на информация, необходима за адекватно и 

навременно планиране на необходимите нови отбранителни способности. 

На трето място: анализът и оценката на средата на сигурност се 

извършва през целия период на работата на Експертната група. 

На четвърто място: разработеният Модел има за цел да регламентира 

процеса на планиране на отбранителни способности при възникване на събития 

от типа „Черен лебед“. 

На пето място: разработеният Модел следва да установи реда за 

действие при проверка наличността на отбранителни способности за адекватен 

отговор на появилата се заплаха или техния дефицит и при необходимост -

стартиране на процес за планиране и придобиване на нови. 

На шесто място: разработеният Модел регламентира действията на 

Експертната група за планиране на отбранителни способности при 

възникването на събития от типа „Черен лебед“. 

Моделът за работа при планиране на отбранителни способности, 

необходими при възникване на събития от типа „Черен лебед“, включва 

следните етапи (виж фигура 8 на стр. 122 от дисертацията): 

1. Анализ на събития от типа „Черен лебед“, оказващи влияние на 

средата на сигурност. 

2. Определяне на възможността за заплаха и степента на риска за 

националната сигурност при възникнало събитие от типа „Черен лебед“. 

3. Изготвяне на оценка на заплахата и степента на риска за средата на 

сигурност и предложение с варианти за действие. 

4. Свикване на Съвета по сигурност към Министерския съвет и/или 

Консултативния съвет за национална сигурност за обсъждане и вземане на 

решение. 

5. Избор на вариант за действие. 

6. Изпълнение на избрания вариант за действие. Осъществяване на 

координация между участниците и постоянен контрол при изпълнението. 
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Алгоритъм на Модела за работа при планиране на отбранителни 

способности, необходими при възникване на събития от типа „Черен лебед“ 

(виж фигура 9 на стр.123 от дисертацията): 

1. Анализ на средата на сигурност, свързан със събития от типа „Черен 

лебед“: 

• Събиране и обработка на информация, свързана със събития от типа 

„Черен лебед“, от източници на национално и съюзно ниво. Постоянният обмен 

на информация, свързана с появата на такива събития, засегнали други 

държави-членки на Съюзите и съответните действия, предприети за справяне с 

последиците от тях, както и способностите, които са били използвани, би 

довело до възможността за предварително планиране за придобиване на такива 

или подобни способности за страната. 

• Координация и обмен на информация на всички нива на национално 

и съюзно ниво при възникнали събития от типа „Черен лебед“.  

2. Определяне степента на риска и вероятността от заплаха за 

националната сигурност вследствие на възникнало събитие. 

3. При необходимост от допълнителна експертна оценка на 

възникнало събитие от типа „Черен лебед“ се привличат външни за структурата 

експерти. Като е необходимо те да бъдат предварително определени в 

съответните министерства и ведомства и да са запознати с процедурите за 

действие в такива ситуации, с цел изпълнение на поставените задачи във 

възможно най-кратки срокове. 

4. Анализ на наличните отбранителни способности и необходимите 

ресурси, както и определяне на дефицита на такива, за отговор на възникналото 

събитие от типа „Черен лебед“. 

• Работата на Експертната група се осъществява при постоянна 

координация и обмен на информация със структурите на Съюзите, в които 

членува страната, отговарящи за придобиването и развитието на отбранителни 

способности. Това дава възможност за участие на страната във възможни 

програми и проекти за придобиване на необходимите й способности. 

4.1. При наличие на отбранителни способности и необходими ресурси 

за адекватен отговор на появилата се заплаха за националната сигурност, се 
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пристъпва към изготвяне на предложение за тяхното използване, което се 

представя пред Съвета по сигурност към Министерския съвет, който предлага 

на Президента на Република България свикване на Консултативния съвет за 

национална сигурност за обсъждане и вземане на решение за тяхното 

използване. 

4.2. При определен дефицит на отбранителни способности и 

необходими ресурси за адекватен отговор на появилата се заплаха за 

националната сигурност, се пристъпва към анализ и определяне на способите за 

придобиване на необходими отбранителни способности и ресурси. 

5. Анализ и определяне на способите за придобиване на необходими 

отбранителни способности и ресурси (виж фигура 10 на стр.126 от 

дисертацията) 

• Извършва се анализ и се определя възможността за самостоятелно 

придобиване на необходими отбранителни способности и ресурси. 

• Извършва се анализ и се определя възможността за придобиване на 

необходими отбранителни способности и ресурси чрез съдействие на 

организации за придобиване и развитие на способности на различните Съюзи. 

• Извършва се анализ и се определя възможността за придобиване на 

необходими отбранителни способности и ресурси чрез споделяне между 

държавите-членки на различните Съюзи. 

• Извършва се анализ и се определя възможността за придобиване на 

отбранителни способности и ресурси чрез споразумения със страни извън 

Съюзите. 

6. Изготвяне на предложение с варианти за действие, което се 

представя пред Съвета по сигурност към Министерския съвет за обсъждане и 

избор на вариант. 

• В предложението се описват подходите, методите, иновативните 

технологии, програми или проекти на Съюзите, в които членува страната, чрез 

използването на които ще се придобият отбранителните способности и ресурси. 

Изготвя се справка за необходимите финансови средства с цел установяване 

необходима ли е актуализацията им. Изготвя се и разчет на времето за 

изпълнение на предложените варианти за действие. 
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7. Свикване на Съвета по сигурност към Министерския съвет за 

обсъждане и избор на вариант. 

• След обсъждане на предложените варианти за действие се 

пристъпва към избор на един от тях. 

8. Свикване на Консултативния съвет за национална сигурност за 

вземане на решение за пристъпване към изпълнение на избрания вариант. 

9. Изпълнение на избрания вариант за действие за придобиване на 

необходимите отбранителни способности и ресурси за отговор на заплахата от 

възникнало събитие от типа „Черен лебед“. 

• Осъществява се координацията между всички участници в процеса 

на придобиване. 

• След придобиване на необходимите отбранителни способности и 

ресурси се изготвя доклад, които се представя пред Съвета по сигурност към 

Министерския съвет. 

10. Свикване на Консултативния съвет за национална сигурност за 

вземане на решение за използване на наличните или придобитите отбранителни 

способности и ресурси. 

Представеният алгоритъм на Модела за работа при планиране на 

отбранителни способности, необходими при възникване на събития от типа 

„Черен лебед“ , се състои от логически последователно подредени етапи и 

действия. В резултат от постоянния обмен на информация, свързана с такъв тип 

неочаквани събития, и нейният анализ, ще се осигури необходимата и 

достатъчна информация за вземане на адекватно решение за отговор на 

появилата се заплаха за националната сигурност вследствие на възникналото 

събитие. Включването на военни и невоенни експерти в състава на Експертната 

група и тяхната съвместна работа би довело до намаляване на времето за 

определяне на наличните или дефицита на необходимите отбранителни 

способности и ресурси. А тясното сътрудничество със структури за 

придобиване и развитие на отбранителни способнсти от Съюзите, в които 

членува Република България, ще подпомогне навременното планиране за 

придобиване на отбранителни способности за отговор на нововъзникнала 

заплаха. Участието в проекти и програми за развитие и придобиване на такива 
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способности ще доведе до повишаване на оперативната съвместимост на 

наличните национални отбранителни способности. 

Изводи към трета глава 

1. Една от основните задачи, която трябва да бъде решена при 

провеждане на стратегически прегледи и прегледи на отбраната, е планирането 

на отбранителни способности на въоръжените сили на страната. Те се 

провеждат през определен период от време, като се анализират наличните 

способности и необходимостта от създаване и развитие на отбранителни 

способности в зависимост от националните цели и поетите колективни 

ангажименти. Но не се осъществява планиране на способности, необходими за 

отговор на заплаха, породена от неочаквано събитие от типа „Черен лебед“. 

2. Създаването на Експертна група за планиране на отбранителни 

способности при възникване на събития от типа „Черен лебед“, финансирана от 

бюджета на държавата, ще допринесе за баланс между наличните и нови 

отбранителни способности, необходими за справяне със заплахи за 

националната сигурност, породени от екстремни събития с понижена или 

невъзможна предсказуемост. 

3. Анализът на средата на сигурност, свързан със събития от типа 

„Черен лебед“, ще предостави на планиращите отбранителни способности 

необходимата информация за адекватен отговор на динамично променящите 

своя характер заплахи за националната сигурност. 

4. Изготвените експертизи от състава на Експертната група в различни 

области, свързани със сигурността и отбраната, както и от допълнителни 

експерти, в зависимост от възникналото събитие, и обменът на информация с 

подобни структури от и извън Съюзите, в които членува страната, заедно с 

възможността за използване на финансови средства, планирани за придобиване 

и развитие на отбранителни способности, ще се увеличат възможностите за 

справяне с появилата се заплаха за националната сигурност и последиците от 

нея. 
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ОБЩИ ИЗВОДИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ 

1. Плaнирaнето е процес, при който се прaви избор между определен 

брой aлтернaтиви, по определени критерии и се вземa решение кaкви ще сa 

последвaщите действия. Всякa държaвa избирa подходa и моделa нa плaнирaне 

нa отбрaнaтa и рaзвитие нa националните си отбрaнителни способности. 

2. Наличието на различия при планирането на военните и 

гражданските отбранителни способности и тяхното разделение налага 

необходимостта от преглед на съществуващите нормативни документи в 

областта и създаването на общ документ, включващ процеса на планиране на 

националните отбранителни способности – военни и граждански. 

3. Синхронизирането на процеса на отбранителното планиране на 

Република България с процеса на отбранително планиране в НАТО и 

съответния процес в ЕС и използването на механизми за съвместно 

финансиране и развитие на отбранителни способности е условие за постигане 

на необходимата оперативна съвместимост със съюзни и потенциални 

коалиционни партньори и нивото на готовност на силите за постигане на 

поставените цели. 

4. Чрез споделяне на отбранителните си способности, както военни, 

така и граждански, държавите членки и Съюзите ще имат възможността да 

притежават необходимите способности да се справят със заплахите в сектора за 

сигурност и отбрана на национално и колективно ниво и да бъдат подготвени за 

динамичните промени в средата на сигурност. 

5. Създаването на структура, която да има отговорности и задължения, 

свързани с анализа на средата на сигурност при събития от типа „Черен лебед“, 

с обмена на информация с държави от и извън Съюзите, в които страната 

членува, с готовността за изготвяне на експертна оценка за възможна заплаха за 

националната сигурност и предложение за справяне с нея чрез използване на 

налични отбранителни способности или необходимостта от придобиване на 

такива, би довело до усъвършенстване на модела за национално отбранително 

планиране. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В динамиката на съвременната среда на сигурност са необходими 

отбранителни способности, които да са адекватни на настоящите и бъдещите 

условия. Задачата на отбранителното планиране е осигуряването на стабилна 

среда на сигурност именно чрез планиране на способностите, чрез които да се 

осъществят националните интереси и поставените цели, мисии и задачи. 

При планирането на отбраната се акцентира върху връзката между 

политическите амбиции на държавата във военната сфера, ресурсите, които 

страната може да отделя за отбрана и типа въоръжени сили и военна стратегия, 

които са необходими. За да се реализират политическите амбиции, е 

необходимо изграждането, поддържането и развитието на способностите на 

въоръжени сили при съответни ресурсни ограничения. Планирането се 

осъществява според националните изискванията и изискванията на НАТО и ЕС 

по отношение на изграждането и поддържането на отбранителните способности 

и необходимостта от ангажиране на ресурси. 

Процесът на планиране на национални отбранителни способности 

предоставя възможност да бъдат планирани алтернативи и да бъде избрана най-

подходящата от тях, в зависимост от промените в средата на сигурност. Според 

възникналото събитие, определено като заплаха за националната сигурност, 

могат да бъдат използвани различни подходи и модели на планиране на 

отбраната на страната и съответно - развитие или придобиване на нови 

национални отбранителни способности. 

Планирането на национални отбранителни способности включва 

планиране на способностите на военния и гражданския компонент, което налага 

включването на военни и граждански експерти в процеса на планиране. При 

поява на редки или екстремни събития, които са трудни за предвиждане и 

оказват влияние, което може да се определи като заплаха за националната 

сигурност, е необходима бърза и адекватна реакция с цел да се предотвратят 

нежелани последици. Оттук следват и представените в труда насоки за 

усъвършенстване на модела на национално отбранително планиране, а именно: 

създаването на структура – Експертна група за планиране на отбранителни 

способности при възникване на събития от типа „Черен лебед“ и съответно 
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алгоритъм на Модел за работа при планиране на отбранителни способности, 

необходими при възникване на събития от типа „Черен лебед“. 

Това ни дава основание да се подчертае, че политиките, свързани със 

сугурността и отбраната на страната се формират в зависимост от 

стратегическата обстановка и промените в средата на сигурност, тъй като няма 

как да бъдат приложими за всички видове заплахи за сигурността. Промените в 

областта на сигурността и отбраната следва да се предприемат периодично и на 

етапи, за да доведат до желания резултат. 

За да бъдат приложени предложените насоки, са необходими промени в 

нормативната уредба, мениджърски умения за управление на промените, личен 

състав с необходимия експертен опит в областта на сигурността и отбраната, 

който да бъде включен в работата на Експертната група. Необходими са 

приемственост и непрекъснатост при планирането на отбранителни 

способности, както и съответната координация и контрол. 

IV. СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Научни приноси:  

На основата на преглед и анализ на същността и основните 

характеристики на националното и съюзно отбранително планиране е доказана 

необходимостта от усъвършенстване на нормативната база за планиране на 

националните отбранителни способности. 

Идентифицирани са основните проблеми и дефицити при планиране на 

националните отбранителни способности на Република България и 

аргументирано е доказана потребността от усъвършенстване на модела на 

национално отбранително планиране при възникване на случайни и неочаквани 

събития от типа „Черен лебед“. 

Научно-приложни приноси: 

Аргументирана е необходимостта от създаване на нова структура към 

Министерския съвет на Република България, която да отговаря за планирането 

на отбранителни способности, необходими при възникване на случайни и 

неочаквани събития. 

Обоснован е Модел за работа при планиране на отбранителни 

способности, необходими при възникване на събития от типа „Черен лебед“,  
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като възможен инструмент за усъвършенстване на действащия модел на 

национално отбранително планиране. 
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I. GENERAL CHARACTERISTIC OF THE DISSERTATION 

The national defense planning of the Republic of Bulgaria is directly related to 

the dynamically changing contemporary security environment. Because of the hybrid 

nature of the threats and the conflicts, which could impact the sector of security and 

defense, we are facing greater challenges when planning the necessary capabilities for 

defense. That demands gradation of the priorities in that process and perfection of the 

defense planning in the Republic of Bulgaria. 

The Bulgarian participation in NATO and the EU is presupposing binding 

agreements and their fulfillment in the domain of security and defense. But it is 

necessary, for the country, to have developed capabilities for national defense, 

compatible at the operative level with the ones of the other member states of these 

alliances to have the readiness and to be able to provide the declared capabilities so 

that the purposes of the alliances will be achieved. 

That necessity also requires review and update of certain aspects of the existing 

model of national defense planning, defined by the Strategy for national security, 

National Defense Strategy, Guidelines for defense planning, based on capabilities, 

Regulation for the planning of civil resources for defense, etc. 

The importance of the topic of the dissertation is predetermined by the 

complexity of the national defense planning as a system, the complex 

interdependence, and the prolonged processes of evolution of new capabilities or 

elimination of existing capabilities. That imposes as a condition to embed the 

possibility for definition and achievement of long-term goals, in addition to 

fulfillment of current needs and the necessity to solve problems with legacy systems. 

The current aspects of the dissertation are stemming from the premise that as a 

system of processes for acquisition and development of capabilities or elimination of 

existing ones, the national planning in the system of defense, in long term, is expected 

to guarantee timely and adequate reaction to one rapidly changing security 
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environment to ensure complete inclusion and flexibility in the shaping up and the 

formation of the national policy in the sector of defense. 

That idea can be realized solely based on the perfection of the existing model of 

national planning in the sector of defense in the Republic of Bulgaria. In its present 

state, the model relies on a set of processes of joint decisions, which, albeit of varying 

lengths of their cycles, in their entirety, they are aiming at the provision of 

comprehensiveness, flexibility, and timely response to the changes in the environment 

where the defense policy is formed and realized. In that context, as one of the main 

public policies, the defense policy of the Republic of Bulgaria must be formed and 

realized as a part of the policy for national security the policies and the strategies for 

security and defense of NATO and the EU. 

The interest in the topic, dedicated to the perfection of the model of national 

planning in the sector of defense, arose from the fact that the problem in its theoretical 

and practical entirety has not been explored in the Bulgarian scientific domain. 

The impulse that propelled the research on that problem was born out of the 

idea that national planning in the sector of defense occupies one special and important 

place in the realm of security and defense of the Republic of Bulgaria. At an 

international level, one can observe many mechanisms for the perfection of that 

model, good practice, regulatory changes, etc. The increased dynamics of the 

processes in the security environment, the emergence of random and unexpected 

events belonging to the type of "Black Swan"1, the sensitivity to efficient and 

effective use of the national resources keep on posing challenges in front of the 

system for national planning in the sector of defense. 

 
1 Rare or extreme events with low or impossible predictability, influencing many spheres of life and in particular in the 

sector of security and defense. The combination of low predictability and huge impact is turning these events into a 

serious challenge for the process of planning military capabilities. Насим Никълъс Талеб, ЧЕРНИЯТ ЛЕБЕД. 

Въздействието на слабо вероятното в живота и на пазара. Издателска къща „ИнфоДАР“ ЕООД – София, 2011, 

ISBN: 978-954-761-499-4. 
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The research thesis: It is essential to conduct planning taking into 

consideration the emerging and future hybrid threats and the appearance of 

unexpected random events (of the Black Swan type) so that the country will possess 

defensive capabilities matching exactly the security environment. To safeguard the 

national interests and fulfill the ambitions of the alliances (where the country 

participates), it is necessary to build, maintain and develop the capabilities at the level 

of the nation and the level of the alliance. 

Meanwhile, we must take into consideration the circumstance, that not all 

events can be foreseen. They have unexpected or random character and the country 

may not possess the relevant defensive capabilities to respond adequately to them. 

The subject of the study in the dissertation is the model of national planning in 

the sector of defense in the Republic of Bulgaria. 

The object of the study in the dissertation is the perfection of the model for 

national planning in the sector of defense in the Republic of Bulgaria with an 

emphasis on the development of the military capabilities in an environment of hybrid 

threats and the emergence of unexpected random events. 

The purpose of the dissertation is through an analysis of the model for 

planning the national capabilities for the defense of the Republic of Bulgaria to 

formulate and suggest possible solutions as part of the process of perfection of the 

existing model of national planning in the sector of defense of the Republic of 

Bulgaria, which is a foundation of the development of the capabilities of the armed 

forces in the environment of constantly changing hybrid threats for the security and 

defense, as well as the emergence of unexpected random events belonging to the type 

of the so-called "Black Swan". 

The planning of capabilities for response to events of this kind would contribute 

also to the perfection of the model for national planning in the sector of defense. 
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For the achievement of the purpose of the dissertation the following research 

tasks have been assigned: 

1. Conceptualization of the model of planning in the sector of defense in the 

Republic of Bulgaria. 

2. Objectification of the essence of planning as a function of management. 

3. Presentation of the defense policy of the country and the approaches undertaken 

for planning. 

4. Analysis of the duties of the military and non-military components of the 

system for defense connected with the planning of military capabilities. 

5. Research and analysis of the planning of capabilities for defense at the level of 

the nation and the level of the alliance. 

6. Systematization of guidelines for the perfection of the model for national 

planning in the sector of defense in the Republic of Bulgaria. 

Methodology of the research. Approaches and methods 

The dissertation is exploring phenomena, which have projections in various 

subject matter areas, such as management, security, and defense, international 

relations. That predetermines the application of a variety of methods: comparative 

analysis of the existing approaches to the researched topics; theoretical analysis of the 

main categories and notions; theoretical modeling of the relationships in the planning 

in the sector of defense; analysis of regulatory documents, etc. 

The following elements of the scientific approach have been used: 

➢ Identification of a subject matter area and definition of a thesis through 

the method of preliminary analysis. 

Stages in the preliminary analysis: research on interesting questions; 

identification of key activities: formulation of the goals and the tasks and drawing out 

a plan for their fulfillment. 

➢ Systematic study of the literature on the problem – as a means for 

identification, evaluation, and interpretation of the existing literature in 
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the subject matter area. Advantages: credibility of the results, 

comprehensiveness, and creation of a foundation for quantitative meta-

analysis. 

Stages in the systematic study of the literature: drawing out a plan, conduct, and 

results. 

➢ Definition of a hypothesis through the method of systematic research. 

➢ Validation or refutation of the hypothesis – through critical analysis of 

the results, checks, and additional observations. 

The terminology applied belongs to the domains of the theory of market 

economy, the theory of contemporary management and the governance of security and 

defense, institutional and defense terminology for management of the resources for 

defense. 

While working on the dissertation, the greatest influence was exercised by my 

knowledge of publications of many Bulgarian and foreign experts, who at different 

moments and from a different point of view have explored one or another aspect of 

the subject matter area.  It is worth mentioning Assoc. Prof. Col. T. Simeonov, Ph.D., 

Prof. L. Velkova, Ph.D., Prof T. Tagarev, Ph.D., Prof. T. Semerdzhiev, Ph.D., Assoc. 

Prof. I. Valkov, Ph.D., Assoc. Prof. G. Tsvetkov, Ph.D., as for the foreign authors it is 

necessary to mention the names of Nassim Taleb, A. Fayol, Peter Drucker, K. Butler, 

etc. 

Only publicly available and non-classified sources were used for the work on 

the dissertation. 

The following limitation has been adopted to achieve greater depth and 

focus of the scientific research:  

• The dissertation is dealing mainly with the planning in the sector of 

defense in the Republic of Bulgaria, based on capabilities and its 

connection with the processes of planning in the sector of defense in 

NATO and the development of the capabilities for defense in the EU. 
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The technical specifications of the dissertation are the following: volume – 133 

standard pages (main body), 168 standard pages (with annexes and literature); the 

sources include 145 entries altogether, out of 16 in Latin alphabet, 40 in Cyrillic 

alphabet, 66 regulatory documents and institutional documents and 23 internet 

sources; figures 10, annexes 2. 

The tasks of the dissertation are realized in three chapters. 

Chapter One is expanding on the questions connected with the clarification of 

the essence of planning as an administrative function. It contains a presentation of the 

national policy in the sector of defense and approaches adopted for planning and 

conceptualization of the model of planning in the sector of defense in the Republic of 

Bulgaria as a system of processes for the acquisition and development of capabilities 

at the national level, including military and civilian, or the elimination (utilization or 

termination) of ones. From the analysis conducted of the obligations of the military 

and non-military components, a conclusion can be drawn that it is necessary to update 

the regulatory documents connected with the planning at the level of national military 

capabilities and the definition of general imperatives for national capabilities in the 

sector of defense, including the military and the civilian ones. 

Chapter Two explores and analyzes the planning of capabilities in the sector of 

defense at the level of a nation and the level of an alliance. The review is focusing on 

the planning of capabilities for the defense of NATO, the EU, and the Republic of 

Bulgaria. A profound analysis has been made on the institutions in NATO and the EU 

connected with the planning and respectively the planning process in the alliance and 

the process of development of European capabilities in the sector of defense. Two 

parts are devoted to the analysis of the planning process of capabilities for defense in 

the Republic of Bulgaria – planning the military and the non-military capabilities of 

the country while outlining the connection with the analogous processes in NATO and 

the EU. 
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Chapter Three comprises a reference in chronological order of the strategic 

reviews and the reviews of defense carried out at different moments. It also expands 

on the structures and the approaches for the acquisition and development of 

capabilities in the sector of defense connected with NATO and the EU. Examples are 

given about random and unexpected events, belonging to the type of the so-called 

"Black Swan", from different domains such as economy, ecology, political life, 

security, defense, etc. Guidelines for the perfection of the model for national planning 

in the sector of defense are laid out systematically following the outcome of the 

research in the previous chapters. A working model is suggested for the planning of 

capabilities in the sector of defense necessary in case of emergence of events 

belonging to the type of "Black Swan": that model is being implemented by a working 

group and there is an algorithm for its application. The model is aiming at perfection 

of the existing model for national planning in the sector of defense in the Republic of 

Bulgaria and in particular the planning of capabilities in the sector of defense 

necessary to counter unexpected threats to national security. 

The conclusion is drawing the bottom line of the achieved and it is outlined that 

military capabilities adequate to the present and future conditions are necessary in the 

contemporary dynamic security environment. The planning in the sector of defense is 

expected to provide a stable security environment through the planning of capabilities 

instrumental in the accomplishment of the national interest and the purposes, 

missions, and tasks. 

The results of the scientific research may find application in the development of 

regulatory documents connected with the national planning in the sector of security 

and defense in the Republic of Bulgaria, improvement of the functions of the ongoing 

system for acquisition of capabilities in the sector of security and defense, update of 

academic curricula and programs in Rakovski National Defense College, Vasil Levski 

National Military University, "Georgi Benkovski" bulgarian air force academy and 

Nikola Vaptsarov Naval Academy. 
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The dissertation complies with ISO 7144:2011 “Documentation — Presentation 

of theses and similar documents”. The quotations of information sources comply with 

ISO 690:2021 „Information and documentation — Guidelines for bibliographic 

references and citations to information resources “. The enumeration of sections and 

sub-sections complies with ISO 2145:1999 „ Documentation — Numbering of 

divisions and subdivisions in written documents “. 

II. STRUCTURE AND CONTENTS OF THE DISSERTATION 

1. Structure of the dissertation  

The dissertation comprises 133 standard pages (main body), 168 standard pages 

(with annexes and literature); the sources include 145 entries altogether, out of 16 in 

the Latin alphabet, 40 in Cyrillic alphabet, 66 regulatory documents and institutional 

documents, and 23 internet sources; figures 10, annexes 2. 

2. Contents of the dissertation 

INTRODUCTION 

CHAPTER ONE 

NATIONAL PLANNING IN THE SECTOR OF DEFENSE IN THE 

REPUBLIC OF BULGARIA  

1. Planning as an administrative function 

1.1. Administration – essence, functions, principles 

1.2. The administrative function “planning” 

1.3. Advantages and limitations of planning 

1.4. Principles and approaches to planning 

1.5. Classification of plans and planning 

1.6. Levels of planning 

2. Planning in the sector of defense 

2.1. Planning at the strategic level 

2.2. Policy in the sector of defense 

3. Main approaches to the planning in the sector of defense 
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4. Model for national planning in the sector of defense in the Republic of 

Bulgaria 

CONCLUSIONS 

CHAPTER TWO  

PLANNING OF CAPABILITIES FOR DEFENSE 

1. Planning of capabilities for defense in NATO 

1.1. NATO institutions connected with planning in the sector of defense 

1.2. Planning process in the sector of defense at the NATO level 

2. Planning of the capabilities for defense in the EU 

2.1. Common security and defense policy 

2.2. Development of the capabilities for the defense at the level of the EU 

3. Planning of capabilities for defense in the Republic of Bulgaria 

3.1. Planning of the military capabilities in the sector of defense 

3.2. Planning of the non-military (civilian) capabilities for defense 

CONCLUSION 

CHAPTER THREE  

GUIDELINES FOR PERFECTION OF THE MODEL FOR NATIONAL 

PLANNING IN THE SECTOR OF DEFENSE OF THE REPUBLIC OF 

BULGARIA 

1. Strategic review and review of the defense 

2. Institutions and approaches for acquisition and development of 

capabilities for defense 

2.1. Institutions and approaches for acquisition and development of capabilities 

for defense affiliated with NATO 

2.2. Institutions and approaches for acquisition and development of capabilities 

for defense affiliated with the EU 

3. Events belonging to the type of “Black Swan” 
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4. Expert group for the planning of capabilities for defense in case of 

"Black Swan" events 

5. Model for work for planning of capabilities for defense necessary in case 

of "Black Swan" events 

CONCLUSIONS 

GENERAL CONCLUSIONS 

RECAPITULATION 

List of the abbreviations in the dissertation 

List of the sources  

Annexes 

 

ІІІ. SYNOPSIS OF THE CONTENTS OF THE DISSERTATION 

In the introduction, the significance and the topical aspects of the theme are 

presented and substantiated; the focus is on the main problem, the leading hypothesis, 

the object, the subject, the goal, the tasks for verification of the hypothesis and 

fulfillment of the goal, the approach and the methodology of the research, the imposed 

limitations and admissions, as well as the degree to which the problems were 

explored. 

The first chapter, entitled “National planning in the sector of defense in the 

Republic of Bulgaria”, deals with issues related to clarifying the nature of planning 

as a management function. The defense policy of the country and the adopted 

approaches to planning are upheld and the model of defense planning of the Republic 

of Bulgaria is conceptualized as a system of processes for acquiring and developing 

national capabilities, involving military and civilian, or eliminating existing ones. 

From the analysis of the obligations of the military and non-military components of 

the defense system related to the planning of defense capabilities, it follows that it is 

necessary to update the normative documents related to the planning of national 

defense capabilities and define common imperatives for national defense capabilities, 
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including the military and the civilian ones. In this chapter of the dissertation, the first, 

second, third, and fourth research tasks are carried out. 

The first point, entitled "Planning as an administrative function", examines 

the nature, functions, and principles of management. Advantages and limitations of 

planning, basic principles and approaches in planning, classification of plans and 

planning, and characteristics at different levels of planning are presented. 

The second point "Planning in the sector of defense" substantiates the 

essence of strategic planning in the tertiary sector and the defense policy of the 

Republic of Bulgaria. 

The dynamic change in the security environment in the modern world is one of 

the reasons for the change in the organizations in the security and defense sector. 

There are many influencing factors, some of which are the emergence and 

development of terrorist organizations, the proliferation of weapons, human 

trafficking, financial crises, defense budget constraints, and others. 

The international situation has become more polarized in recent years. Changes 

in the economic and political landscape at the international level cause a strong 

division between countries. Trade and economic relations between countries, 

communication and normal dialogue between them are limited, hence the increase in 

military risks and asymmetric threats. 

The current security environment and the threat vectors are becoming more 

dynamic and difficult to predict. For this reason, it is necessary to maintain the 

existing and build new defense capabilities, adequate to the new conditions. 

The defense policy of the Republic of Bulgaria is formed and implemented as 

part of the national security policy, security and defense policies and strategies of 

NATO and the European Union. The strategic goal of defense policy is the protection 

and promotion of national interests by building, maintaining, and application of 

adequate defense capabilities in the security environment and by building 
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interoperable contemporary armed forces with a unified system of command and 

control in peacetime and in times of crises. 

The defense policy includes the definition of the goals, the ways, and the means 

for their achievement. It has full responsibility for the development and use of armed 

force to achieve national goals and protect national interests. The main focus of 

defense policy is the training and use of the armed forces. 

It is important to note that the defense policy is the link between the political 

goals at the national level and, accordingly, the armed forces of the country, through 

which these goals are achieved. 

The third point, entitled "Main approaches to the planning in the sector of 

defense", presents the adopted approaches to defense planning. An overview of the 

different planning approaches has been made, divided according to their focus, 

namely on: the planning process; the degree of technological optimism against the 

backdrop of historically proven facts; features, or specific scenarios as a performance 

indicator. Some of the models for planning the capabilities of the armed forces are 

also discussed: the Bartlett model, the model with the abbreviation DOTMLPFI, 

adopted for use in NATO, the model with the abbreviation TEPIDOIL, used in the 

UK, the Fundamental Inputs to Capability model, adopted in Australia. In Bulgaria, 

the model is “Doctrines and Concepts”, “Organizational Structure”, “Preparation”, 

“Material Resources”, “Personnel”, “Command and Control”,” Infrastructure”, 

”Interoperability”. And the capability-based approach is used in the defense planning 

approach in Bulgaria. 

Each country chooses the approach and model of defense planning and 

development of the defense capabilities of its armed forces. There are many different 

ones, but it is not clear which is the best. Each has its advantages and disadvantages. 

To achieve the set national and allied goals, missions, and tasks, it is necessary to plan 

and develop capabilities that are interoperable and meet the ever-changing 

contemporary security environment. 
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In the fourth point, entitled "Model for national planning in the sector of 

defense in the Republic of Bulgaria", national defense planning is considered as a 

system of processes of acquisition and development of capabilities or elimination of 

existing ones. An analysis of the obligations of the military and non-military 

components related to the country's defense is performed. 

Due to the complexity of the security environment and the hybrid nature of 

modern threats, it is necessary to build and develop national defense capabilities - 

military and civilian (non-military), to overcome new challenges and neutralize 

adverse impacts. 

According to the National Defense Strategy of the Republic of Bulgaria, the 

defense capability is a set of the following imperatively indivisible components: 

doctrines, organizational structure, training, material resources, personnel, command 

and control, infrastructure, interoperability2. Other imperatives have been set for 

civilian capabilities, which are built through a process of civilian planning, and for the 

most part, overlap with those cited above. These are “concepts and doctrines; 

organization; personnel; preparation; infrastructure; assets and inventories”3; analysis 

of the two documents shows that there is a lack of common understanding of the 

imperatives of defense capabilities. 

National defense capabilities are a combination of military and non-military 

capabilities. Not only the armed forces but also the elements of the civilian 

component have duties and responsibilities for their construction, maintenance, and 

development. Hence the need for capability planning documents to be revised and 

agreed upon. 

 

 

 
2 Национална отбранителна стратегия на Република България, МО, София, 2016, с. 17 

3 Концепция за развитие на системата на отбранително-мобилизационната подготовка на страната, МО, София, 

2018, с. 13 
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Conclusions to Chapter One: 

1. Planning defines long-term and short-term goals, developing strategies 

and action plans, which describe the ways to achieve these goals, followed by 

formulating policies, procedures, rules, etc. for the implementation of strategies and 

plans. 

2. To achieve the set national and allied goals, missions, tasks, duties, and 

responsibilities related to the construction, maintenance, and development of national 

defense capabilities (military and non-military), they are distributed among the ones 

of the armed forces and the civilian component and outlined in separate regulatory 

documents. 

3. There is a lack of common understanding of the imperatives of military 

and civilian defense capabilities, which requires updating the legal framework for 

planning national defense capabilities and defining common norms and regulations 

for national defense capabilities, including military and civilian ones. 

4. The multidirectional changes in the security environment are presenting 

many challenges that require the construction and development of defense 

capabilities, which must be interoperable with allied capabilities to meet the ever-

changing contemporary security environment. 

Chapter two of the dissertation, entitled "Planning of capabilities for 

defense", examines and analyzes the planning of capabilities for the defense at the 

national and allied levels. The planning of capabilities for defense in NATO, the 

European Union, and the Republic of Bulgaria is considered. An in-depth analysis has 

been made of NATO and EU structures related to the planning and, respectively, of 

the Alliance's defense planning process and the process of developing European 

capabilities for defense. The analysis of the planning of the national capabilities for 

the defense of the Republic of Bulgaria is divided into two parts - planning of the 

military and non-military capabilities of the country, and the connection with similar 
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processes in NATO and the EU is made. The fifth research task is fulfilled in this 

chapter of the dissertation. 

Every modern state organizes its national defense and takes part in the 

collective defense of the Unions of which it is a member.  States plan their defense 

capabilities to achieve their national security and fulfill their commitments to 

collective defense. The approaches used in planning are different for each country. 

The differences arise from the architecture of the civil-military relations of the 

particular country, from the traditions (civil and/or military) related to planning and 

decision-making, from the culture of national security, including the role of 

government in defense planning, from the strategic environment of the country and 

the perception of the changes in that environment. 

The first point of the chapter, entitled "Planning of capabilities for defense 

in NATO" consists of two subsections, which present the organs of the North 

Atlantic Treaty Organization with direct responsibilities related to the Alliance's 

defense planning, and the defense planning process (NATO Defense Planning Process 

-- NDPP). 

In sub-point 1.1. NATO institutions connected with planning in the sector of 

defense an analysis of NATO's organizational structure has been made, highlighting 

the committees that play a key role in planning defense capabilities (see Figure 2 on 

page 58 of the dissertation). These are the Defense Policy and Planning Committee 

(DPPC) and the Civil Emergency Planning Committee (CEPC). The two Committees 

are part of NATO's Defense Policy and Planning Division. 

DPPC is the highest advisory body on defense issues. Its role is dominant in the 

interaction between the Allies on issues related to their commitments in the field of 

security and defense.  Its competencies are related to agency reforms, transformations, 

financing, acquisition, planning, and development of defense capabilities. It is also 

tasked with managing NATO's defense planning process. 
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CEPC is NATO's advisory body on issues related to the protection of civilians 

and the use of civilian resources in support of NATO's objectives. It provides the 

Alliance with security and defense capabilities related to preparing for an adequate 

response to challenges and threats such as terrorism, providing humanitarian 

assistance and dealing with the consequences of disasters and accidents, and 

protecting the critical infrastructure of the Alliance and its members. The CERC 

provides civilian expertise as needed, coordinates planning in various areas, and 

provides civilian support to Alliance military operations, as well as to national 

authorities in case of contingencies. 

Sub-point 1.2. Planning process in the sector of defense at the NATO level 

examines the NATO Defense Planning Process, which links the collectively agreed 

goals of the Alliance's Defense Capabilities to Member States' national plans and 

priorities. The NDPP aims to achieve the agreed goals most effectively by 

harmonizing defense planning activities at both national and NATO levels. It should 

facilitate the identification, development, and deployment of interoperable forces. The 

process is having an impact on the development of new national defense capabilities, 

with both military and non-military capabilities required to carry out the Alliance's 

full range of missions. 

The NATO defense planning process consists of five steps in total (see Figure 3 

on page 62 of the dissertation). The result of the first step in the process (called 

“Establish political guidance”) is a document called "Policy guidance", which 

provides guidelines for capability development within Allies and NATO. The result of 

the second step of the process (called “Determine requirements”) is a consolidated, 

single list of requirements called “Minimum Capability Requirements (MCR)”. In 

essence, this is a list of the strength, size, and type of forces, as well as the related 

equipment, needed to carry out the tasks set and to achieve the Level of Ambition set 

out in the Policy Guidelines. The result of the third step (called “Apportion 

requirements and set target”) is the creation of a set of targets for each NATO member 
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state, also called National Target Packages / Blue Books. The Blue Books are the 

proposal for the purpose sent to the Member States for their review. This step of the 

process aims to summarize and distribute the minimum capability requirements 

between NATO organizations and allies - individually or as part of agreed 

multinational cooperation in the form of Target Capability Packages. The fourth step 

(called “Facilitate implementation process”) is ongoing and aims to support national 

efforts to achieve the objectives and to support the identification and implementation 

of multinational initiatives. The result of the last, fifth step (called “Review Results”) 

is the NATO Capability Report, which is prepared every two years. Its preparation 

provides an overall assessment of the state and readiness of the Alliance's forces and 

capabilities to implement the political guidelines. The NATO Capabilities Report sets 

the direction for the development of capabilities following distributed and unallocated 

national and multinational capability requirements. 

NATO planning of defense capabilities is a process in which all Allies 

participate. To meet the Alliance's levels of ambition to acquire, develop and build the 

necessary defense capabilities to ensure collective security, these capabilities need to 

be realized at the national level and be interoperable. By participating in programs and 

projects for the generation of modern defense capabilities, Member States acquire the 

defense capabilities necessary for the performance of their tasks and their 

participation in collective defense. 

The second point of the chapter, entitled "Planning of the capabilities for 

defense in the EU", includes two sub-points, which examine the European Union's 

Common Security Policy and the process of developing European capabilities for 

defense. 

In sub-point 2.1. Common security and defense policy the Common Security 

Policy of the European Union has been considered, which according to Article 42 

paragraph 1 of the Treaty of Lisbon provides the Union with operational capacity 

using civilian and military means. Each of the EU Member States makes civilian and 
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military capabilities available to it to achieve the Union's objectives. Member States 

are also obliged to develop their defense capabilities. 

Sub-point 2.2. Development of the capabilities for the defense at the level of the 

EU is presenting an analysis of the process of development of European capabilities 

for defense, defined as a complex process with diverse participants. The main task of 

the participants is to determine the requirements for the necessary capabilities to be 

constructed to achieve the EU objectives in the sector of defense. Member States and 

the European Commission, the EDA, and the defense industry are involved in the 

development of capability development programs and projects through small and 

medium-sized enterprises developing military technologies. 

To develop and provide certain military capabilities, it is not enough just to 

invest in military equipment: factors such as logistics, personnel training, and others 

are also important. The capability development process has different phases in which 

the interests of the armed forces and the defense industry often overlap and interact. 

Political, military, economic, and industrial interests are affected, and participants in 

the process can belong to or not belong to the government sector. 

Capability development is a matter of national decision, which is why the 

organizations involved in defense planning are different in each country. The 

requirements are determined depending on the required capabilities of the armed 

forces of the relevant military structures. The fulfillment of these requirements is 

carried out through public procurement and interaction with the industry through 

directorates and agencies related to the purchase of weapons. The decision to buy or 

produce in most countries is made by governments, thus exercising political control. 

The subsection reviews and analyzes the activities of the two organizations 

European Defense Agency - EDA and Organization Conjointe de Coopération en 

matière d'ARmement - OCCAR, and outlines the relationship between them, and the 

four phases of capability development (see Figure 4 on page 74 of the dissertation). 
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Another key player in the development of capabilities for defense is considered: 

the defense industry itself. Like any other participant, it has specific characteristics. It 

is a non-governmental player, as most European defense companies are privately 

owned and commercial. It is also an economic player as the defense companies are 

important because of their contribution to technological development, and they 

provide jobs and income for thousands of European citizens. 

The defense industry and ministries of defense often have differences in 

interests and requirements. The reason for this is the different priorities in the 

development of defense capabilities. The defense industry should not dominate in 

determining the funds that need to be allocated for the development and acquisition of 

a capability, but it should be connected with the very process of capability 

development from the very beginning. 

In the third point of the chapter, entitled "Planning of capabilities for 

defense in the Republic of Bulgaria", an analysis of the planning in the sector of 

defense in the Republic of Bulgaria is made, based on capabilities and Civil Defense 

Resources Planning (CDRP), as part of the national defense mobilization training. 

And as a system of activities for determining the wartime needs of the country for 

military and civilian products and services. 

Planning takes into account the political ambitions when using the military and 

non-military components, the factors influencing the security environment, as well as 

the change itself. The processes of planning the capabilities of the Armed Forces and 

the civilian capabilities and resources for defense are carried out in parallel. 

In sub-point 3.1. Planning of the military capabilities in the sector of defense, 

the emphasis is put on the capability-based approach in the planning of defense in the 

Republic of Bulgaria. The purpose of the process in the planning in the sector of 

defense is the attainment of the national interests of the Republic of Bulgaria. And the 

object of the planning is the armed forces of the country and the civilian resources of 

the elements of the civilian infrastructure. The process is discussed in detail in Section 
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II of the Guidelines for Planning in the sector of defense, based on capabilities, 

introduced by the Order of the Minister of Defense № ОХ-323/29.03.2019 г. The 

dissertation touches on the main stages (see Figure 5 on page 82 of the dissertation) 

and their results, as well as the characteristics of the stages themselves. 

The results of each stage are essential for the next ones and for achieving the 

final result of planning in the sector of defense. 

In the first stage "Creation of Policy in the sector of defense", the result is the 

preparation of the Guidelines for Policy in the sector of defense of the Minister of 

Defense and the decision of the Council of Ministers to conduct a strategic review of 

defense and/or periodic review of defense. 

In the second stage of "Planning of capabilities", the political decisions taken 

are transformed into capabilities needed to achieve the set goals in the sector of 

defense. During this stage, the capabilities for defense for the next 10-15 years are 

determined, and their construction, maintenance, and development are planned. As a 

result, at that stage, a Development Plan of the Armed Forces is prepared; an 

Investment Schedule of the Ministry of Defense, and a prioritized list of capabilities. 

In the third stage "Programming," the goal is to plan the defense resources 

needed to achieve the goals set in the Development Plan of the Armed Forces. 

Planning and programming take place for six years. The organization and distribution 

of the main programming activities are defined in the Manual for Planning, 

Programming, Budgeting, Implementation, and Reporting in the Defense Programs of 

the MoD, the organs under the direct authority of the Minister of Defense and the 

Armed Forces of the Republic of Bulgaria. As a result of the stage, a Memorandum of 

Program Decisions (MPRs) is being developed for six years. 

The fourth stage "Budgeting" is related to the budgeting of defense resources 

needed for the implementation and enforcement of the Development Plan of the 

Armed Forces. The budget is drawn out for five years, with a review of the budget 

each year and it may be updated if necessary. The source documents are the Medium-
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Term Budget Forecast for the respective three-year period and the Draft Budget of the 

Ministry of Defense. 

In the fifth stage "Implementation and Report" a Report on the State of Defense 

and the Armed Forces is prepared. 

In sub-point 3.2. Planning of the non-military (civilian) capabilities for defense 

includes an analysis of the planning of civil resources for defense, which is part of the 

defense and mobilization training of the country, and it, in turn, is part of the national 

defense and includes training of the citizens, territory and the national economy. The 

purpose of CDRP is to provide national resources for the national and collective 

defense of the country. It is also aimed at providing resources needed to protect the 

population and to build and restore the national infrastructure related to its defense. 

CDRP is a system of activities for determining the wartime needs of the country 

for military and civilian products and services. In the planning process, wartime tasks 

are assigned, and wartime plans and programs are developed, for the provision of 

which contracts and agreements are concluded. 

The principles and conditions on which the CDRP is based, as well as the 

stages, are discussed in the dissertation (see Figure 6 on page 89 of the dissertation). 

Due to its membership in NATO and the European Union, Bulgaria is obliged to carry 

out its defense and mobilization training following the goals and objectives of Allied 

and coalition security and defense in both of them. To build, maintain and develop 

their own and collective capabilities, Member States must be consistent and effective 

not only in their actions but also render one another mutual assistance to have 

capabilities adequate to current and future threats and challenges (military and 

civilian). 

An analog of the Bulgarian defense and mobilization training at the Allied level 

in NATO is the so-called “Civil Preparedness”. Interaction in the planning of civil 

defense resources and cooperation related to the production and supply of other basic 

products and services that are important for collective defense, and not only those 
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related to weapons, is carried out through the mechanisms of the Civil Emergency 

Planning Committee in NATO. 

For the Member States and the Unions to be prepared for current and 

forthcoming changes in the security environment, to have the necessary capabilities to 

deal with security and defense threats at national and collective levels, they must work 

together and share their capabilities for defense, both military and civilian. To use 

certain capabilities, they must initially be planned according to the requirements of the 

national and union level. Hence the need for coherence among the processes of 

planning capabilities for defense. 

At the national level, it is necessary to analyze the existing capabilities, identify 

steps for their improvement, and, if necessary, create new ones. In this way, countries 

will have the capacity to respond to future strategic threats. The analysis takes into 

account the internal and external stability of the country - in political and economic 

terms, legislation, and the level of coherence between the authorities - judicial, 

executive, and legislative, the national obligations after signing various agreements 

and international treaties related to its membership. In certain alliances such as NATO 

and the EU, and hence the opportunities provided for collective defense. 

Conclusions to chapter two 

1. Planning is the main mechanism through which decisions of socio-

strategic importance are made, concerning both the acquisition of modern and 

expensive defense equipment and the ability to deter or, if necessary, take part in 

hostilities. 

2. By participating in joint defense capability-building initiatives within 

NATO and/or the EU aimed at assisting the Member States in building, developing, 

and maintaining national capabilities for a defense that are interoperable, Member 

States have the opportunity to acquire the capabilities for defense necessary for the 

attainment of their national goals and the commitments undertaken by them related to 

the realization of the goals of the Unions in the realm of collective defense. The aim is 
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to acquire the capabilities necessary for the implementation of collective defense with 

less expenditure of resources in the realm of defense. 

3. Capability development is a complex process that connects the demand 

of the armed forces and the supply of defense products by the industry. To develop 

and provide certain military capabilities, it is not enough just to invest in military 

equipment, factors such as logistics, personnel training, and others are also important. 

Capacity development management must be linked to industry, including small and 

medium-sized enterprises. 

4. The planning of civilian capabilities is directly dependent on the needs of 

the Armed Forces. The planning of civilian resources for defense allows the reduction 

in the deficits of capabilities and resources of the military component. And 

synchronizing the planning of both types of capabilities would improve national 

planning in the sector of defense. 

In the third chapter of the dissertation, entitled "Guidelines for perfection 

of the model for national planning in the sector of defense of the Republic of 

Bulgaria", a reference is made in chronological order to the strategic reviews and 

defense reviews conducted at different stages. The structures and approaches for 

acquiring and developing capabilities for defense related to NATO and the European 

Union are studied. Accidental and unexpected events, defined as “Black Swan” are 

listed in various areas such as economics, ecology, politics, security and defense, and 

others. As a result of the analysis in the previous chapters of the dissertation are 

systematized guidelines for improving the model of national planning in the sector of 

defense of the Republic of Bulgaria. A model for work in planning the capabilities for 

defense required in the event of events such as "Black Swan", applied by an expert 

group, and an algorithm for its operation are proposed. The model is aimed at 

improving the current model for national planning in the sector of defense of the 

Republic of Bulgaria and in particular the planning of capabilities for defense needed 
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to deal with unexpected threats to national security. In this chapter of the dissertation, 

the sixth research task is fulfilled. 

To protect national interests, it is necessary to build, maintain and use 

capabilities for a defense that are adequate to the security environment. Planning in 

the sector of defense focuses on the relationship between the national political 

ambitions in the military sphere, the resources that the nation can devote to defense, 

and the type of armed forces and military strategy that are needed. To realize the 

political ambitions, it is necessary to build, maintain and develop the capabilities of 

the armed forces with appropriate resource constraints. 

Planning is carried out according to national and NATO and EU requirements 

in terms of building and maintaining capabilities for defense and the need to commit 

resources. The process of planning in the sector of defense must be synchronized with 

the process of NATO planning in the sector of defense and the corresponding process 

in the EU. 

The first point of the chapter, entitled "Strategic review and review of the 

defense", provides a historical reference to strategic reviews and defense reviews 

conducted at various stages. 

The development of capabilities for defense is a complex process. When 

planning and acquiring capabilities, it is necessary to identify the strategic 

circumstances in which the country is likely to find itself and possible gaps in current 

capabilities, to balance existing and necessary new capabilities, to plan long deadlines 

for modernization orders, and to use evolving technologies and exercises, maintain 

interoperability with allied and potential coalition partners, and adhere to a strict 

financial framework. 

Taking into account these factors and others, if necessary, planners need to find 

answers to the following questions: what are the current gaps in available capabilities; 

which improvements or new capabilities are essential; what is achievable now; what 

needs to be achieved in the future; what are the risks of a mismatch between existing 
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and required new capabilities; what are the options for reducing discrepancies, taking 

into account costs and risks. 

For its part, the government, in the face of planners, may seek expert advice on 

potential military situations that may require the use of military force. 

In the dynamics of the modern security environment, to ensure national and 

international security, capabilities for defense are needed that are adequate to the 

current and future conditions. The task of planning in the sector of defense is to 

ensure a stable security environment precisely by planning the capabilities through 

which to accomplish national interests and set goals, missions, and tasks. 

The second point of the chapter, entitled "Institutions and approaches for 

acquisition and development of capabilities for defense"examines the institutions 

and approaches to the acquisition and development of capabilities for defense related 

to NATO and the European Union. 

Sub-point 2.1. Institutions and approaches for acquisition and development of 

capabilities for defense affiliated with NATO reviews institutions and approaches for 

the acquisition and development of NATO-related capabilities for defense. The Smart 

Defense initiative, which can generate the modern capabilities for defense the 

Alliance needs, has been considered. When cost-effective and efficient multinational 

support solutions are needed, NATO uses the NATO Support and Procurement 

Agency (NSPA). It unites NATO's logistics support and procurement activities. 

Sub-point 2.2. Institutions and approaches for acquisition and development of 

capabilities for defense affiliated with the EU presents the institutions and approaches 

for acquisition and development of capabilities for defense related to the EU - 

European Defense Fund (EDF) and Permanent Structured Cooperation - PESCO). The 

method and the conditions for participation in PESCO and financing from EDF are 

discussed. 

The European Defense Fund was set up by the European Commission and 

launched in 2017. It is designed to further fund and stimulate the development of 
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cooperation capabilities while preserving key technologies and European industrial 

capacity to support the EU's ambition to be an independent participant in the security 

sector. The EDF is a supranational instrument for cooperation and development of 

defense technologies and capabilities. The fund provides financial support, which is 

intended to promote research and development of military innovation and technology, 

rather than the purchase of weapons. The European Defense Fund provides an 

opportunity for all interested Member States to participate in the programs and 

instruments that are being developed, within two legally separate but complementary 

“windows” - research and capabilities discussed in the dissertation (see Figure 7 on 

page 110 of the dissertation). 

Ongoing structured cooperation is one of the mechanisms for building common 

capabilities for defense within the EU. This initiative provides an opportunity for 

close cooperation between the Member States in the field of security and defense. 

Using the framework for cooperation, the Member States that have the desire and 

ability can participate in joint projects to develop joint capabilities for defense. In this 

way, they increase their operational readiness. 

By supporting the joint research and development necessary for the realization 

of the armed forces of the Member States, PESCO seeks to achieve its main goal, 

which is to support the development of the defense-industrial infrastructure of the 

Member States of the Union. The development of the military capabilities of the 

Member States leads to the realization of the EU's defense objectives. 

The third point of the chapter, entitled “Events belonging to the type of 

“Black Swan”, lists random and unexpected events, defined as “Black Swan events” 

in various areas such as economics, ecology, politics, security and defense, and others. 

These are events that are unexpected, unpredictable, and furthermore, difficult to plan 

preliminary measures to address subsequent problems and dangers. For this type of 

event, it is important to know that they are mostly unexpected and occur relatively 

rarely. Some even describe them as random events. 
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The fourth point of the chapter, entitled "Expert group for the planning of 

capabilities for defense in case of "Black Swan" events”, outlines one of the 

guidelines for improving the model of national planning in the sector of defense of the 

Republic of Bulgaria, namely by establishing an Expert Group with a permanent 

expert panel of military and non-military experts according to the structure of the 

Council of Ministers. It is possible to attract experts and analysts from other fields, 

depending on the nature of the emerging threat to national security. A proposal has 

been made for the tasks to be performed by the newly formed Expert Group. These 

are: analysis of the security environment at the time of the event, the degree of threat, 

and the availability of capabilities for defense and resources, and opportunities for an 

adequate response. In case of a deficit of capabilities for defense and resources, a 

planning process is initiated for the acquisition of the relevant ones. 

One of the problematic issues related to the creation of a new structure is its 

financial support. For this reason, possible financial resources for the functioning of 

the Expert Group are proposed: 

• Establishment of the State Fund "NATIONAL SECURITY" and its 

financial resources to be used in the case of events threatening national security. 

• A separate paragraph or program from the national budget, intended for 

use in the case of events such as "Black Swan". 

• Percentage of the budget of all ministries and their departments. 

Depending on the nature of the event, the estimated percentages from the budgets of 

the ministries and departments are used, which have a key role in solving problems as 

a result of the event. In case of shortage, after a decision of the Council of Ministers, 

funds from other ministries and departments may be used. 

• Update the adopted budget of the country upon the occurrence of the 

event. 
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The fifth point of the chapter, entitled “Model for work for planning of 

capabilities for defense necessary in case of "Black Swan" events”, systematizes 

the following direction for improving the model of national planning in the sector of 

defense of the Republic of Bulgaria. The essence of the proposed model is presented. 

Methodology of the developed model: 

The subject of the model: the model of the national planning in the sector of 

defense of the Republic of Bulgaria. 

The object of the model: the sequence of the process of planning capabilities for 

defense in case of events such as "Black Swan". 

Purpose of the proposed model is to: 

• regulate the sequence of the process of planning the capabilities for 

defense of the Republic of Bulgaria in case of an event of the type "Black Swan"; 

• synchronize the actions of the various organs involved in the planning 

process. 

To achieve the presented goal of the model, it is necessary to perform the 

following tasks: 

1. creation of a strict sequence of the process of planning the capabilities 

for defense of the Republic of Bulgaria in the case of an event of the type "Black 

Swan"; 

2. synchronization of the actions among the participating organs both at the 

national and allied level (with the international organizations of NATO and/or the 

European Union, participating in the process of planning of capabilities for defense). 

 

Substantiating the necessity of the model: 

First, the proposed Model for work for planning of capabilities for defense 

necessary in case of "Black Swan" events is designed to regulate the individual phases 

in the analysis of the security environment related to Black Swan events. 
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Second, the developed Model should regulate the collection, processing, and 

use of available information at the national level among the participating ministries 

and departments, and at the union level, expressed in the exchange of information 

necessary for adequate and timely planning of the necessary novel capabilities for 

defense. 

Third, the analysis and assessment of the security environment are carried out 

throughout the work of the Expert Group. 

Fourth, the developed Model aims to regulate the process of planning 

capabilities for defense in case of events such as "Black Swan". 

Fifth, the developed Model should establish the procedure for checking the 

availability of capabilities for a defense to adequately respond to the emerging threat 

or their deficit and, if necessary, initiate a process for planning and acquiring novel 

ones. 

Sixth, the developed Model regulates the actions of the Expert Group for 

Defense Planning of capabilities in case of Black Swan events. 

The Model for work for planning of capabilities for defense necessary in case 

of "Black Swan" events includes the following stages (see Figure 8 on page 122 of the 

dissertation): 

1. Analysis of “Black Swan” events affecting the security environment. 

2. Determining the possibility of a threat and the degree of risk to national 

security in case of a Black Swan event. 

3. Preparation of a threat and risk assessment for the security environment 

and a proposal with variants for action. 

4. Convening of the Security Council at the Council of Ministers and/or the 

National Security Advisory Council for discussion and decision-making. 

5. Choosing the variant for action 

6. Implementation of the selected variant for action. Coordination between 

the participants and constant control over the implementation. 
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Algorithm of the Model for work for planning of capabilities for defense 

necessary in case of "Black Swan" events (see Figure 9 on page 123 of the 

dissertation): 

1. Analysis of the security environment related to Black Swan events: 

• Collection and processing of information related to Black Swan events 

from sources at the national and union level. The constant exchange of information 

related to the occurrence of such events affecting the other Member States of the 

Union and the relevant actions taken to deal with their consequences, as well as the 

capabilities used, would lead to the possibility of preliminary planning for the 

acquisition of the same or similar capabilities for the country. 

• Coordination and exchange of information at national and union levels in 

case of events such as "Black Swan". 

2. Determining the degree of risk and the likelihood of a threat to national 

security as a result of a contingency. 

3. In case of necessity for additional expert assessment of an event of the 

"Black Swan" type, experts outside experts must be invited. They must be determined 

in advance in the respective ministries and departments and be acquainted with the 

procedures for action in such situations, to perform the set tasks within specific 

deadlines. 

4. Analysis of the available capabilities for defense and the necessary 

resources, as well as determination of their deficits, in response to the event of the 

"Black Swan" type. 

• The work of the Expert Group is carried out in constant coordination and 

exchange of information with the organs of the Unions of which the country is a 

member, responsible for the acquisition and development of capabilities for defense. 

This allows the country to participate in available programs and projects to acquire 

the necessary capabilities. 
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4.1. In case of availability of capabilities for defense and necessary resources 

for an adequate response to the emerging threat to national security, a proposal for 

their use is prepared, which is submitted to the Security Council at the Council of 

Ministers, which proposes to the President of the Republic of Bulgaria to convene the 

Consultative Council for National Security Council to discuss and decide on their use. 

4.2. In case of a certain deficit of capabilities for defense and necessary 

resources for an adequate response to the emerging threat to national security, the 

analysis, and determination of the ways to acquire the necessary capabilities for 

defense and resources is underway. 

5. Analysis and determination of the ways to acquire the necessary 

capabilities for defense and resources (see Figure 10 on page 126 of the dissertation) 

• An analysis is performed and the possibility for the independent 

acquisition of necessary capabilities for defense and resources is determined. 

• An analysis is performed and the possibility of acquiring the necessary 

capabilities for defense and resources is determined by assisting organizations for 

acquiring and developing the capabilities of the various Unions. 

• An analysis is carried out and the possibility of acquiring the necessary 

capabilities for defense and resources is determined through sharing among the 

Member States of the different Unions. 

• An analysis is carried out and the possibility of acquiring capabilities for 

defense and resources is determined through agreements with countries outside the 

Unions. 

6. Preparation of a proposal with variants for action, which is submitted to 

the Security Council at the Council of Ministers for discussion and selection of a 

variant. 

• The proposal describes the approaches, methods, innovative 

technologies, programs, or projects of the Unions of which the country is a member, 

through the use of which the capabilities for defense and resources will be acquired. A 
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report on the necessary financial resources is prepared to determine whether their 

updating is necessary. An estimate of the time for implementation of the proposed 

variants for action is also prepared. 

7. Convening of the Security Council at the Council of Ministers to discuss 

and choose a variant. 

• After discussing the proposed variant for action, follows the selection of 

one of them. 

8. Convening of the National Security Advisory Council to decide on the 

implementation of the selected variant. 

9. Implementation of the chosen variant to acquire the necessary 

capabilities for defense and resources to respond to the threat of a Black Swan event. 

• Coordination is carried out between all participants in the acquisition 

process. 

• After acquiring the necessary capabilities for defense and resources, a 

report is prepared and submitted to the Security Council at the Council of Ministers. 

10. Convening of the National Security Advisory Council to decide on the 

use of available or acquired capabilities for defense and resources. 

The presented algorithm of the Model for work in planning capabilities for 

defense required in case of events such as "Black Swan" consists of logically 

sequentially arranged stages and actions. As a result of the constant exchange of 

information related to this type of unexpected events and its analysis, the necessary 

and sufficient information will be provided to make an adequate decision to respond 

to the emerging threat to national security as a result of the event. The inclusion of 

military and non-military experts in the Expert Group and their joint work would lead 

to a reduction in the time for determining the availability or deficit of the necessary 

capabilities for defense and resources. And the close cooperation with organs for the 

acquisition and development of capabilities for defense from the Unions of which the 

Republic of Bulgaria is a member will support the timely planning for the acquisition 
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of capabilities for a defense to respond to a new threat. Participation in projects and 

programs for the development and acquisition of such capabilities will lead to 

increased interoperability of available national capabilities for defense. 

Conclusions to chapter three 

1. One of the main tasks to be solved in conducting strategic and defense 

reviews is the planning of capabilities for the defense of the national armed forces. 

They are conducted over some time, analyzing the available capabilities and the need 

to create and develop capabilities for defense depending on national goals and 

collective commitments. But the capabilities needed to respond to a threat posed by 

an unexpected Black Swan event are not being planned. 

2. The establishment of an Expert Group on Defense Planning of 

capabilities in the Event of Black Swan Events, funded by the state budget, will 

contribute to the balance between existing and new capabilities for defense needed to 

address national security threats posed by extreme events with reduced or impossible 

predictability. 

3. The analysis of the security environment related to Black Swan events 

will provide defense capability planners with the necessary information to adequately 

respond to rapidly changing threats to national security. 

4. The expertise prepared by the Expert Group in various fields related to 

security and defense, as well as additional experts, depending on the event, and the 

exchange of information with similar organs within and outside the Unions of which 

the country is a member, together with the possibility of using financial resources 

planned for the acquisition and development of capabilities for defense will increase 

the possibilities for dealing with the emerging threat to national security and its 

consequences. 
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GENERAL CONCLUSIONS AND PROPOSALS FOR SOLUTIONS 

1. Planning is a process in which a choice is made between several 

alternatives, according to certain criteria, and a decision is made as to what the next 

steps will be. Each country chooses the approach and model of planning in the sector 

of defense and the development of its national capabilities for defense. 

2. The existence of differences in the planning of military and civil 

capabilities for defense and their division necessitates a review of existing regulations 

in the field and the creation of a common document, including the process of planning 

national capabilities for defense - military and civilian. 

3. The synchronization of the process of planning in the sector of defense of 

the Republic of Bulgaria with the process of planning in the sector of defense in 

NATO and the corresponding process in the EU and the use of mechanisms for co-

financing and development of capabilities for defense is a condition for achieving the 

necessary interoperability with allied and potential coalition partners, the level of 

readiness of the forces to achieve the set goals. 

4. By sharing their capabilities for defense, both military and civilian, 

Member States and the Unions will be able to have the necessary capabilities to deal 

with security and defense threats at the national and collective level and to prepare for 

dynamic change in the security environment. 

5. The establishment of organs with responsibilities and obligations related 

to the analysis of the security environment in case of events such as the "Black 

Swan", with the exchange of information with countries within and outside the 

Unions of which the country is a member, with the readiness to prepare an expert 

assessment of a possible threat to national security and a proposal to address it by 

using available capabilities for defense or the need to acquire such ones would lead to 

the improvement of the model for national planning in the sector of defense. 
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RECAPITULATION 

In the dynamics of the modern security environment, capabilities for defense 

are needed that are adequate for current and future conditions. The task of planning in 

the sector of defense is to ensure a stable security environment precisely by planning 

the capabilities through which to realize national interests and set goals, missions, and 

tasks. 

Planning in the sector of defense focuses on the relationship between the 

national political ambitions in the military sphere, the resources that the country can 

devote to defense, and the type of armed forces and military strategy that are needed. 

To realize the political ambitions, it is necessary to build, maintain and develop the 

capabilities of the armed forces with appropriate resource constraints. Planning is 

carried out according to national and NATO and EU requirements regarding the 

building and maintenance of capabilities for defense and the need to allocate 

resources. 

The process of planning national capabilities for defense provides an 

opportunity to plan alternatives and choose the most appropriate one, depending on 

changes in the security environment. According to the nature of the emerging event, 

defined as a threat to national security, different approaches and models of national 

planning in the sector of defense can be used and, accordingly, the development or 

acquisition of novel national capabilities for defense. 

National defense planning of capabilities involves the planning of the 

capabilities of the military and civilian components, which requires the involvement 

of military and civilian experts in the planning process. The occurrence of rare or 

extreme events that are difficult to predict and have an impact that can be identified as 

a threat to national security requires a rapid and adequate response to prevent 

undesirable consequences. Hence the guidelines presented in the paper for improving 

the model of national planning in the sector of defense, namely: the creation of a 

structure Expert group for the planning of capabilities for defense in case of "Black 
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Swan" events and the algorithm of the Model for work for planning of capabilities for 

defense necessary in case of "Black Swan" events. 

That gives us reason to emphasize that the national security and defense 

policies are shaped by the strategic background and changes in the security 

environment, as they cannot be applied to all types of security threats. Changes in the 

realm of security and defense should be undertaken periodically and in stages to 

achieve the desired result. 

To implement the proposed guidelines, changes in the legal framework, 

managerial skills for change management, and personnel with the necessary expertise 

in the field of security and defense are needed to be included in the work of the Expert 

Group. Continuity and permanence in defense planning of capabilities are needed, as 

well as appropriate coordination and control. 

IV. REPORT ON THE CONTRIBUTIONS TO THE DISSERTATION 

WORK 

Scientific contributions: 

Based on a review and analysis of the nature and main characteristics of 

national and allied planning in the sector of defense, the need to improve the 

regulatory framework for planning national capabilities for defense has been proven. 

The main problems and deficits in the planning of the national capabilities for 

defense of the Republic of Bulgaria have been identified and the need to improve the 

model of national planning in the sector of defense in case of random and unexpected 

events such as "Black Swan" has been proven. 

Scientific and applied contributions: 

The necessity of creating a new structure at the Council of Ministers of the 

Republic of Bulgaria, which is responsible for the planning of capabilities for defense, 

necessary in case of accidental and random events, has been proven. 
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The Model for work in planning capabilities for defense required in case of 

Black Swan events has been substantiated as a possible tool for improving the current 

model of national planning in the sector of defense. 
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