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Резюме: Стратегическите прегледи на системата за сигурност и 
отбрана имат историята в практиката на стратегическото управление. 
Те се оценяват като политически мотивиран процес на използване на 
приложна научна методология и специализиран експертен опит за 
задълбочена стратегическа оценка на националната сигурност и 
отбранителните способности, структурите на въоръжените сили и 
процеса на командване и управление. Резултатите от прегледа на 
сигурността и отбраната са движещи сили за бъдещото всеобхватно 
планиране на политиката и способностите на системата за национална 
сигурност и отбрана, включително тяхното използване при бъдещи 
операции. Стратегическият преглед е цикличен процес, който обикновено 
се планира и провежда след значителна промяна на влиянието на външни, 
вътрешни, политически или икономически фактори и т.н. върху 
националната сигурност. Основните резултати се обобщават в 
национални политически документи, наречени Бяла книга, Програма за 
развитие на способностите или стратегически дългосрочни планове, 
разработвани, за да декларират националните интереси и цели в областта 
на националната сигурност, както и да определят подходящи политики и 
способности за тяхното изпълнение. 
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Abstract: National security and defence systems’ reviews made history in their 

strategic management practice. They are estimated as a political driven process 
of usage of applied scientific methodology and specialised expertise for a deep 
strategic assessment of national security and defence capabilities, armed forces’ 



structures and command and control process. The security and defence reviews 
results are drivers for future planning the overall national security and defense 
policy and capabilities, including their usage in future operations. Strategic 
reviews is a cycling process, usually planned and conducted after the major 
change of the influence of external, internal, political or economic, etc. factors on 
national security. The basic results are summarized in national political 
documents, named White Paper, Capability Development Program or long-range 
strategic plans, established to declare national security interests and goals, as 
well to define proper policies and capabilities for their execution. 
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