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І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

1. Актуалност и степен на разработеност на проблема

Прегледът на структурата на силите и приетата през 2010г. Бяла книга

за отбраната и въоръжените сили поставят началото на нов

трансформационен етап в развитието на българската отбрана.

Последователни действия в тази посока в нашата страна се

предприемат от поне 20 години насам. Следователно е необходимо

опитът на България във формирането и осъществяването на

отбранителната и политика да бъде изследван и анализиран, за да бъде

избегнато повтарянето на вече допуснати грешки. От друга страна,

периодът от 1990 до 2010г. като цяло е слабо изследван и претоварен

със сантиментални нагласи. За отбранителната политика през

изследвания период преобладават като цяло негативни нагласи,

доминирани от усещането, че потенциалът на Българските въоръжени

сили непрекъснато намалява и в определени случаи дори бива

умишлено саботиран. За избягване от емоционалните натрупвания и

създаване на възможност за извличане на практически изводи за

формирането и провеждането на бъдещата държавна политика, е

необходимо този период да бъде подложен на научен анализ. Това

изследване трябва да бъде не толкова историческо по своя характер,

колкото да даде отговор на няколко основни въпроса, свързани с

мениджмънта на отбраната:

 Какво точно означава отбранителна политика?

 Какво означава успешна отбранителна политика и какви са

показателите, според които я измерваме?

 Какви взаимодействия между основни политически фактори

водят до формирането на успешна отбранителна политика?

 Доколко българската отбранителна политика през периода 1990-

2010г. може да се характеризира като успешна/ неуспешна?
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 Как взаимодействието между основните политически фактори е

довело до формирането и провеждането на именно такава

отбранителна политика?

 Какво взаимодействие на основни политически фактори е

необходимо за формирането на по-успешна българска

отбранителна политика в бъдеще?

Доколкото е известно на автора на настоящата разработка, до момента

не съществуват научни трудове, които да дават отговор на

поставените въпроси. В тази посока са работили някои български и

чуждестранни автори, но до момента не е извършено цялостно

изследване на посочения период от гледна точка на мениджмънта на

отбраната.

Настоящата разработка идва да отговори на оставената празнина и на

посочените по-горе въпроси. Предполага се, че резултатите от

изследването имат значение както от гледна точка на научното

третиране на въпроса за успешната отбранителна политика и нейното

формиране, така и в най-голяма степен на практическо, що се отнася

до бъдещата отбранителна политика на България.

Актуалността на изследвания проблем се определя от факта, че към

момента концепциите за провеждане на настоящия трансформационен

етап за въоръжените сили не са изчистени и следователно рискуват да

не доведат до удовлетворително състояние на способностите на

въоръжените сили. При започване на работата по настоящия проект на

дисертационен труд е направено предположението, че към момента на

неговото завършване (2014) отбранителната политика на Република

България ще е отново на етап „Преглед и преоценка“, което допускане

се потвърждава.

2. Обект и предмет на изследването
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Обектът на изследване в дисертационния труд е формирането на

отбранителната политика на Република България.

Предметът на изследване в дисертационния труд е взаимодействията

между основните фактори,  формиращи отбранителната политика на

Република България.

3. Цели и задачи на изследването

Целта на дисертационния труд е да се изведат взаимодействията

между основни политически фактори, които водят до формирането на

успешна отбранителна политика, да се изследват основните

механизми, които са довели до формирането на българската

отбранителна политика през периода 1990-2010г. и да бъдат

предложени алтернативни реалистични варианти относно бъдещата

отбранителна политика на България.

Тази цел е постигната с решаване на следните основни

изследователски задачи:

• Определяне и прецизиране на същността и обхвата на

основните понятия, свързани с отбранителната политика,

• Анализ на Българската отбранителна политика за периода

1990-2010г.,

• Възможности за прилагане на нови подходи при формиране на

успешната бъдеща българска отбранителна политика.

4. Основна изследователска теза на дисертационния труд

За решаване на задачите в научната разработка е формулирана

следната изследователска теза – За постигането на необходимия

отбранителен потенциал при разумно изразходване на националните

ресурси е необходимо да бъдат предложени нови, реалистични

подходи при формиране на българската отбранителната политика.
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5. Методология на изследването

Методите за изследване използвани в дисертационния труд са

предметен и системен анализ, синтез, сравняване, проучване на

документи и лични впечатления (мемоари) на пряко ангажирани в

процесите фигури.

6. Ограничения

• Изследва се ограничен 20 годишен период – от началото на

демократичните промени до 2010г., когато започва нов етап от

трансформацията на българските въоръжени сили. Възприема се

становището, че периодът трябва да бъде изследван в своята цялост

поради няколко основни причини:

• Настоящата отбранителна политика на Р. България в огромна

степен е предопределена от кардиналната промяна в посоката на

действие на българските правителства след 1990г., в сравнение с тези

преди тях.

• В основната си част параметрите на трансформацията на

Българската отбрана към настоящия момент и в обозримо бъдеще се

основават на решения взети в края на 90-те години на ХХ век и

началото на първото десетилетие на ХХІ век.

• Гражданско - военните отношения към настоящия момент до

голяма степен се определят от решения взети още през 90-те години

на ХХ век.

• Процесът на формиране на определена държавна политика е твърде

комплексен и с практически неограничен кръг фактори, които оказват

влияние върху него. Поради тази причина, ще бъде възприет краен

брой основни фактори, които ще бъдат изследвани и подложени на

моделиране.
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7. Изследователска и приложна работа

Проведена е следната изследователска и приложна работа:

̶ анализирана и синтезирана е информацията относно

теоретичните основни на отбранителната политика

̶ изведени са обхватът и основните елементи на отбранителната

политика

̶ изведени са основните фактори, които влияят на формирането на

отбранителната политика на държавата

̶ систематизирани са критериите, според които могат да бъдат

оценявани държавните политики и в частност – отбранителната

̶ задълбочено е изследван разглежданият 20-годишен период,

описани и анализирани са основните решения вземани в рамките на

отбранителната политика на страната, изведени са основните

характеристики на всеки един от подпериодите и факторите, довели до

тяхното формиране

̶ въз основа на анализа на миналия опит са предложени

реалистични варианти за бъдещото развитие на отбраната и

въоръжените сили на България

Приложимостта на резултатите от разработката са както в научно, така

и в практическо отношение. В научно – чрез анализиране и

систематизиране на знанието относно отбранителната политика и

свързаните с нея понятия. В практическо отношение приложимостта

на разработката е по-значителна, тъй като са изследвани основните

фактори довели до формирането на Българската отбранителна

политика от 1990 до 2010г. и са предложени реалистични варианти за

развитие на бъдещата отбранителна политика на България.

8. Основни литературни и информационни източници



8 / 31

В процеса на работата върху дисертационния труд са проучени и

използвани три групи източници:

Теоретични и приложни разработки въз основа на които са изследвани

и анализирани теоретичните основи на отбранителната политика и

нейното формиране.

Документи (нормативни актове, доктринални документи и планове,

доклади и др.), които се използвани както за изследване и анализиране

на отбранителната политика, така и за изследване на специфичния

български опит през разглеждания период.

Мемоари на лица пряко ангажирани в процесите на формиране и

осъществяване на отбранителната политика на Република България.

Особен и изключително ценен източник на информация, който е

трудно да бъде поставен в някоя от посочените категории са

стенограмите от пленарните заседания на Народното събрание.

Друг информационен източник, който изрично трябва да бъде посочен

е ежегодният сборник The Military Balance, който е използван както за

определяне на състоянието на Българските Въоръжени сили, така и за

тяхното разглеждане в сравнителна перспектива.

Общо са използвани и цитирани в текста 75 източника, като в

обобщения списък ежегодните издания (например The Military balance,

Доклад за състояние на отбраната и въоръжените сили на Република

България, Доклад по отчета за изпълнението на държавния бюджет на

Република България) са посочени само веднъж.

Българоезичните източници са 44, англоезичните – 29,

френскоезичните - 1 и рускоезичните – 1.

9. Обсъждания

Дисертационният труд е предварително обсъден на 09.07.2014 г. на

разширено заседание на катедра “Мениджмънт на сигурността и
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отбраната” при факултет “Национална сигурност и отбрана” на

Военна академия “Г. С. Раковски”.
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ІІ. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ

ТРУД

1. Структура на дисертационния труд

Структурата на дисертационния труд е с общ обем от 257 страници и

се състои от увод, изложение в три глави, заключение и

библиография. В първата глава са разгледани теоретичните основи на

отбранителната политика, във втората е изследван българския опит в

рамките на разглеждания 20-годишен период, а в третата са посочени

основните предизвикателства и възможности пред бъдещата

отбранителна политика на България.

2. Съдържание на дисертационния труд

УВОД

Глава 1. Отбранителната политика и нейното формиране

1.1. Отбранителна  политика – същност и предназначение

1.2. Отбранителна политика – обхват и компоненти

1.3. Формиране на отбранителната политика

1.4. Оценка на отбранителната политика

1.5. Изводи

Глава 2. Българската отбранителна политика през 1990-2010г.

2.1. БНА през 1989г.

2.2. Отбранителната реформа. Действие първо: 1990-1997

2.3. Пътят към членството в НАТО: 1997-2004

2.4. Частичната интеграция: 2004-2010г.

2.5. 2010г. и след това

2.6. Обобщение: 20 години реформи
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Глава 3. – Българската отбранителна политика през второто и

третото десетилетие на ХХІ век

3.1. Състояние на българските въоръжени сили

3.2. Българските въоръжени сили в сравнителна перспектива

3.3. Ресурсен анализ

3.4. Хипотези за бъдещото използване на Българските въоръжени

сили

3.5. Алтернативни варианти за развитие на въоръжените сили на

България

3.6. Формиране на отбранителната политика

ОБЩИ ИЗВОДИ

БИБЛИОГРАФИЯ
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ІІІ. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

В Увода е обоснована необходимостта от провеждане на

изследването. Основните причини, които го налагат са две:

Проведения през 2010г. преглед на Структурата на въоръжените сили

и наличието на 20-годишен български опит във формирането и

провеждането на отбранителна политика в условията на демократична

държава. Допуска се, че приложението на приетата през 2010г. Бяла

книга за отбраната и въоръжените сили няма да доведе до

удовлетворителни резултати и през 2014г. България отново ще е в

условията на провеждане на преглед и преоценка на отбранителната

си политика. За постигане на положително бъдещо развитие, трябва да

се анализира българският опит и да се избегне повтаряне на допуснати

грешки.

В Първа глава се прави анализ на теоретичните основи на

отбранителната политика.

Първата част се анализират понятията политика, национална

сигурност, отбрана и война. Макар да се използват широк кръг

източници, основа на анализа е трудът на Карл фон Клаузевиц „За

войната“ (в използваното българско издание „Теория на голямата

война). Достига се до изводът, че отбранителната политика е

политиката на държавата по отношение на създаването,

поддържането, развитието и използването на въоръжена сила за

реализиране на националните интереси. Основното предназначение на

отбранителната политика е да отговори на въпроса как следва

въоръжените сили да се използват за реализиране на националните

интереси. Съответно тези въоръжени сили да бъдат подготвени за

ролята, която трябва да заемат сред инструментите на националната

политика и не на последно място – да бъдат използвани, когато това е
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необходимо. В рамките на отбранителната политика съществуват два

относително обособени дяла, които обаче са неразривно свързани:

подготовка и прилагане на въоръжена сила.

Във втората част са разгледани обхватът и основните компоненти на

отбранителната политика. Приема се подход, според който различните

политики имат сходен начин на функциониране. Те могат да бъдат

разглеждани като системи, на чийто вход се подават изисквания и на

чийто изход се получава определен резултат. „Входящата

информация“ за отбранителната политика е политиката за национална

сигурност, която трябва да определи предназначението и основните

задачи пред Въоръжените сили на страната. Целите на отбранителната

политика се реализират посредством развитието на въоръжените сили

и тяхното използване или заплаха за използване. Вземайки предвид

тези съображения, се приема, че основният резултат, който следва да

бъде получен на изхода на отбранителната политика са боеспособни

въоръжени сили – т.е. сили, които имат способностите да участват в

операции за постигане на националните цели. Така в рамките на

отбранителната политика влизат две основни дейности – Развитие на

способностите на въоръжените сили и използване на въоръжените

сили (провеждане на операции). Съответстващите им функции са

„Отбранителен мениджмънт“ и „Командване и управление“.

Основният фокус на отбранителната политика е отбранителният

мениджмънт. Причините са две – първо подготовката за война почти

винаги е по-продължителна от самия конфликт и второ – за разлика е

прилагането на въоръжена сила, нейната подготовка е в много по-

голяма степен управляема. Възприема се твърдението на фон

Клаузевиц, че веднъж започнал, конфликтът се развива според своите

собствени правила, в следствие на противопоставянето на собствената

и противниковата воля.
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В третата част е разгледано формирането на отбранителната политика.

Това става от две гледни точки, наречени съответно

„Институционално взаимодействие“ и „Политическо взаимодействие“.

Първата се отнася до нормативно предписаните механизми, според

които става формирането и осъществяването на държавната политика

– т.е. засяга ролята на съответните държавни институции. Втората

акцентира на факта, че основните решения най-често се вземат извън

институциите, в следствие на взаимодействието на различни фактори,

а след това само биват санкционирани по надлежния ред, за да се

превърнат в официална държавна политика.

В четвъртата част се извеждат критерии за оценка на отбранителната

политика. За основа се взема концепцията за „Добро управление“ и

възможното и приложение в отбраната. Възприети са следните

основни критерии:

Стратегически хоризонт - Отбранителната политика в светлината на
цялостна национална стратегия и стратегия в сектора за сигурност

Реалистичност – Постижимост на поставените цели при наличните и
прогнозируеми ресурси (финансови, човешки, технологични)

Публичност – Обществен дебат и яснота на намеренията при
формиране на отбранителната политика

Решителност – Политическа и управленска воля за постигане на
декларираните цели

Ефективност и Ефикасност – Постигане на поставените цели при
най-разумна употреба на национален ресурс

Във Втора глава е изследвана и анализирана отбранителната
политика на България през периода 1990-2010г. Главата включва
преглед на БНА и нейното състояние към 1990г. и последвалия 20-
годишен период на развитие. Той е разделен на 3 основни периода –
1990-1997; 1997-2004г. и 2004-2010.
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В първата част, се прави изводът, че преди 1990г. България (НРБ)
практически не провежда суверенна отбранителна политика. Не само
основни решения, но дори и такива на по-ниско равнище (например в
Отбранителния мениджмънт) се вземат извън България. БНА се
създава като филиал на Съветската армия, състава и структурата и се
определят практически изцяло от мястото и в плановете на съветската
армия, висшето ръководство не се състои от професионални офицери,
а военният професионализъм (в смисъла на гражданско-военните
отношения) практически отсъства. В технологично отношение, БНА
започва устойчиво да остарява още през 80-те години, като разликата
с централноевропейските членове на Варшавския договор вече е
налична.

Всеки един от трите периода на еволюция на българската
отбранителна политика след 1990г. е белязан от характерни
предизвикателства и проблеми.

Първият период (1990-1997г.) се характеризира с липса на посока и
воля за промени. Участието на България в „Източен“ интеграционен
проект или заемането на „междинно“ положение се допуска като
вариант за развитие. Това, съчетано с неблагоприятното икономическо
развитие води до затваряне на армията, като основната цел става
нейното оцеляване – т.е. съхраняване на някаква боеспособност при
рязко ограничени ресурси. Както на политическо, така и на висше
военно равнище има дефицит на лидерство, което да даде тласък на
дълбоки реформи. При тези обстоятелства главен фокус на
„политиката“ стават гражданско-военните отношения, и по-точно
баланса на силите между Президент, Министерски съвет
(вкл.Министър на отбраната) и Генерален Щаб. Последният
практически се установява като център за формиране на политика, тъй
като Министъра на отбраната практически е лишен от правомощия
(вкл. информация), която да му позволява да отговаря за
провеждането на отбранителната политика.

Правителствата между 1997 и 2004г. за пръв път провеждат
„отбранителна политика“ в истинския смисъл на понятието. Главният
фактор за това е взетото решение и относителният консенсус за
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членството на България в НАТО. След това решение, Българската
армия трябва да се приведе в състояние, което да и позволи
интегрирането в структурите на НАТО, което до голяма степен
предопределя хода на военната реформа. В този кратък период от
време (2 управленски мандата), отбранителната политика на страната
като цяло отговаря на посочените критерии – стратегическо мислене,
адекватност, постижимост, гъвкавост, последователност и
решителност. Това, което липсва е установена система за
отбранителен мениджмънт, която да позволи действително прилагане
на решеният взети на политическо равнище. Вътрешната съпротива
срещу реформите е силна и изработените планове за развитие на
въоръжените сили като цяло се стремят да се отклонят от концепцията
на политическото ръководство.

След 2004г. България има възможността да се възползва от
освободения от намаляването на армията ресурс и да го насочи към
инвестиции. Според разчетите от края на 90-те, след 2004 трябва да се
постави началото на мащабна програма за превъоръжаване. Но нещо
се обърква. План 2015, който трябва да доведе до интегрирането на
Българската армия в НАТО е отстъпление от принципите на
постижимост и последователност. Ако дотогава се смята, че
„професионализацията“ трябва да обхване само част то силите за
бързо реагиране (три бригади) и части от ВВС и Флота, то План 2015
залага отмяна на наборната служба при численост на армията от 45
хиляди души – твърде непосилно за България. В допълнение, липсата
на стратегически подход и последователност се изразява в още едно
решение (взето непосредствено след идването на власт но ново
Правителство през 2005) – разходите за отбрана постепенно да се
намалят до 1,9% от БВП.

Еднакво важна на нереалистичното планиране и намаляването на
разходите е неефективното използване на наличните инвестиционни
разходи. При поредица от непрозрачни сделки, които предизвикват
основателни съмнения и протести, наличният ресурс е използван за
придобиване, което в относително малка степен увеличава
способностите на въоръжените сили. Въведената система за
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отбранителен мениджмънт, изградена на основата на концепциите за
„Планиране, базирано на способности“, „Програмно управление на
ресурсите“ и „Управление на жизнения цикъл на отбранителните
продукти“ работи само частично, което позволява реализирането на
спорни сделки. Основните институции имащи отношение към армията
– Парламент, Министерски  съвет и Президент – явно или мълчаливо
подкрепят сделките.

Към края на периода всички инвестиционни разходи отиват за
плащания по вече сключени сделки, разходите за персонал и текуща
издръжка нарастват (поради по-голямото от очакваното увеличение на
жизнения стандарт в страната), а общите разходи за отбрана
намаляват. Започналите към 2008 стъпки за ревизиране на План 2015
дават само частичен резултат. Явно е, че е необходим нов
отбранителен преглед.

В Трета глава се прави преглед на настоящето състояние на
Въоръжените сили и се предлагат варианти за тяхното бъдещо
развитие.

В първата част, въз основа на достъпната открита информация е
направена оценка на състоянието на Въоръжените сили, като общият
извод е, че боеспособността им е крайно ограничена.

Във втората част Българските въоръжени сили са разгледани в
сравнителна перспектива, като отново се констатира, че както по
отношение на технологичното им равнище, така и по демонстрираното
участие в експедиционни операции, е налице значително изоставане
от съюзните държави. Изводът се допълва със заключението, че при
настоящото равнище на финансиране, българските въоръжени сили не
могат да разчитат на придобиването на качествено нови способности.
Критичната липса на инвестиционни разходи означава практически
спад на боеспособността в бъдеще време, поради амортизацията на
наличното оборудване.

В третата част е направен анализ на разходите за отбрана в годините
след 2000г. като абсолютна стойност и вътрешно разпределение.
Достига се изводът, че основната причина за неблагоприятната
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тенденция за развитие е липсата на воля (при наличието на
възможност) за отделяне на повече ресурси за отбрана. Вътрешното
разпределение на разходите е такова, че при почти трикратно по-висок
БВП, в сравнение с 2000г., инвестиционните разходи са на същото
равнище. Последната констатация означава, че при запазване на
съотношението амбиции/структура/разходи, Българските въоръжени
сили не могат да гарантират своята жизненост.

В четвъртата част са описани основните заплахи, за отговор на които е
възможно Въоръжените сили да бъдат използвани в обозримо бъдеще
(10-15 годишен хоризонт). Основните изводи от анализа на средата за
сигурност от края на 90-те години насам се запазват, с по-малък фокус
върху междудържавните конфликти и увеличен такъв върху
действията на паравоенни (включително държавно подкрепяни)
формирования. Основните фактори, които биха могли да окажат пряко
влияние върху сигурността на България са нестабилността на
Западните Балкани и пост-съветското пространство, както
религиозният екстремизъм и неговия потенциал да предизвиква
конфликти в смесените райони на Балканите.

В следващата част са предложени алтернативни варианти за развитие
на Българските въоръжени сили, класифицирани според следните
основни фактори: 1.Необходимост от реорганизация; 2. Равнище на
финансиране; 3.Технологично равнище; 4.Спектър на способностите.
5.Начин на окомплектоване. Прави се изводът, че изграждането на
необходимите способности на въоръжените сили предполага или
увеличаване на заделяния ресурс до 2% от БВП, или сериозна
реорганизация (вкл. намаляване на численост), достигаща до
практически отказ от поддържане на способности за действие като
конвенционална армия.
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ІV. ИЗВОДИ

Относно теоретичните основи на отбранителната политика

Теоретичните основи на отбранителната политика са като цяло добре

описани и систематизирани в теорията по въпроса. В българската

литература съществуват известни дискусионни моменти, но те са плод

преди всичко на прехода, все още извършван от България между два

исторически периода (процес общ практически за целия свят) и две

обществено-икономически системи (процес характерен предимно за

страните от Източна Европа).

Отбранителната политика е политиката на държавата по отношение на

развитието и използването на въоръжена сила за постигане на

националните цели. Нейното формиране започва на етапа определяне

на политика за национална сигурност, от която тя е интегрална част.

Националната сигурност се разбира преди всичко като способност на

нацията и държавата да постига своите цели и защитава своите

интереси.

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. Макар въоръжените сили на страната да имат

задачи извън пряката подготовка и участие във военни действия, а

отбранителната политика да включва и други национални ресурси,

основният фокус на отбранителната политика е подготовката и

използването на въоръжените сили. Понятието за „отбранителна“

политика често е повод за объркване поради използването на термин,

който бива разбиран различно. В известен смисъл стария термин

„военна“ политика и съответно „Министерство на войната“ са по-
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точни, тъй като съдържат в себе си основата на „отбранителната“

политика – а именно подготовката и използването (вкл.

демонстрацията на готовност за използване) на въоръжена сила за

постигане на националните цели.

В рамките на отбранителната политика на страната влизат две основни

дейности – подготовка и използване на въоръжените сили. През по-

голямата част от времето основното внимание е съсредоточено в

подготовката. В рамките на тази основна дейност се реализира

отбранителният мениджмънт. Използването на въоръжена сила е

ограничено като времеви обхват. Освен това от момента на вземане на

решение собствената воля се сблъсква с тази на противника, т.е.

процесът престава да бъде управляем. При ограничени конфликти,

подобни на експедиционните операции, в рамките на отбранителната

политика влиза решението за участие, параметрите на участието и

евентуално – излизането от конфликта. При неограничен конфликт

единствено решението за участие е подвластно на отбранителната

политика. Параметрите на участието и моментът на излизане от

конфликта е следствие на противоборството с противника. В рамките

на тази част от отбранителната политика се реализира функцията

„Командване и управление“.

От институционална гледна точка отбранителната политика се

подчинява и формира на основа на възприетите общи правила. От

гледна точка на политическото взаимодействие тя е част от

ограничения кръг политики, които обикновено биват изваждани от

сферата на политическото противопоставяне, тъй като последствията

им не се отнасят до отделни групи от обществото, а до цялата нация.

Критериите за оценка на отбранителната политика са едни от най-

трудните за определяне и измерване. Това се дължи на факта, че

нейната проверка се извършва по време на военен конфликт, което е
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твърде късно и често с непоправими последици. Поради тази причина

фокусът се поставя върху начина на нейното формиране, като се

смята, че подчиняването му на принципите на доброто управление в

най-голяма степен гарантира реализацията на националните интереси

при най-разумно използване на националните ресурси.

Относно Българската отбранителна политика през 1990-2010

Наред с останалите бивши източноевропейски членове на Варшавския

договор, България трябва да извърши коренна трансформация на

своите въоръжени сили. Трансформацията от армии предназначени за

масов конвенционален конфликт (по всяка вероятност в комбинация с

използването на ядрено оръжие) към по-малобройни и

високотехнологични, ориентирани към експедиционни операции се

налага на практически всички армии в Европа, но при

източноевропейските държави този преход неимоверно се усложнява.

На първо място, те трябва да изградят система за гражданско-военни

отношения в смисъла на западните демократични държави – област,

където им липсва исторически опит, включително от времето преди

установяването на комунистическите диктатури. На второ място –

източноевропейските държави постепенно трябва да извършат тотално

превъоръжаване по пътя си на интеграция в западната система за

сигурност – нещо, което не се налага на западните държави. И на

трето място – трансформацията се осъществява в условията на

коренни промени в цялото общество, които поне в първите години са

съпътствани от икономически и политически сътресения. България

освен това, за разлика от държавите в централната част на континента

не може веднага да „капитализира мира“, т.е. рязко да ограничи

своите въоръжени сили и да привлече чуждестранни инвестиции, тъй

като Балканският полуостров е обхванат от поредица от кризи.
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Обхванатите 20 години могат относително ясно да бъдат разделени на

отделни периоди, всеки носещ своите специфики и поставящ различни

предизвикателства пред отбранителната политика на България. Те са

както следва: 1990-1997; 1997-2004 и 2004-2010. С известна условност

може да се обособи и „преходен“ период, преди съставянето на

Правителството с министър-председател Филип Димитров в края на

1991г.

Първият период се характеризира на първо място с липса на ясна

посока за развитие. Това, разбира се, се отнася за практически всички

области на обществения и политическия живот на страната. Главната

причина е факта, че антикомунистическите сили не успяват да

спечелят достатъчно силна подкрепа, а българското общество като

цяло не приема еднозначно необходимостта от извършване на преход.

Твърде силни са позициите, настояващи за съхраняване на основни

елементи от предишната система или поне забавяне на реформите.

При липса на стратегическа посока на развитие е спорно дали може да

се говори за действително провеждана отбранителна политика.

Основният дебат е насочен към установяването на гражданско-

военните отношения. Действителна реформа в армията не се

извършва, което съчетано с влошаващото се икономическо състояние

на страната води до практически стремеж за „оцеляване“ на армията.

Нито на политическо, нито на висше военно равнище се проявява

лидерството, необходимо за извършване на коренна трансформация.

Напротив – често преобладава борба за надмощие между отделните

институции, имащи отговорност за формирането и провеждането на

отбранителната политика на страната. Последното в известен смисъл

се дължи на факта, че на политическо и обществено равнище, а и

вътре в самата армия съществува силна опозиция срещу
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интегрирането на България в западните политически, икономически и

военни структури.

Вторият период е белязан от началото на мащабни реформи и

категорично решение за интегриране на България в НАТО и ЗЕС.

Последното води до начало на внушителна трансформация на

Въоръжените сили. Тя обхваща разбиранията за използването,

задачите и структурата на армията. На най-високо равнище са

извършени промени в баланса между институциите, като Министъра

на отбраната най-после получава необходимите правомощия за

провеждане на отбранителната политика на страната. Постепенно

ролята на Генералния щаб, като втори център на отбранителната

политика се променя в посока на структура подпомагаща Министъра

на отбраната. Новият баланс води до необходимостта от въвеждане на

инструменти за прилагане на решенията на отбранителната политика,

което се изразява в постепенно възприемане на западното разбиране за

отбранителен мениджмънт.

В рамките на две последователни правителства, които извеждат като

основен приоритет членството на България в НАТО се извършва най-

мащабната реорганизация на Българската армия след края на 40-те и

началото на 50-те години. Чрез План`2004 и Усъвършенствания

План`2004 над 100-хилядната армия е намалена до 45 хиляди души,

групирани в съединения с по-висока степен на окомплектоване,

подготовка и боеспособност. Постепенно започва въвеждането и на

кадрова военна служба, която трябва да служи за попълване на Силите

за бързо реагиране и частите от ВВС и ВМС изискващи по-високо

равнище на подготовка. Но процесът на превъоръжаване, който трябва

да позволи качествено ново равнище на способности предстои да се

разгърне с пълна сила след 2004г.
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Периодът 1997-2004г. е белязан от някои много важни за

отбранителната политика на България решения. Първите са свързани с

Косовската криза и въздушните удари срещу Сърбия през 1998-1999г.

Тогава България окончателно изоставя идеята за заемане на

„междинно положение“ и поемайки известен риск подкрепя

операцията на НАТО и отказва достъп до въздушното си пространство

за самолети на Русия, която в края на конфликта едностранно взема

решение за овладяване на летището в Прищина. По време на

Косовската криза и в последствие по време на краткотрайния

конфликт в Македония, България заема отговорна позиция,

спомагайки за продължителното спадане на напрежението в региона.

С по-малко международно значение, но изключително важно от

гледна точка на отбранителната политика е позицията на България при

конфликта в Ирак, започнал през 2003г. С практически пълно

мнозинство Народното събрание взема решение за изпращане на

български контингент, което ще доведе до първото участие на

Българската армия в бойни действия след края на Втората Световна

война. Въпреки понесените жертви и липсата на опит в подобни

операции е демонстрирана готовност за изпълнение на една от най-

вероятните бъдещи задачи на армията.

Основната причина за постигнатите резултати е комбинацията от два

фактора – силното мнозинство формирано в Народното събрание през

1997г., съчетано с наличието на ясна визия и политическа воля и

последователността, демонстрирана от парламентарното мнозинство и

Правителството след 2001г.

Третият период е свързан преди всичко с разочарование от

пропуснатите възможности. Според възприетите планове 2004г.

трябва да постави началото на мащабна програма за превъоръжаване,

която да позволи пълноценното интегриране на Българската армия със
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съюзниците от НАТО. Благоприятното икономическо развитие на

страната позволява и заделянето на значителен по българските

мащаби ресурс. Няколко решения, свързани със забавеното въвеждане

и приложение на система за отбранителен мениджмънт не позволяват

възползването от благоприятните обстоятелства. Бързото и

непрозрачно вземане на решения относно провеждането на основните

модернизационни проекти води до изразходване на значителен

финансов ресурс без ясно обвързване с дългосрочна визия за развитие

на способностите на въоръжените сили. Тези решения обхващат

всички основни отбранителни инвестиционни проекти, които

България ще реализира до 2010-2011г. Допълнителен проблем се явява

приемането на План`2015, който предвижда поддържането на 45

хилядна изцяло кадрова армия, което е значително усилие за страна с

възможностите на България. Съчетанието на два други фактора –

покачващият се стандарт на живот (съответно заплащане) и

правителственото решение за постепенно намаляване на разходите за

отбрана поставят под сериозен натиск изпълнението на плана за

развитие. Така се достига до неговото актуализиране през 2007-2008г.,

но вече е твърде късно.

След 2010г. – България продължава да страда от липсата на

политически интегритет. Прегледът на структурата на Въоръжените

сили и последвалите го Бяла книга за отбраната и План за развитие на

Въоръжените сили са илюстрация на системните грешки, които

България допуска. На първо място – липса на обвързване между

цялостната политика за национална сигурност и отбранителната

политика. Това ще доведе като следствие до практически отказ от

изпълнение на Плана за развитие на въоръжените сили. На следващо

място - липса на реалистичност и доминиране на стремеж за

поддържане на максимално възможната, а не на минимално

необходимата структура. И двете системни недостатъка са налице още
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към 2010г. по време на обсъждането на Бялата книга. Известно е, че

прогнозите на министерство на финансите, приети от Правителството

предвиждат близо 30% по-малък бюджет за отбрана. Известно е, че

паралелното намаляване на числеността и на бюджета за отбрана ще

доведе до същото равнище на разходи за един военнослужещ както

преди 2010г. – т.е. средствата за издръжка и инвестиции няма да

достигат. Въпреки това решението е взето, а Бялата книга и Плана за

развитие – приети. Следствието – отново „мъртвороден“ проект, който

не може да бъде изпълнен.

Относно Българската отбранителна политика през второто и

третото десетилетие на ХХІ век

Анализът на миналия опит има познавателна стойност, но основното

му предназначение е избягване на констатираните грешки при вземане

на бъдещи решения.

Кои са основните слабости, които констатираме във формирането и

провеждането на отбранителната политика на страната?

Отбранителната политика е политиката на държавата по отношение на

подготовката и използването на въоръжена сила за постигане на

националните цели и защита на националните интереси. Следователно

е необходимо да има ясно разбиране относно предназначението и

очакванията към ролята на армията сред инструментите на

националната политика. Характерен недостатък е загубата на време и

ресурс в следствие на липсата на ясно разбиране какви ще са

изискванията към въоръжените сили. Формулирането на трите мисии

съвсем не е достатъчно. Необходимо е формулирането на

характеристиките на бъдещите конфликти, в които армията ще

участва, както и какви ще са основните и задачи в тези конфликти.

Амбициите в отбранителната политика имат поне две измерения –

изисквания към въоръжените сили и готовност за заделяне на ресурси
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за покриване на тези изисквания. Българската отбранителна политика

страда от системния проблем да не може да оразмери амбициите и

ресурсите. Така се достига до краен ефект, при който декларираме

притежанието на „кухи“ способности. В края на 90-те Началника на

ГЩ ген. Михо Михов заявява пред Парламента, че в Българската

армия практически няма боеспособни съединения при структура

включваща над 100 хиляди души. Петнадесет години по-късно

продължават да съществуват сериозни проблеми в това отношение,

тъй като наличната структура не може да се обезпечи с достатъчно

средства за подготовка, модернизация и поддръжка.

Цялата структура на въоръжените сили трябва да е подчинена на

очакваните бъдещи конфликти. Не трябва да се допуска поддържането

на способности, които не произтичат от тях. Така се разпилява

ограниченият ценен ресурс. Парадоксално е, че настоящата структура

на Въоръжените сили включва около 30 хиляди военнослужещи, а при

необходимост за участие в операции (за сега по Втора и Трета мисия)

се включват единични апарати от ВВС и съдове от ВМС, а при СВ –

до батальон, при това с нисък профил на задачите, без тежко

въоръжение и със сериозна подкрепа от съюзниците.

Интегритетът, т.е. обвързването на решенията на различните равнища

е системен проблем. На първо място – решенията по структурата и

способностите с решенията по политиката и на второ – решенията по

управление на ресурсите с решенията по способностите. Първото

равнище беше засегнато в предходния параграф – то се забелязва като

проблем още в Доклада „Кивенаар“ в края на 90-те и остава сериозен

проблем и до днес. В документите касаещи политиката фокусът е

поставен върху експедиционните операции, а допускането, че

България не е заплашена от война сама срещу друга държава не е

ревизирано откакто се възприема в края на 90-те години, а в същото

време по-голямата част от структурата, изглежда предназначена за
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отбраната на националната територия. Второто равнище се проявява

силно след 2001г., т.е. след като в бюджета за отбрана започват да се

генерират средства за инвестиционни разходи.  България заделя над 2

млрд. лева за инвестиции, но в същото време малка част от средствата

са изразходвани спрямо декларираните приоритети.

Така основните недостатъци на българската отбранителна политика

могат да се обобщят по следния начин:

- Липса на стратегическа визия;

- Липса на последователност, така че тази стратегическа визия да

е устойчива във времето;

- Липса на достатъчна реалистичност при целеполагането;

- Липса на добре функционираща система за отбранителен

мениджмънт, която да позволи целенасоченото и последователно

прилагане на взетите на решения;

В Глава ІІІ е направен опит да бъдат очертани няколко възможни

перспективи за развитие на Българските Въоръжени сили в

следващите 10-15 години. Това не са „идеални варианти“, т.е. авторът

се е опитал да бъде воден не от собственото си разбиране за желано

крайно състояние, а от реалистични варианти, които биха могли да

бъдат приложени. Общото между всички тях е, че предполагат

ревизия на следваната до момента програма за развитие, тъй като тя

не позволява генерирането на достатъчен за жизнеността на системата

инвестиционен ресурс.

Едно от възможните решения предполага увеличаване на разходите за

отбрана, което може да бъде съчетано с минимални изменения на

структурата на силите, главно в посока на намаляване на разходите,

които не са свързани пряко със способностите на въоръжените сили.

От гледна на Българската армия това би било най-благоприятното
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решение, тъй като предполага избягването на нови трусове в

системата. Решението е изпълнимо, но към момента не изглежда

вероятно, поради липсата на обществена и политическа подкрепа.

Предложено е и радикално решение, което все пак би могло да доведе

по-висока от настоящата действителна боеспособност, но предполага

практическо отказване от способности за провеждане на

конвенционални бойни действия. При него числеността на армията би

била поне 2 пъти по-ниска, а необходимите ресурси – в рамките на 1%

от БВП.

Опит за намиране на решение, което едновременно да позволява

побиране в наличния към момента ресурс и да позволява развитието

на способности за провеждане на конвенционални бойни действия е

широкото въвеждане на граждански елемент във Въоръжените сили

под формата на Национална гвардия или Опълчение. При намаляване

на разходите за личен състав и запазване на преобладаващата част от

офицерите и сержантите, то би изисквало сериозна реорганизация, но

би избегнало допълнителна демотивация сред професионалния състав

на армията. Основата му се състои в обособяването на две части в

структурата на въоръжените сили – редовна армия, предназначена за

решаване на най-вероятните бойни задачи на армията свързани главно

с експедиционни операции и Опълчение, което да позволява

поддържането на капацитет за реакция при кризи в рамките или в

непосредствена близост до националната територия.

В последната част са маркирани основните насоки за промяна в

начина на формиране на отбранителната политика на страната, за да

се създадат условия за вземането и прилагането на решения, които да

ни позволят постигането на по-успешни резултати в бъдеще. Тези са

формулирани като Демократична политическа култура,
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Компетентност на политическите решения, Стабилност на партийно-

политическата система, Отбранителен мениджмънт и Интегритет.

ІV. СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ

Научните приноси на дисертационния труд са:

1. Систематизиране и анализиране на теоретичните основи на

отбранителната политика, нейният обхват и компоненти

2. Анализиране и извеждане на основните фактори водещи до

формирането на националната отбранителна политика

3. Анализиране и извеждане на критерии за оценка на

отбранителната политика

4. Систематизиране и анализ на основните решения в

отбранителната политика на Република България през 1990-

2010г. и основните фактори, довели до нейното формиране

Научно-приложните приноси са:

1. Задълбочено е изследвана еволюцията на Българската

отбранителна политика след края на Студената война

2. Извършен анализ на опита, който може да бъде използван за

избягване на допуснатите слабости при вземане на бъдещи

решения

3. Формулирани са основните предизвикателства пред бъдещата

отбранителна политика на България, както по отношение на

заплахите и средата за сигурност, така и по отношение на

вътрешните ограничения (политическа воля и ресурси)

4. Предложени са реалистични варианти за развитие на

въоръжените сили на Република България, които намират баланс
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между амбиции и ресурси при търсенето на отговор на

предизвикателствата на средата за сигурност
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