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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

През последните години сме свидетели на значителни промени в глобалната 

военнополитическа обстановка и в частност около границите на нашата страна - ескалация 

на напрежението на Балканите, засилване на военното присъствие по източния фланг на 

НАТО, кризата в Украйна, Сирийския конфликт, ситуацията в Турция, засилената 

миграция, нарастващия радикализъм и т.н. В резултат на това, както и на много други 

фактори (информационни, от вътрешен и външен характер), се наблюдава увеличаване на 

социалното и етническото напрежение в много страни, а в световен мащаб наред с 

промяната във възгледите за същността на възможните рискове и заплахи започнаха 

серизни дезинтеграционни процеси. Последните се изразяват в постепенно отслабваване 

на вниманието към дългосрочните цели и интереси на съществуващите коалиции и съюзи, 

и засилване на интереса към краткосрочните задачи и приоритети на отделните 

национални държави. С други думи, глобализацията изглежда е на път да се провали, 

защото се забелязва стремеж към предприемане на несъгласувани с партньорите 

индивидуални мерки по неутрализиране на новите рискове и заплахи от отделните 

държави, с оглед защита на националните си интереси.  

Следвайки тази логика, Република България също предприе редица национални 

мерки, най-вече в законодателната сфера, които намериха израз в актуализирането на 

някои нормативни актове в сферата на сигурността и отбраната. Целта на предприетите 

мерки, които за съжаление не са системни, а преди всичко спорадични в сферата на 

сигурността и отбраната, са насочени към преодоляването на съществуващия дефицит от 

способности, както във въоръжените сили (ВС) на Република България, така и по 

отношение на нарастване устойчивостта и гражданската готовност на невоенния 

компонент.  

Безспорно е обаче, че се забелязва нарастващ стремеж в държавните органи, главно в 

лицето на Министерския съвет на Република България, да се ангажират във все по-голяма 

степен със задълженията, които страната ни е поела в сферата на отбраната на НАТО. В 

тази насока, беше приет Национален план за оказване на поддръжка от Република 

България като страна - домакин на сили на НАТО, с оглед на разработения от НАТО план 

за отбрана на страната, както и факта, че страната ни е активен участник в множество 

учения с партньорите ни от НАТО и ЕС. 

В същото време продължава процеса на задълбочаване на кризата в структурите от 

системата за национална сигурност и частност на тези от системата на Министерството на 

отбраната (МО) и Министерството на вътрешните работи (МВР), проявяваща се в траен 

некомплект на въоръжените сили и структурите на МВР, ниска мотивация на личния 

състав, остаряващо въоръжение и техника, недофинансиране на процесите по 

модернизация и др. Не се наблюдава и желание за постигането на политически консенсус 

по отношение на предприемането на дългосрочни и ефективни мерки за спиране процеса 

на ерозия в отбранителните способности на системата за отбрана, и не се осъзнава 

жизнената необходимост от извършването на цялостен стратегически преглед, който не е 

правен близо 15 години, на системата за сигурност и за отбрана на страната.  

А такъв преглед е необходим поради това, че съществува известен правен вакуум 

регулиращ функциите на някои подсистеми на системата за сигурност и за отбрана, в 
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резултат на което има дефицит на способности в някои от тези подсистеми. Всичко това 

ни отдалечава от крайната цел - да се създаде функционална и интегрирана архитектура на 

системата за отбрана, която да осигурява ефективно и ефикасно изпълнение на мисията на 

системата, на основата на ефективно междуинституционално взаимодействие.  

Актуалност 

Актуалността на темата се определя от условията на динамично променящата се 

среда на сигурност, характеризираща се, от една страна с нарастване на нетрадиционните 

и асиметрични рискове и заплахи, а от друга - с вакуум в нормативната уредба, свързан с 

обществените отношения между институциите и гражданите, и произтичащите от това 

предизвикателства от организационен и функционален характер в системата за 

национална сигурност и за отбрана на страната. Решаването на тези проблеми следва да 

са приоритетни за държавното управление, защото надеждното неутрализиране на 

заплахите е възможно само и единствено тогава, когато се прилагат принципите на 

всеобхватност при планирането и бързина във вземането на решения.  

Темата дава възможност да бъде доразвита съществуващата теория и практика на 

междуинституционалното взаимодействие в сложните социални системи, и на тази 

основа да се разкрият и предложат някои направления за усъвършенстването му в 

системата за отбрана на страната. По този начин се способства изпълнението на едно от 

ключовите изисквания за ефективност и ефикасност на управлението на процесите и 

дейностите - постигането на по-високи нива на взаимодействие между елементите от 

системата за отбрана, водещи до интегриране на процеса по развитието на 

отбранителната способност на страната, като сложна съвкупност от военните и невоенни 

способности. В резултат се осигурява нарастване на националните усилия и се гарантира 

приноса на страната ни при изграждането на колективните системи за сигурност и 

отбрана - НАТО и ЕС. 

Въпросите, свързани с взаимодействието между елементите от системата за отбрана 

на страната и довеждането му до състояние, осигуряващо ефективно функциониране на 

институциите, както на национално ниво, така и на междунационално в рамките на НАТО 

и ЕС, не са ясно дефинирани и установени в националните нормативни документи. 

Съществува и сериозен дефицит на знания по отношение на ролята, принципите, 

характеристиките и формите на междуинституционалното взаимодействие, на чиято база 

да се изградят неговите теоретични основи като цяло в системата за сигурност и за 

отбрана на страната. 

Гореизложеното позволява да се формулира следния научен проблем: съществува 

дефицит от познание, свързано с изграждането на способности от институциите за 

постигане на по-високи нива на междуинституционално взаимодействие и произтичащото 

от това разбиране за единен, национално обусловен процес на изграждане и развитие на 

отбранителните способности на системата за отбрана на страната. Липсва и единство в 

разбирането по отношение на отделните императиви на способностите - управлението, 

подготовката, инфраструктурата, нормативната уредба, ресурсите (материални и 

нематериални), архитектурата, мотивацията и капацитета на човешкия ресурс, и не на 

последно място необходимата съвместимост между тях. 

При изследването на научния проблем е заложена следната работна хипотеза: по-
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високо ниво на взаимодействие може да бъде постигнато чрез промяна на 

съществуващите модели: за изграждането на отбранителните способности на страната; 

на архитектурата на системата за отбрана; за изграждането и развитието на ВС на РБ; за 

функциониране на системата за управление при кризи и др., както и чрез запълване на 

съществуващия вакуум в нормативната уредба, регламентираща изграждането и 

функционирането на системата за сигурност и за отбрана, издигане и утвърждаване на 

водещата роля на Съвета по сигурността към Министерския съвет на Република България, 

като стратегически орган за управление на системата за сигурност и за отбрана на 

страната. 

Обект и предмет на изследването 

Обект на изследване в дисертационния труд е системата за отбрана на страната. 

Предмет на изследване са процесите, подходите и способите за осъществяване на 

взаимодействието между елементите от системата за отбрана на страната. 

Цел и задачи на дисертационния труд 

Целта на дисертационния труд е да изследва същността, съдържанието, взаимните 

връзки и зависимости, както и състоянието на взаимодействието между елементите от 

системата за отбрана на страната и да предложи насоки за неговото усъвършенстване. 

За постигане на поставената цел се решават следните научноизследователски 

задачи: 

1. Анализ на същността, съдържанието и основните фактори, оказващи влияние на 

взаимодействието между елементите от архитектурата на системата за отбрана на 

страната.  

2. Изследване на състоянието и проблемите на междуинституционалното 

взаимодействие между елементите от системата за отбрана на страната през призмата на 

системния подход. 

3. Систематизиране на насоки за подобряване на взаимодействието между 

елементите на системата за отбрана. 

Имайки предвид многопосочността на изследването, при решаване на поставените 

задачи за постигане целта на дисертацията са наложени следните ограничения: 

- Изследваният период за изграждането и развитието на системата за отбрана на 

страната, обхваща годините след 1990 г.; 

- Изследват се процесите на взаимодействието само на национално ниво. Връзките 

и зависимостите между Системата за отбрана на страната (СОС) с тази на НАТО, както и 

в рамките на Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) на Европейския съюз се 

разглеждат дотолкова, доколкото да се акцентира на обстоятелството, че СОС се явява 

тяхна подсистема, с оглед членството на страната ни в тях; 

- Изследват се процесите на взаимодействие основно на стратегическо и 

оперативно ниво на управление на системата за отбрана на страната.  

Методология на изследването 

За постигането на набелязаната цел и при решаването на посочените задачи се 

използват общонаучните методи и подходи за изследване, като системен подход, процесен 

подход, историческия анализ и синтез, критичен анализ и сравнение. Използван е и метода 

на експертните оценки, на основата на анкетна карта и свободно интервю. При анализа на 
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данните от емпиричното изследване, са приложени статистическите методи - контент, 

дескриптивен, дисперсионен, факторен, корелационен и регресионен анализ. За 

обработката на данните е използван софтуерен продукт Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS), Version 19.0. 

 

II. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Структура на дисертационния труд 

Дисертационния труд се състои от увод, три глави, общи изводи и предложения, 

заключение и списък на използваната литература. Списъкът на приложенията и 

приложенията към дисертационния труд са оформени в отделен том. Номерацията на 

главите и параграфите съответстват на тези от дисертацията. 

Съдържание на дисертационния труд 

В увода се обосновава актуалността на темата и научно и практико-приложния й 

характер. Формулиран е научен проблем и е заложена работна хипотеза. Определени са 

обекта и предмета на изследването, дефинирани са целта и основните задачи, посочени са 

ограниченията, при които се извършва изследването. В глава първа се решава първата 

научноизследователска задача на дисертационния труд в рамките на три параграфа. В 

глава втора се решава втората научноизследователска задача на дисертационния труд в 

рамките на четири параграфа. В глава трета се решава третата научноизследователска 

задача в рамките на три параграфа. 

 

ГЛАВА ПЪРВА: СЪЩНОСТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО В 

СИСТЕМАТА ЗА ОТБРАНА НА СТРАНАТА 

§ 1.1. Взаимодействието в сигурността и отбраната 

1.1.1. Връзки и отношения между държава, общество и сигурност 

От началото на XXI век, главно под въздействието на глобализацията, 

информационните и транспортните технологии границите между „външно“ и „вътрешно“ 

измерение на сигурността от гледна точка на отделната държава и съюз започва силно да 

се размива. Динамиката в проявлението на факторите, формиращи средата на сигурност, 

създава нови предизвикателства пред органите на държавното управление и поставят на 

постоянно изпитание способностите им за ефективно управление на процесите по 

изграждането и поддържането на сигурността на страната. Това от своя страна предполага 

съвършено различен подход (основан на нови принципи и форми на взаимодействие) при 

осъществяване на държавното управление, както и нови механизми за поддържане на 

отношенията, както между органите на държавната власт, така и между тях и обществото. 

В основата на тези отношения следва да бъде не разделение и конфронтация, а 

сътрудничество, стремеж за интеграция и синергия от съвместната дейност.  

Като отправна точка е възприето схващането, че международната и националната 

политическа система са по същество социални системи, ето защо е коректно да се 

възприеме за достоверно схващането, че националната сигурност трябва да се организира, 
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изследва и осъществява като социален процес. На тази основа в рамките на двете системи 

също може да се различават актьори (субекти) и правила на поведение.1 

Изследвани са въпросите свързани с функционирането на държавата и са определени 

нейните основни характеристики, функции и задачи, посредством които тя проявява 

своята същност. А тя най-общо се изразява във всичко това, което наричаме национална 

сигурност. За реализирането на функциите и задачите, държавата изгражда и развива 

система за национална сигурност, която обединява множество подсистеми за сигурност - 

икономическа, политическа, демографска, информационна, военна, екологическа, 

енергийна и др. Всяка една от тези подсистеми, от своя страна генерира сила (мощ), 

съвкупността от които изграждат т.н. „държавна мощ“. 

Изследвани са и диалектическите връзки и зависимости между системите за 

сигурност и за отбрана на страната, изградени на основата на отношенията между 

държава, общество и сигурност през призмата на взаимодействието, и се прави следното 

заключение. Отчитайки функциите и на двете системи, може да се твърди, че най-силна 

връзка и зависимост съществува между системите за сигурност и за отбрана на страната, 

тъй като най-общо те функционират в среда (вътрешна и външна за системите), която се 

формира и се повлиява от едни и същи условия и фактори, и използват еднотипни 

инструменти за да изпълнят своето предназначение. Това е основание да се твърди, че 

реализирането на целта на системата за национална сигурност в най-голяма степен зависи 

от състоянието на СОС. С други думи, нивото на сигурност в най-голяма степен се 

определя от надеждността на отбраната. 

Издига се тезата, че сигурността и отбраната следва да се разглеждат в тясно 

единство, което произтича от стратегическата цел на отбранителната политика на 

страната и е валидна само за нея - защита и утвърждаване на националните интереси. 

Това на свой ред кореспондира и с определението за национална сигурност. 

Разкрито е обстоятелството, че ефективността на системата за сигурност и за 

отбрана на страната зависи от качеството на държавното управление, и за целта са 

анализирани и изведени основните нива, структури и органи за държавно управление на 

отбраната и сигурността на Република България.  

Съществен елемент от системата за национална сигурност и за отбрана са 

консултативните и координиращите органи към Министерския съвет (МС), 

осъществяващи дейност в сферата на сигурността, отбраната, обществения ред, 

превенцията и противодействието на корупцията, развитието на националната 

отбранителна индустриална база и др. На тази основа е определено, че основният 

консултативен и координиращ орган към Министерския съвет е Съвета по сигурността 

(СС). Извършен е кратък исторически преглед и анализ на ролята, функциите, състава, 

задачите и дейността на СС към МС и на неговия работен орган - Секретариата, в резултат 

на което се прявят и някои заключения.  

1.1.2. Управлението и взаимодействието в социалните системи 

Изследвани и анализирани са понятията за „институция“ и „организация“ от гледна 

точка на политологията и социологията, в резултат на което се достига до убеждението, че 

институцията поражда и води след себе си желанието, стремежа за осъществяване на 

                                      
1 Рачев, В., и колектив, Национална и Международна сигурност, с. 10. 
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определени цели, докато организацията мобилизира средствата, с които разполага 

институцията (в частност енергията на хората), за да ги насочи към постигане на 

поставените институционални цели. По този начин всички институции, разполагайки с 

определени инструменти, се опитват да постигнат съответни цели с изградената си 

организация. Следователно, може да се твърди, че понятията „институция“ и 

„организация“ са неразривно свързани едно с друго, поради което твърде често 

институциите е прието да се наричат и организации.2  

В духа на направените изследвания се определя, че в дисертационния труд 

отделните елементи на системата за отбрана ще се разглеждат като институции в 

системата за отбрана на страната, и това е така защото всяка една от тях изпълнява 

определени функции, подчинява се на определени „правила на играта“, т.е. 

официализирана е с нормативна рамка, които са възприети и одобрени от обществото и 

допринасят за постигането на мисията на системата. 

Разгледани са взаимните връзки и зависимости между управлението и 

взаимодействието в рамките на социалните системи, с акцент върху тяхната роля, 

функции и проявление в системата за национална сигурност и за отбрана. Достига се до 

заключението, че само паралелното и ефективно изпълнение на управленските функции 

от различните нива, ще доведе до възникването на синергичен ефект, развитие и 

способност на системата за отбрана на страната да изпълнява мисията, за която е 

създадена - защита на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на страната. 

Доказва се, че за да се постигнат целите на системата, е необходимо ресурсите да 

бъдат правилно определени (планирани), подходящо разпределени (организирани), и 

ефективно ръководени на основата на добре изградена организационно-функционална 

архитектура, по начин по-който да се осъзнават взаимните връзки и зависимости между 

елементите (вътрешна среда), влиянието на външната среда на входа на системата и 

резултатите на изхода. Разкрито е, че във всяка отворена система (каквато е и системата за 

отбрана на страната) протичат най-общо два вида взаимодействие. Първият вид е 

наречен пряко (непосредствено) взаимодействие, резултат е от извършваните (или 

необходимост от извършване) дейности в системата, т.е. този вид взаимодействие се 

разглежда като двупосочно и се реализира във вътрешната среда на системата. Вторият 

вид е непряко (опосредствано) взаимодействие, проявява се под формата на еднопосочно 

въздействие (положително или отрицателно) и е в резултат от ефективното или 

неефективно управление на факторите на външната среда на системата. Негативното 

комбинирано влияние на двата вида взаимодействие върху системата, може да я изведе 

извън нейното стабилно състояние, в резултат на което тя да не бъде в състояние да 

изпълни функцията за която е създадена, или дори да доведе до нейния разпад, а от там и 

до необходимостта от нейното изграждане наново.  

Следователно, способността на системата за отбрана да изпълнява мисията за която 

е създадена, зависи не само от елементите или средствата с които разполага, а главно от 

умението на органите за управление ефективно да неутрализират негативните 

въздействия, като същевременно създават благоприятни условия за постигането на високи 

нива на пряко междуинституционално взаимодействие вътре в системата, на основата на 

                                      
2 Организация и управление, Източник: http://www.bg-ikonomika.com/2012/11/2.html, посетен на 23.08.2017 г. 

http://www.bg-ikonomika.com/2012/11/2.html
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съвместна дейност. Така се защитава тезата за изключителната роля и значимост на 

управлението в рамките на системата за отбрана на страната. 

С оглед на сложността на системата, от съществено значение е разпределението на 

дейностите и специализацията на задачите да се извършва на стратегическо ниво. По този 

начин се постига и интегрирането на връзката „общ интерес - индивидуални цели“. И това 

е така, защото само институциите, които работят заедно в системата, могат да имат 

намерения, продиктувани от общ интерес. За тази цел, обаче стратегическото ниво, трябва 

да създаде необходимите предпоставки за това, чрез постоянна промяна на задачите и 

посредством прилагането на различни форми за мотивиране (ресурсите на входа) на 

съвместните дейности, и по този начин да способства за осъзнаването от институциите на 

полезността от взаимодействието. 

§ 1.2. Понятия, фактори, принципи и характеристики разкриващи същността и 

съдържанието на взаимодействието в системата за отбрана на страната 

1.2.1. Основни понятия 

Същността на взаимодействието е изследвана от различни гледни точки (в 

социологията, психологията, военната наука, философията и др.), в резултат на което са 

изведени определения за неговото широко и тясно разбиране. В широкия смисъл на 

думата същността на взаимодействието в системата за отбрана е процес на съвместни 

дейности между институции (техни структури), който на базата на връзките и 

отношенията между тях, регулира поведението им и насочва действията им към общо 

разбиране на ситуацията, целите и задачите и води до постигане на съгласие за 

ефективно изпълнение на мисията на системата.  

В тесния смисъл на думата, взаимодействието се изразява в съгласуване на усилията 

по цел, задачи, място, време и способи за действие на институциите от системата за 

отбрана на страната, за постигане на общите цели при съвместното изпълнение на 

задачите за защита на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на 

страната. 

Подчертава се, че изучаването на взаимодействието се извършва главно за да се 

разкрият и обяснят неговите характеристики, фактори, принципи и форми на проявление 

от една страна, както и влиянието му от друга, върху протичащите в сложните социални 

системи процеси, обуславящи тяхното движение, динамика и развитие. В своята 

съвкупност това ни осигурява необходимото познание в широкия смисъл и за 

съдържанието на взаимодействието. 

По тази причина за да е възможно да разберем как протича механизма на социално 

взаимодействие от гледна точка на развитието и функционирането на системата за 

отбрана, е изключително важно да се изследват същността и съдържанието на 

взаимодействието, както и диалектическата връзка между взаимодействието и 

управлението в системата като цяло. 

Изследва се и значението на понятията „колаборация“, „координация“ и 

„сътрудничество“, с които се описва степента на ефективна работа в екип, т.е. така се 

определя нивото на съвместна дейност (резултата от взаимодействието) между членовете 

на екипа. Изтъква се обстоятелството, че често в научната и специализираната литература, 

свързана с отношенията между публичната администрация или социалните групи, тези 
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понятия в България се използват взаимозаменяемо. Същевременно може да се приеме, че 

това са и форми на взаимодействие, тъй като са резултат от различни организационни 

подходи и методи на управление в екипа, като се отбелязва, че те не означават едно и 

също.  

По тази причина, както и в интерес на решаването на първата научно-

изследователска задача, се изследват етимологията на посочените термини и 

съдържанието на различните форми и нива на взаимодействие, които се проявяват в 

процеса на съвместна работа между различни екипи, групи, структури, институции, и т.н. 

Достига се до убеждението, че е необходимо да се извърши класификация на 

формите на взаимодействие, която ще даде възможност ясно да се разграничат 

характеристиките на всяка една от тях, както и условията за преминаване от една форма 

на взаимодействие в друга. Следва да се отбележи също така, че в българската литература 

и изследвания тези понятия най-често се представят като нещо различно, а не като форми 

на взаимодействие, в резултат на което обикновено се разглеждат отделно, а не в цялост.  

Извършен е сравнителен анализ на термините от етимологична гледна точка и се 

доказва различието в тяхното съдържание, което затвърждава заложеното твърдение, че 

същите не трябва да се използват взаимозаменяемо, а според целите и характеристиките 

на конкретното взаимодействие. В заключение, може да се твърди, че обективният анализ 

на различните термини показва, че различните форми и нива на взаимодействие 

(конфликтно, сътрудничество, координация, колаборация и т.н.) са пряко или 

опосредствано свързани с управлението на институции, процеси и т.н., и в този смисъл те 

са основна характеристика и мерило за ефективността на всеки процес на взаимодействие 

в дадена система или група, чрез който пък се определя ефективността и ефикасността на 

управлението.  

1.2.2. Нива на анализ и фактори оказващи влияние на взаимодействието 

От разкритите характеристики и разработената класификация на формите и нивата 

на взаимодействието логично се заключава, че за да е възможно да определим факторите 

които му влияят, следва да се има предвид нивото на което ще се извършва то, както и 

формата която ще се използва. По тези причини са определни и нивата на анализ, на 

които едно междуинституционално взаимодействие може да възниква.  

От всичко това се обобщава, че междуинституционалното взаимодействие е един 

възникващ феномен с набор от характеристики различен от тези на участващите 

институции и отделни личности. С други думи, колкото едно междуинституционално 

взаимодействие е построено на повече нива, толкова повече фактори ще оказват влияние 

върху него. 

Изследвани са различни модели, които се опитват да обяснят и докажат влиянието 

на различните фактори, оказващи влияние върху феномена междуинституционално 

взаимодействие. На тази основа по-подробно е разгледан и използван модела, изведен от 

Андрю Уилямс тъй като той представя начина по който отделните конструкти в модела 

свързват нивата на взаимодействие в системата (фиг. 1).  

Разработената от Уилямс Обобщена структура на междуорганизационното 

взаимодействие, включва изобразените на фигура 1 конструкти (шест групи фактори), 

състоящи се от един или повече измерителя, като на всеки измерител е дадено 
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обозначение на контекстуален, организационен или междуорганизационен 

(междуинституционален). 

Ето защо конструктите се разглеждат като групи фактори с приблизително сходни 

ефекти върху отделните характеристики - нива и форми на междуинституционално 

взаимодействие. 

 

Фиг. 1 Конструкти на Обобщена структура на междуорганизационно взаимодействие 

наложени върху работната рамка на системите3 

В глава втора тези фактори са включени в експертната оценка и са предложени за 

верификация в системата за отбрана и оценка по значимост в анкетната карта. 

1.2.3. Принципи на междуинституционалното взаимодействие 

Застъпвайки тезата, че ясно формулираните принципи, върху които ще се 

осъществява взаимодействието между заинтересуваните субекти в СОС във всяка сфера 

на съвместна дейност имат изключително важно значение за успешното му 

осъществяване, се извеждат следните принципи на взаимодействието: законност; 

съчетаване интересите на отделните партньори;самостоятелност на субектите в 

рамките на предвидените пълномощия; взаимно съгласие между субектите при вземане на 

съвместни решения; навременно осигуряване на необходимите ресурси при реализацията 

на задачи, изискващи съвместни решения; сключване на договори и споразумения; взаимна 

отговорност; паритетност (равнопоставеност) между партньорите; специализация; 

непрекъснатост. 

Изведените принципи на междуинституционалното взаимодействие в СОС не 

претендират за изчерпателност, но са една добра основа за неговото организиране и 

провеждане. Поради факта, че проблема за взаимодействието е проблем на взаимната 

обвързаност на процесите, протичащи в отделните сфери на обществения живот, а 

принципите за неговото организиране и осъществяване са най-важния път към неговото 

                                      
3 Williams, Andrew Paul, "Exploring Conceptualization and Operationalization of Interorganizational Interactions. 

p. 101, Източник: http://digitalcommons.odu.edu/publicservice_etds, посетен на 20.12.2016 г. 
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разрешаване, се твърди че на практика ефективното управление във всички сфери на 

обществения живот е невъзможно без отчитане на техните изисквания.  

1.2.4. Основни характеристики и класификация на взаимодействието  

На основата на схващането, че взаимодействието е задължителен императив на 

сложните социални системи, са изведени неговите характерни черти: обективност, 

универсалност, конкретност, динамичност, постъпателност, многообразие, социален 

характер, механизъм за обратна връзка и синергичен ефект. Най-общо е представен как 

работи стандартния механизъм на социално взаимодействие, като на тази основа са 

изведени някои закономерности и правила, които очертават оперативната и 

функционалната архитектура на механизма на взаимодействието. Той може да се 

представи със следната формула. 

Потребност + Мотив + Интерес + Общуване = Синергично взаимодействие 

Изведените основни характеристики на междуинституционалното взаимодействие се 

проявяват по различен начин в зависимост от условията и контекстните рамки на 

системите, в които се осъществява взаимодействието на участниците в даден процес 

(дейност). Това е основание да се формулират множество типове, нива и форми на 

взаимодействие.  

Направена е обща класификация на взаимодействието, която отчита различните 

типове социални въздействия, целите, съдържанието, използваните инструменти, форми и 

подходи, насоченост на социалните въздействия, осъществяващите ги субекти, средствата 

за въздействие и мотивация, адресата, резултативната насоченост и т.н. 

Таблица 1 

Форми и континуум на междуинституционално взаимодействие (вариант) 
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Форма на 

взаимодействие 

Отношение към 

интересите на единия 

и другия 

субект 

Наличие на 

осъзната обща 

цел в 

съвместната 

дейност между 

субектите 

Степен на обмен 

на информация 

между субектите 

Степен на 

разпределение на 

права на решение 

между субектите 

 
Кохерентно 

Абсолютно 

хармонично 
+ Пълна Пълна 

Интеграция 
Хармонично и 

споделено 
+ Голяма Голяма 

Кохезия Взаимно-положително + Значителна Значителна 

Колаборация Взаимно-положително + Значителна Значителна 

Координация Взаимно-положително ~ 
Сравнително 

значителна 

Сравнително 

значителна 

Сътрудничество 
Едностранно или 

положително 
~ Ограничена Ограничена 

Неконфликтно Неутрално - Силно ограничена Няма 

Конфликтно Отрицателно - Няма Няма 
 

Анализирани и изведени са всяко едно от нивата и формите на 

междуинституционално взаимодействие, както и на някои ключови характеристики на 

формите, които са валидни и за системата за отбрана на страната, в резултат на което е 

построен и предложен вариант на формите и континуумa на междуинституционално 
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взаимодействие (виж таблица 1). 

Извежда се като особено важно обобщението, че всички разгледани форми на 

взаимодействие са взаимосвързани. Често те преминават от една по-низша в друга по-

висша форма (ниво) и обратно, при промяна на условията. Няма и универсални форми. 

Въпреки, че колаборацията и интеграцията, например осигуряват най-големи 

възможности за ползотворна съвместна дейност между институциите, не е удачно да се 

разглеждат като универсални. Безусловно, за всеки конкретен случай следва да се намира 

най-подходящата, оптималната форма (модел) на взаимодействие.  

В резултат от проведените изследвания се посочва, че междуинституционалното 

взаимодействието като дейност е неделима част от процеса на управление и 

представлява негов съществен елемент, а като система от дейности, осъществявани на 

различни нива на йерархичната структура, то е и част от тяхното организиране в 

системите за управление.  

А постигането на всяко едно от посочените нива на взаимодействие е показател за 

степента на зрялост на органите за управление на всички нива. Тази степен се основава на 

способността за работа в хоризонтална (мрежова) структура на управление. По този начин 

се доказва и неразривната диалектическа връзка и зависимост на ефективността и 

ефикасността на управлението, от постигнатото ниво на взаимодействие в системата за 

отбрана.  

§ 1.3. Архитектура на системата за отбрана на страната 

1.3.1. Същност и съдържание на системата за отбрана на страната 

Разкрита е същността, съдържанието, структурата, целите и задачите на системата за 

отбрана на страната, като е извършен и критичен анализ за тяхната пригодност и 

функционалност.  

Анализът на разкритото съдържание на системата за отбрана на страната дава 

основание да се приеме, че нейни основни компоненти са: органите за ръководство, 

командване и управление, въоръжените сили, силите и средствата на невоенните 

институции и организации и прилежащата им инфраструктура, осъществяващи 

дейности за осигуряване на стабилна среда на сигурност и подготовка и осъществяване на 

въоръжена защита на териториалната цялост и независимостта на държавата.  

В съществуващата нормативна уредба, регламентираща процесите в системата за 

отбрана, се определят два основни субекта - въоръжените сили (военен компонент) и 

невоенен компонент. Като водещ принцип при това обособяване личи организационната 

принадлежност и статута на персонала (военни и цивилни). 

Извършва се анализ на осъществяваните дейности и задачи по подготовката на 

въоръжените сили и невоенния компонент, свързана с отбраната на страната, който 

показва, че настоящата архитектура на системата за отбрана е изградена на основата на 

принципа на „организационна принадлежност“ и „статут на персонала“, поради което не 

осигурява постигането на необходимата оперативна съвместимост в изгражданите 

способности на отделните субекти, и не отговаря на потребностите от провеждането на 

съвместни действия при изпълнението на задачите.  

Освен това, анализа на основните дейности, свързани с подготовката и провеждането 

на отбраната на страната показа, че тяхното осъществяване изисква използването в по-
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голяма или по-малка степен на ресурси, които принадлежат на различни субекти от 

системата за отбрана. Такива например могат да бъдат посочени дейностите, свързани с 

гражданската отбрана, задълженията по поддръжката от страната домакин, системата за 

ранно предупреждение, мобилизацията на ресурсите за отбрана, подготовката и 

използването на въоръжените сили за военно време и други. Тези обстоятелства 

позволяват да се твърди, че е необходимо да се възприеме по-целесъобразен модел за 

изграждането на архитектурата на системата за отбрана и да се извърши преход от 

подход, основан на организационна принадлежност и обособеност, към такъв, основан 

на функционални компетентности. 

1.3.2. Системата за отбрана като сложна система 

Изследвани са същността, съдържанието, характеристиките и свойствата на 

сложните системи, в резултат на което са изведени основните свойства на системата за 

отбрана. Приема се тезата, че СОС както всяка една сложна социална система се състои от 

голям брой свързани помежду си и взаимодействащи елементи, всеки от който може да 

бъде представен като система, т.е. подсистема на СОС. В допълнение се посочва, че тя се 

характеризира и с разнообразие на природата на елементите (военни и граждански), 

сложни взаимовръзки и наличие на разнородни структури в елементите. 

Достига се до заключението, че за изследването на системата за отбрана и в частност 

на протичащите в нея процеси може да се използват най-различни подходи - структурно-

функционален, процесен, научен и т.н. Имайки предвид обаче, че изброените подходи са 

строго специализирани и взаимно допълващи се, те не ни осигуряват пълна картина на 

факторите оказващи влияние при функционирането на една сложна система. Опитът 

показва, че сред най-удачните (ако не и най-удачния), и по тази причина предпочитан 

подход, се явява системният подход. В резултат се достига до убеждението, че от гледна 

точка на взаимодействието в СОС възможностите за прилагането на системния подход 

може да се представят във вид, който да способства постигането на по-високи нива на 

взаимодействие, при изграждането на системата за отбраната. 

1.3.3. Функционална архитектура на системата за отбрана на страната 

Отчитайки факта, че основните функции на системата за отбрана са управление, 

провеждане на военни и невоенни операции и действия, както и тяхната поддръжка за 

осигуряване на стабилна среда на сигурност и подготовка и осъществяване на въоръжена 

защита на териториалната цялост и независимостта на държавата, се достига до извода и 

се предлага, функционалната архитектура на системата за отбрана на страната да 

включва: управляващ компонент; силов компонент (състоящ се от силов военен 

компонент и силов невоенен компонент); поддържащ компонент; и прилежащата им 

инфраструктура. 

Определят се функциите и състава на всеки един от така определените компоненти 

на архитектурата на СОС. Извършва се и критичен анализ на настоящата архитектурата на 

системата за отбрана и системата на подготовката, развръщането и използването на 

военните и невоенните структури, в резултат на което са направени и някои обобщения. 

Поради липсващо определение на понятието „система за отбрана“ се извежда 

твърдението, че от гледна точка на сложните системи, системата за отбрана е сложна 

съвкупност от компоненти и дейности, които се намират в динамично взаимодействие, 

и имат за цел изграждане, поддържане и развитие на отбранителната способност на 
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страната, за осигуряване на стабилна среда на сигурност и защита на териториалната 

цялост, независимостта и суверенитета на страната.  

Достига се до заключението, че предложеният нов подход за изграждане на 

архитектура на СОС, способства за по-ефективното и ефикасно провеждане на процесите 

и дейностите по изграждане и развитие на отбранителни способности на системата и 

създава условия за нарастване на взаимодейстието между нейните елементи. 

Изводи от глава първа: 

1. По своята същност взаимодействието в системата за отбрана е процес на 

съвместни дейности между институции (или техните структури), който на базата на 

връзките и отношенията между тях, регулира поведението им, насочва действията им към 

общо разбиране на ситуацията, целите и задачите и води до постигане на съгласие за 

ефективно изпълнение на мисията на системата. Като съдържание, то е съвкупност от 

характеристики, нива, принципи и форми, която чрез комбинираното си проявление и 

влияние в системата, обуславя нейното движение, динамика и развитие.  

2. Взаимодействието е система от дейности, които са неделима част и съществен 

елемент от процеса на управление на различните нива на йерархичната структура на 

системата за управление на отбраната. Междуинституционалното взаимодействие е 

възникващ феномен с характеристики, различни от индивидуалните на участващите в него 

институции и организации, чието влияние нараства с увеличаването на броя на 

йерархичните институционални нива на системата за отбрана.  

3. Основните фактори, които влияят на взаимодействието в системата за отбрана, 

могат да се обединят в шест конструкта, като тяхното влияние е с висока динамика и 

противоречивост и зависи от целите, задачите, организационната архитектура, 

процедурите за комуникация и модела на управление на системата. 

4. Системата за отбрана на страната е сложна система, която независимо че 

притежава общовалидни свойства и се подчинява на общи закони, притежава свои 

функционални характеристики, които съществено я отличават от обикновената 

съвкупности от обекти, процеси и явления. Прилагането на системен подход откроява 

взаимодействието като основен системообразуващ фактор на системата за отбрана при 

което нейната функционална архитектура съчетава: управляващ, силов, поддържащ 

компоненти и прилежащата инфраструктура. 

 

ГЛАВА ВТОРА: ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА 

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СИСТЕМАТА ЗА 

ОТБРАНА НА СТРАНАТА 

§ 2.1. Системният подход при изграждането на отбраната 

Прилагането на всеобхватния подход при изграждането на отбраната на страната е 

едно наложило се решение, което предполага поддържането на ефективна и ефикасна 

система за отбрана, способна да се справя с разнообразни рискове и заплахи за страната. 

НАТО отдавна достигна до убеждението, че прилагането само на всеобхватния 

подход на основата на координиране на усилията на военните с невоенните инструменти 

на мощта не са достатъчно условие за постигането на решаващ успех в мисиите и 

операциите. Ето защо, Алиансът отчита необходимостта от прилагането на интегриран 
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подход, с който се цели взаимодействието между военните и невоенните способности да 

преминат на качествено ново ниво, осигуряващо бързо и ефикасно управление на 

процесите, а от там и превъзходство, осигуряващо изпреварващи действия на НАТО за 

преодоляване на рисковете и заплахите за отбраната и сигурността на страните членки. 

Като изходна точка е прието заключението, че ако прилагаме стандартното 

разбиране за системния подход, от гледна точка на феномена междуинституционално 

взаимодействие в системата за отбрана на страната, то очевидно резултатите няма да 

бъдат достатъчни. Това е така, защото в този случай не се отчитат всички процеси и 

дейности по изграждане и поддържане на способности за взаимодействие (от гледна точка 

на характеристиките на отделните форми и нива), които както вече изяснихме зависят от 

много и разнообразни фактори. С други думи, ако искаме стратегическите лидери и 

органите за управление да прилагат системно мислене в хода на взаимодействието в 

рамките на архитектурата на СОС, то същите следва да използват различните подходи, 

изграждащи системния подход в логическа последователност, която отчита нивата на 

междуинституционално взаимодействие. При това тези подходи следва да вземат под 

внимание отделните нива и форми в тяхната цялост, в рамките на общия континуум на 

междуинституционалното взаимодействие.  

Преследването на такъв резултат води до твърдението, че е крайно необходимо 

усъвършенстване на прилагания в системата за отбрана системен подход. Достига се до 

убеждението, че освен общоприетите елементи на системния подход - структурен, 

функционален и процесен, при отчитане целите, задачите, нивата и формите на 

взаимодействието в системата за отбрана е възможно да се използват и множество 

поддържащи го подходи и методи, с последователно прилагане на научен подход на всеки 

един от етапите. Така системният подход в рамките на процеса по изграждане на 

системата за отбрана, която отчита взаимодействието между неговите елементи, най-вече 

по отделните нива и форми, ще добие следния вид: структурно-функционален, процесен, 

всеобхватен и интегриран. А научният подход осигурява необходимия за системата за 

отбрана „път на познанието“, с помощта на който се достига до обективно познание на 

действителността, посредством извършване на наблюдения, измервания, предположения, 

експерименти и верификация.  

Поради което се твърди, че подредените в такава последователност подходи в 

обхвата на системния подход и най-вече тяхното прилагане в този ред, изграждат 

съответна степен на организираност, резултат от постигнатото ниво на взаимодействие. 

А успешното реализиране на този подход на национално ниво предполага 

прилагането на по-високо ниво на организиране на междуинституционалното 

взаимодействие (главно колаборация, и в отделни случаи/процеси - координация и/или 

сътрудничество), за да е възможно процеса по планирането на отбраната да се 

осъществява ефективно. На съюзно или на друго международно ниво, предпочитаните 

форми за осъществяване на взаимодействието между заинтересуваните субекти 

обикновено ще бъдат координация, сътрудничество и/или неконфликтно, в зависимост от 

преследваните цели и интереси, и само в отделни случаи на ниво колаборация. В 

допълнение, този подход създава условията за осъществяването на съвместна подготовка 

между институциите (елементите) от системата за отбрана, както на национално, така и на 

съюзно ниво, на чиято основа да се достигне яснота на целите и единение. 
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§ 2.2. Критерии и показатели за изследване ефективността на взаимодействието  

Известен факт е, че определянето на ефективността на междуинституционалното 

взаимодействие е сложен процес, свързан с постоянно наблюдение, контрол и отчитане 

измененията в състоянието на цялата система за отбрана. За да се покаже реално 

ефективността на извършваните дейности и задачи по подготовката на страната за 

отбрана, насочени към изграждане, развитие и поддържане на отбранителната способност 

на страната е необходимо още преди те да започнат да се изпълняват, в процеса на 

планиране и организиране на взаимодействието да се заложат измерители, които да 

определят степента на неговото достигане, като разбира се те следва да са различни за 

всяка една от тях, в зависимост от естеството им, както и от вида и броят на участващите 

институции.  

Съвсем естествено върху крайния резултат - състоянието на отбранителната 

способност на страната, оказват влияние много на брой и разнообразни фактори - средата 

на сигурност, адекватността на нормативната уредба, наличните ресурси и т.н. 

Свързващото звено между изброените фактори и крайния резултат обаче се явява 

постигнатото ниво на междуинституционално взаимодействие в системата за отбрана. 

За да е ясно как се реализират планираните нива на междуинституционално 

взаимодействие и постигат ли се заложените действия и ефекти при изпълнението на 

дейностите и задачите при подготовката на страната за отбрана и в хода на нейното 

осъществяване, е изключително важно и необходимо да бъде оценено постигането на 

всяко едно действие или ефект.  

 

Фиг. 2 Взаимни връзки и зависимости между областите на способности за 

междуинституционално взаимодействие 

Превръщането на целите в резултат се постига, чрез изграждане и поддържане на 

специфичен набор от способности за взаимодействие на участващите институции, 

реализирани чрез отделните области - познавателна, информационна, социална и 

физическа. Така се изграждат нивата на междуинституционално взаимодействие във всеки 

един етап от изпълнението на дейностите, ефектите и целите във времето и 

пространството, т.е. областите със способности за междуинституционалното 
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взаимодействие се явяват и величините, които пряко влияят върху неговата 

ефективност като цяло.  

Изследвани са основните критерии и показатели за ефективност на 

междуинституционалното взаимодействие на системата за отбрана на страната, проведено 

в рамките на посочените способности за взаимодействие в четирите области, представени 

на фигура 2. 

Всички тези показатели и критерии са функция от постигнатото ниво на 

междуинституционално взаимодействие и са изразител на степента на ефективност и 

ефикасност при извършваните дейности, операции и задачи.  

§ 2.3. Емпирично изследване на състоянието на междуинституционалното 

взаимодействие 

2.3.1. Методология на емпиричното изследване 

А. Тема на изследването 

„Изследване на състоянието на междуинституционално взаимодействие между 

основните елементи на системата за отбрана на страната“. 

Б. Обект на изследването 

Обект на изследването е междуинституционалното взаимодействие между 

основните елементи на системата за отбрана на страната. 

В. Предмет на изследването 

Предметът на изследването са адекватността на нормативната база, връзките, 

факторите и нивото на междуинституционално взаимодействие осъществявано в хода на 

провеждането на основните дейности, свързани с подготовката на страната за отбрана, 

нейното осъществяване във военно време, съществуващите проблеми, както и насоките за 

усъвършенстване на взаимодействието между основните елементи на системата за 

отбрана на страната.  

Г. Цел на изследването 

Целта на изследването е да се разкрие състоянието на междуинституционалното 

взаимодействие, да се верифицират факторите и оцени тяхното влияние, да се изведат 

основните проблеми и да се очертаят някои от насоките за усъвършенстване на 

междуинституционалното взаимодействие в системата за отбрана на страната. 

Д. Задачи на изследването 

1. Да се оцени нормативната уредба, регламентираща междуинституционалното 

взаимодействие в системата за отбрана. 

2. Да се определят факторите, които оказват най-силно влияние върху 

междуинституционалното взаимодействие.  

3. Да се определи нивото на ефективност на междуинституционално взаимодействие 

в системата за отбрана. 

4. Да се определят сходствата и различията в приоритетите, за повишаване на 

ефективността, при изпълнението на задачите на системата за отбрана между военните и 

невоенните структури.  

5. Да се изведат основните проблеми на междуинституционалното взаимодействие в 

системата за отбрана. 

6. Да се набележат областите, в които е необходимо да се предприемат мерки за 
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усъвършенстване на нивата на междуинституционално взаимодействие в системата за 

отбрана. 

Формулирани са основна и пет частни изследователски хипотези. 

2.3.2. Методика на емпиричното изследване 

Представени са работен план на изследването, включващ основните етапи и стъпки 

при организирането и провеждането на емпиричното изследване, както и използвания 

инструментариум за добиване, обработка и анализ на получените данни.  

А. Формиране на извадката 

Изследването се проведе в периода 12.04. - 16.06.2017 г. 

В изследването бяха поканени за участие експерти от 15 институции (министерства 

и техни структури, ведомства, структури на областна администрация, общинска 

администрация, и неправителствена организация - Българския Червен кръст). 

Допълнително участие взеха и експерти от органи на териториална и местна 

администрация от страната - участници в работната среща по въпросите на ОМП, 

проведена в гр. Сливен, както и офицери и цивилни служители от академичния състав на 

ВА „Г. С. Раковски“.  

Анкетиране беше проведено и със слушателите от магистърска специалност 

„Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ и специализанти - 

експерти от различни държавни институции и органи на централната и териториална 

администрация, обучаващи се в курсове за повишаване на следдипломната квалификация 

във факултет „Национална сигурност и отбрана“ на ВА „Г. С. Раковски“.  

Участваха експерти с различен ранг - офицери, цивилни служители, държавни 

служители и служители от посочените по-горе институции и структури, които са от 

различни нива на управление - стратегическо, оперативно и тактическо. Общият брой на 

изследваните лица е 293.  

След извършената първична обработка на данните 7 от анкетните карти бяха 

анулирани. Анкетните карти, които бяха оценени за валидни и кодирани за вторична 

обработка на набраната информация са 286. От тях по признак ранг на участниците 

резултатите са, както следва: офицери - 46%, цивилни служители - 10%, държавни 

служители - 29%, служители - 15%. Съпоставката на анкетираните по признак въоръжени 

сили (Министерство на отбраната), спрямо институциите от невоенния компонент е 58% 

към 42%.  

Б. Модел на емпиричното изследване 

При анализа на данните се разкрива влиянието на независимите променливи 

величини - държавната политика и нормативната база (архитектура, управление и 

функционални връзки, фактори, ресурси за отбрана) върху зависимите променливи - 

нивото на междуинституционално взаимодействие (конфликтно, неконфликтно, 

сътрудничество, координация, колаборация, интеграция и др.), което на свой ред определя 

резултата (ефективността) от извършваните процеси по подготовката на страната за 

отбрана (подготовка на ВС, подготовка на икономиката, подготовка на територията и 

инфраструктурата, подготовка на държавната администрация и населението) и по 

осъществяване на отбраната на страната (виж фиг. 3). 
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В. Методи за изследване 

Използваната анкетна карта е авторска и е разработена в два варианта. Първият 

вариант е предназначен за институциите, които формират въоръжените сили на 

Република България за военно време, съгласно ЗОВСРБ. Тя се състои от 24 въпроса - 21 

закрити и 3 открити въпроса. Вторият вариант на анкетната карта е разработен за 

институциите, които не извършват мобилизация по смисъла на Закона за резерва на ВС на 

РБ и съдържа 21 въпроса (19 закрити и 2 открити въпроса). Единственото, което го 

отличава от първият вариант на анкетната карта е отсъствието на три от въпросите, 

свързани с осигуряването на мобилизационните ресурси за ВС. 

 

Фиг. 3 Модел на емпиричното изследване 

В анкетната карта акцента е поставен върху: извличането на експертна оценка за 

адекватността на нормативната уредба, регламентираща междуинституционалното 

взаимодействие; формирането на моментна снимка за степента (нивото) на 

междуинституционалното взаимодействие при осъществяването на процесите на 

планиране на отбраната, изграждането на съвместни способности, подготовката и 

осигуряването на мобилизационните ресурси за ВС, както и на дейностите на органите за 

управление на отбраната в мирно и военно време; добиването на информация относно 

най-важните области, които биха възпрепятствали постигането на високи нива на 

взаимодействие, както и за верифициране на факторите изведени от Андрю Уилямс и 

определянето на най-значимите от тях за междуинституционалното взаимодействие в 

системата за отбрана; очертаването на насоките за усъвършенстване на взаимодействието 

в системата за отбрана на страната на основата на предложени от автора алтернативи, 

както и чрез изразяване на мнения, предложения и споделен опит от практиката от страна 

на анкетираните експерти. Авторът представя и своя формулировка на термина 

„междуинституционално взаимодействие в системата за отбрана“, с цел верификацията 

му.  
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В таблица 2 е представен алгоритъма за решаване на формулираните 

изследователски задачи в емпиричното изследване.  

Таблица 2 

Алгоритъм за решаване на изследователските задачи в емпиричното изследване 

Задача № Решава се с хипотеза № Чрез въпрос № 

Задача № 1 
Хипотеза № 1 и подпомага реша-

ването на задача № 3 

Основни въпроси с №№ 3, 4, 13, 20 и 21 

Допълнителни въпроси с №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 

Задача № 2 
Хипотеза № 2 и подпомага решава-

нето на задача № 3 

Основни въпроси с № 7 и №10 

Допълнителни въпроси с № 9 и № 12 

Задача № 3 

Хипотеза № 3 и се подпомага от 

решаването на хипотези с №№ 1, 2, 

4 и 5. 

Основни въпроси с №№ 5, 6, 8, 9, 11, 12 и 16 

Допълнителни въпроси с №№ 13, 20 и 21 

Задача № 4 
Хипотеза № 4 и подпомага решава-

нето на задача № 3 

Решава се посредством използването на 

статистическия метод  - дисперсионен анализ 

Задача № 5 
Хипотеза № 5 и подпомага решава-

нето на задача № 3 

Основни въпроси с №№ 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23 

и 24 

Задача № 6 
Допълнителни въпроси с №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 16, 20, и 21 

С оглед добиването на по-детайлна и допълнителна информация по въпросите 

свързани със състоянието на междуинституционалното взаимодействие в системата за 

отбрана на страната, беше проведено и т.н. свободно интервю със 21 лица, представители 

на институции и техните структури участвали в изследването. 

§ 2.4. Анализ на резултатите от емпиричното изследване 

2.4.1. Контент анализ на данните от изследването 

Контент анализа на резултатите от проведеното анкетно проучване е изготвен по 

отделни, а там където е необходимо за решаването на заложените задачи и хипотези, и по 

групи въпроси от анкетната карта, като се изследва мнението на всички анкетирани 

експерти от различните институции и структури. Анализират се данните като цяло, някои 

от тях на база най-значими извадки на част от институциите, а други като извадка от 

военния и невоенния компоненти на системата за отбрана (въоръжени сили - МО и 

невоенен компонент, включващ всички останали институции).  

Резултатите от контент анализа позволиха да се направят следните обобщения и 

заключения: 

1. Резултатите по категоричен начин доказват предложената от автора теза за 

същността на междуинституционалното взаимодействие в системата за отбрана на 

страната и водят до верифицирането й. С отчитане и приемане на някои от предложенията 

на анкетираните тя добива следния вид: Целенасочен, нормативно обусловен процес на 

съвместни дейности между институции (техни структури), който на базата на 

връзките и отношенията между тях, регулира поведението им и насочва действията им 

към общо разбиране на ситуацията, целите и задачите и води до постигане на съгласие 

за ефективно изпълнение на мисията на системата. 
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2. Предложените за оценка на анкетираните 19 основни фактора, бяха верифицирани 

като оказващи влияние на междуинституционалното взаимодействие в системата за 

отбрана на страната. Анализът на резултатите способства да бъдат ранжирани в 

таксономичен ред най-важните седем фактора, които задължително следва да се отчитат 

при планирането и организирането на междуинституционалното взаимодействие. 

3. Резултатите показват, че ефективността на наличните междуинституционални 

правила и процедури за взаимодействие свързани с управлението на дейностите по 

отбраната на страната в трите възможни състояния на функциониране на държавата са на 

„незадоволително ниво“. 

4. В голяма степен анкетираните възприемат предложените от автора 

възможности за подобряване на междуинституционалното взаимодействие, а именно: 

- задължително да се създават официални двустранни и/или многостранни 

механизми (под формата на договори, споразумения, инструкции, планове и др.) за 

взаимодействие между институциите; 

- необходимост от създаването на единен стратегически надведомствен орган, 

който да синхронизира дейностите между институциите по подготовката на страната за 

отбрана. Болшинството от изразилите мнение за мястото на неговото създаване по 

категоричен начин показва, че такъв орган следва да се създаде към Министерския съвет 

на Република България; 

- целесъобразно е приемането на отделен нормативен акт - Закон за отбраната на 

Република България; 

- необходимост от нормативно регламентиране на доказалото се в практиката 

правило за целесъобразността, участващите в каквато и да е дейност или операция органи, 

сили и средства да са под общо ръководство/командване; 

- нормативно да се осигури възможността от извършването на мобилизация на 

гражданските ресурси с оглед ефективното преодоляване на негативните последици при 

възникнала криза от различен характер или при конфликт. 

5. Потвърждава се хипотезата, че съществуващата нормативна уредба 

регламентираща архитектурата, процесите, дейностите и междуинституционалното 

взаимодействие в системата за отбрана не е достатъчно адекватна и затруднява 

изпълнението в пълна степен и по надежден начин на мисията на системата. 

6. Съществуващия механизъм регламентиращ процеса на мобилизация в интерес на 

ВС на РБ в значителна степен не осигурява нужната ефективност на дейностите по 

комплектуването, подготовката и осигуряването на определените за военно време 

мобилизационни ресурси, и се оценява на степен „средна“. 

7. Резултатите от анкетирането доказват, че моментното състояние на 

междуинституционалното взаимодействие в системата за отбрана на страната е на средно 

ниво, което обаче се оказва недостатъчно за ефективното и ефикасно изпълнение на 

дейностите и задачите по подготовката и осъществяването на отбраната на страната. 

8. Набраната качествена информация от отворените въпроси, показва 

многопосочност на извлечените възможни направления за усъвършенстване на 

междуинституционалното взаимодействие в системата за отбрана на страната. С това се 

доказва, че предприемането на отделни (единични) мерки в някои от областите на дейност 

свързани с подготовката на страната за отбрана или при нейното осъществяване няма да 
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доведе до получаването на значим ефект за усъвършенстването на взаимодействието 

между елементите на системата. За постигането на решителен и устойчив във времето 

ефект е необходимо прилагането на цялостен, системен подход за увеличаване на 

неговата ефективност. 

2.4.2. Количествен анализ на данните от изследването 

Получените по-горе данни от контент анализа, осигуриха само частична информация 

за съществуващите взаимовръзки и зависимости между променливите при оценката на 

ефективността и състоянието на междуинституционалното взаимодействие в системата за 

отбрана на страната. Ето защо за да се разкрият съществуващите причинно-следствени 

връзки между независимите променливи, които са определени в модела на настоящото 

изследване, както и тяхната посока, сила и влияние към зависимите променливи, се 

използва различен инструментариум от количествени методи за статистически анализ. По 

този начин се доказва как промяната в нивото на междуинституционално взаимодействие 

ще влияе респективно върху ефективността и ефикасността на извършваните процеси и 

дейности при подготовката и осъществяването на отбраната на страната.  

С други думи, проведеният задълбочен количествен анализ ни осигури 

допълнителни аргументи при потвърждаването или опровергаването на заложената 

основна хипотеза в изследването и произтичащите от нея изследователски задачи.  

Изследването протече в следния порядък: 

1. Извършване на еднофакторен дисперсионен анализ (ANOVA - analysis of 

variance), за да се определи на базата на сравнение между променливите, сходствата в 

мненията на двете групи анкетирани, посредством използваната величина за 

статистическа значимост между две средни. 

2. Изследване на факторната структура на променливите, с цел анализ на 

съществуващите вариации, за установяване на базис от допълнителна информация за 

потенциално групиране на променливите, с обединяваща ги характеристика. 

3. Статистически анализ на вътрешната консистентност на установените фактори. 

4. Провеждане на корелационен анализ за установяване на съществуващите 

взаимовръзки между величините в анализа. 

5. Провеждане на регресионен анализ. Чрез този аналитичен метод се търси 

информация за изучаване на корелационните зависимости между признак факторите и 

признак резултата в анализа. Регресионният анализ показва взаимните отношения между 

променливите. Затова се търси как и в каква степен признак-резултата (зависимата 

променлива) се променя като функция от измененията на признак-фактора (независимата 

променлива). 

Резултатите от използваните количествени методи за статистически анализ са 

основание със значителна степен на достоверност да се твърди следното: 

1. Съществува сходно разбиране, оценка и нагласи у експертите, както от състава на 

ВС - МО, така и в невоенния компонент от системата за отбрана на страната по отношение 

проблемите на междуинституционалното взаимодействие, както и за направленията, в 

които следва да се предприемат мерки с оглед повишаване на неговото ниво и нарастване 

ефективността и ефикасността на извършваните процеси и дейности при подготовката и 

осъществяването на отбраната на страната. Това е стабилна платформа, която трябва да се 

използва от органите за ръководство на системата за отбрана за постигане на съгласие от 
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всички институции по отношение на общите цели и приоритети, които трябва да положат 

основите на нова нормативно определена архитектура на системата за отбрана на страната 

изградена на функционален принцип. 

2. Количественият анализ на данните показа, че съществува много висока вътрешна 

консистентност между въпросите. Получените резултати от факторния анализ отчетоха 

общо три от измеренията на главния фактор, обвързващ заложените в анализа 9 

променливи (въпросите със скала) от въпросника. От своя страна, така определените и 

наименувани три фактора се намират в правопропорционална зависимост, от което може 

да се заключи, че положителната промяна в степента на ефективност на който и да е от 

тях, или на група от тях, ще доведат до съответната степен на регресия в останалите. 

3. Анализът на данните показа, че корелационният индекс между всички 

променливи е значителен и е показател за силна взаимна свързаност.  

4. Потвърждава се основната хипотеза, че нивото на междуинституционално 

взаимодействие в системата за отбрана може да се увеличи, само ако се осъзнава и 

целенасочено се управлява влиянието на всички фактори оказващи въздействие върху 

неговата ефективност и ефикасност. 

5. Извършеният регресионен анализ, разкри наличието на редица причинно-

следствени връзки и зависимости между групите фактори, с което се приведоха 

допълнителни аргументи за възможните подходи и пътища за оптимизиране на процесите 

и дейностите по подготовката и осъществяването на отбраната на страната, посредством 

повишаване на нивото на междуинституционално взаимодействие. 

Проведеното емпирично изследване, позволява да се обобщи следното: 

- определените в изследването цел и задачи, са изпълнени; 

- избраните методи за анализ на данните, позволиха да се верифицират редица 

възможни насоки за усъвършенстване на взаимодействието между елементите от 

системата за отбрана на страната, а също така и да се разкрият взаимните връзки и 

зависимости между факторите, определящи неговата ефективност; 

- доказва се, че така построения модел на емпиричното изследване е верен и следва 

да се прилага в своята системна съвкупност при търсенето на подходи (посредством 

независимите променливи) за повишаването на междуинституционалното взаимодействие 

(зависими променливи) в системата за отбрана; 

- статистическите данни и използвания инструментариум осигуриха възможност да 

се разкрие състоянието на междуинституционалното взаимодействие, като то най-общо 

може да бъде определено като недостатъчно добро. Към момента то не осигурява нужната 

ефективност и ефикасност при изпълнението на дейностите и задачите в хода на 

подготовката на страната за отбрана, в резултат на което не съществуват и достатъчно 

гаранции за възможността за изпълнение в пълна степен на мисията на системата; 

- резултатите от изследването разкриха множество на брой проблеми, които 

съществуват в процеса на взаимодействие, стоящ в основата на изграждането и развитието 

на отбранителните способности на системата за отбрана. Ето защо, може да се заложи на 

тезата, че за неговото усъвършенстване е нецелесъобразно да се предприемат единични 

или несистемни мерки, а е необходимо да се приложи цялостен, системен подход. 
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Изводи от глава втора: 

1. Системният подход е надежден инструмент за управление на множество сложни 

взаимосвързани дейности. Прилагането на системен подход с акцент върху формите и 

нивата на взаимодействието между съставните елементи на системата за отбрана, 

позволява инкорпориране на изгражданите способности в структурно-функционален, 

процесен, всеобхватен и интегриран вид. Системният подход в системата за отбрана 

осигурява синергия и поетапно достигане на най-високи нива на взаимодействие, при 

изграждане и използване на военни и невоенни способности на национално и/или съюзно 

ниво, за постигане на цялостна интеграция на системите за управление на отделните й 

институции. 

2. Оценката на ефективността на междуинституционалното взаимодействие е 

сложен процес, който изисква постоянно наблюдение, контрол и отчитане измененията в 

състоянието на цялата система за отбрана. Тя се извършва с помощта на критерии за 

ефективност, които отчитат реализираните ефекти, и на критерии за изпълнение, 

отчитащи изпълнението на планираните действия за организация на 

междуинституционалното взаимодействие. Оценката се извършва в процеса на 

планирането и организирането на взаимодействието в системата, за реализация на 

конкретни задачи и постигане на конкретни цели за всяка дейност или операция. 

3. Анализът на текущото състояние на процеса на взаимодействие в системата за 

отбрана на страната позволява неговото оценяване като „задоволително“, което е 

недостатъчно за ефективното и ефикасно изпълнение на дейностите и задачите при 

подготовката и осъществяването на отбраната на страната. Процесът на оценка осигурява 

верификация на факторите, които влияят върху междуинституционалното взаимодействие 

и разкрива редица проблеми, предизвикани от неактуалност и небалансираност на 

действащата нормативна уредба, отсъствие на общи правила и процедури, както и 

незадоволително ниво на готовност на органите за управление при кризи и конфликти. 

4. Изследването позволи да се набележат някои подходи и пътища за оптимизиране 

на процесите и дейностите по подготовката и осъществяването на отбраната на страната. 

То доказа недвусмислената зависимост на ефективността на взаимодействието от 

характеристиките на съществуващите връзки и зависимости, фактори и условия в 

системата, и подпомогна дефинирането на възможностите за усъвършенстване на 

взаимодействието между институциите, които оптимизират процесите на управление в 

областите на изграждане на способности за отбрана. 

 

ГЛАВА ТРЕТА: НАСОКИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО 

МЕЖДУ ЕЛЕМЕНТИТЕ ОТ СИСТЕМАТА ЗА ОТБРАНА НА СТРАНАТА 

За постигането на решителен и устойчив във времето ефект е необходимо 

прилагането на цялостен, системен подход за увеличаване ефективността на 

взаимодействието, а тази необходимост вече беше доказана в предишните глави. В този 

смисъл, съвсем естествено усилията бяха насочени към търсене на такъв подход, с чието 

прилагане в практиката да е възможно постигането на желания значим ефект по 

усъвършенстване на междуинституционалното взаимодействие в системата за отбрана на 

страната. За изпълнението на тази цел, усилията бяха насочени към предлагането на по-
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ефективни модели за работа в системата за отбрана, свързани с нейните основни аспекти - 

управлението на системата и изграждането и развитието на ВС, подплатени с 

необходимите за тази цел и промени в нормативните документи регламентиращи 

функционирането на системата.  

На основата на проведените в глава първа и глава втора изследвания, бяха изведени 

няколко основни насоки, свързани с усъвършенстването на междуинституционалното 

взаимодействие. Те са: концептуална промяна на възгледите за изграждане и развитие на 

отбранителните способности на страната; усъвършенстване на процеса на управление 

на системата за отбрана; усъвършенстване на нормативната уредба, регламентираща 

отбраната на страната.  

§ 3.1. Концептуална промяна на възгледите за изграждане и развитие на 

отбранителните способности на страната 

Стратегическа цел на отбранителната политика е да се развиват, поддържат, 

усъвършенстват и използват адекватни на тенденциите в развитието на средата на 

сигурност отбранителни способности на страната.  

Анализът на основните стратегически документи в сферата на сигурността и 

отбраната сочи, че до момента никъде не се разглеждат, нито в теоретичен, нито в 

практически план, механизмите за формулиране и подходите за изграждане на 

способностите на страната, необходими за да се защитава надеждно нейната териториална 

цялост и независимост, т.е., способностите й за отбрана. Не се посочват и интегрирани 

подходи и механизми за изграждане на способности на военния и невоенния компоненти, 

за това как да се реализират те в рамките на системата за отбрана на страната, и как да се 

изграждат способности за взаимодействие между отделните й компоненти. Засега в 

стратегическите документи се говори основно или за колективни (съюзни) такива, или за 

отбранителните способности на въоръжените сили, на отделни структури или подсистеми.  

Ето защо, като основа за планиране, организиране и осъществяване на 

взаимодействието в системата за отбрана е целесъобразно, да се възприеме идеята за 

разработване на концептуален Модел за изграждане и развитие на отбранителната 

способност на страната, който се базира на схващането, че отбранителната способност 

се изгражда като резултат от развитието на функционални и оперативни способности за 

отбрана. Известно е, че отбранителната способност на страната (ОСС) най-общо е 

съвкупност от военни и невоенни (граждански) способности, които се развиват и 

изграждат с оглед изпълнението на функциите на отбраната и на свързаните с тях задачи. 

В този смисъл, изграждането и развитието на ОСС е целесъобразно да се разглежда като 

процес, включващ дейности по създаването на функционални области на отбранителни 

способности (ФООС), които обхващат отделните области (направления) в които се 

осъществява отбраната. От своя страна, всяка от ФООС обединява съответните 

изграждащи я оперативни способности на различните институции и структури, с 

възложени отговорности по изпълнението на задачи в системата за отбрана (виж фигура 

4). Задължително условие е оперативните способности във всяка една ФООС да са 

оперативно съвместими.  

За да бъде изяснен напълно механизма на предложения Модел за изграждане на 

отбранителната способност на страната и внесена повече яснота относно неговото 
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практическото прилагане, са представени накратко и няколко аспекта, разкриващи 

изискванията за неговото въвеждане, състоянието и реда за изграждане на отбранителната 

способност на страната. В допълнение, са изложени и различни съображения, свързани с 

описание на основните компоненти и областите на отбранителната способност, в които ще 

се изграждат оперативните способности на различните институции и структури от 

системата за отбрана. 

 
Фиг. 4 Модел за изграждане и развитие на отбранителната способност на страната 

(вариант) 

Достига се до убеждението, че реализирането на изведените механизми и подходи за 

изграждане и развитие на ОСС, предполага наличие на системно мислене и воля от 

страна на политическото ръководство на страната, висок експертен капацитет, 

отлична подготовка на изпълнителския състав и будно гражданско общество. 

Колаборацията на всички предпоставки води до постигането на високо ниво на 

взаимодействие в системата за сигурност и за отбрана и до надеждна защита на 

националните интереси. 

За постигането на горното, и от всичко казано до тук в изследването е видно, че за 

усъвършенстването на взаимодействието в СОС е необходимо да се предприемат мерки 

насочени към промяна на модела на управление на системата. В този смисъл, още веднъж 

се подчертава, че органа на който са възложени, основната част от отговорностите по 

управлението на системата за сигурност и за отбрана за защита на националните интереси 

е Министерския съвет на Република България и в частност на създадения към него 

Съвет по сигурността. 

§ 3.2. Усъвършенстване на процеса на управление на системата за отбрана на 

страната 

За решаването на посочените проблеми, несъответствия и слабости в изграждането 

на системата за отбрана и най-вече в нейното управление възниква обективната 

необходимост от изработване и въвеждане на ефективни механизми за 

междуинституционално взаимодействие в управлението на отделните й компоненти. Това 

може да се осъществи чрез съвместни усилия, целенасочени промени и действия на 

всички нива, едновременно в няколко направления: 
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-  извършване на преход от преобладаващия към момента т.нар. „вертикално-

институционален“ принцип на управление към „хоризонтално-интегрален“ такъв, 

основаващ се на междуинституционално взаимодействие и осъзнат стремеж към 

съвместна работа; 

-  ясно диференциране на правата и отговорностите на отделните нива от системата 

за управление на отбраната; 

-  преодоляване на някои специфични, присъщи и системни различия между 

отделните структури и компоненти на системата за отбрана; 

-  необходимост да се осигури ефективност и ефикасност на процеса на формиране 

на общата и секторните политики за отбрана; 

-  осигуряване на единна среда за обмен и разпространение на информация; 

-  необходимост от създаването на единна система за управление на кризи и 

конфликти; 

-  създаване на единна система за изграждане и развитие на лидерската подготовка за 

ръководители/командири и мениджъри/експерти на всички нива на управление. 

Като резултат са изведени два варианта за решение. Те са: усъвършенстване на 

функционалната архитектура на модела за управление на системата за отбрана на 

страната; и изграждане на интегриран Модел на Национална система за управление при 

кризи и конфликти.  

3.2.1. Усъвършенстване на функционалната архитектура на модела за 

управление на системата за отбрана на страната 

Изведено е твърдението, че усъвършенстването на функционалната архитектура на 

модела за управление на системата за отбрана, може да се осъществи също в две 

направления: засилване ролята на Съвета по сигурността към МС като единен национален 

орган за управление на системата и разширяване на структурата, състава и дейността на 

Секретариата на СС; както и създаване на съвещателен орган към Президента на страната 

- Национален съвет по отбрана (НСО), виж фиг. 5. 

Приведени са аргументи за необходимостта от нарастване ролята на СС към МС, 

както и на неговия работен орган - Секретариата. В резултат на което се доказва, че 

съществуващият към момента национален механизъм за междуинституционално 

взаимодействие не създава търсения ефект за интегриране на усилията на държавните 

органи, научния потенциал, бизнеса и гражданите с цел надеждна защита на националните 

интереси, и с оглед търсенето на ефективно и ефикасно решение за усъвършенстване на 

взаимодействието в системата за отбрана на стратегическо ниво. На тази основа се 

предлага една възможна алтернатива на сега съществуващия модел за управление на 

процесите по изграждането и развитието на способностите в системата за сигурност и за 

отбрана.  

Предлага се нов концептуален Модел за усъвършенстване на управлението на 

системата за отбрана, който способства изпълнението на посочените по-горе 

направления, а от там и за преодоляването на съществуващите слабости в цялостния 

процес на управление на ресурсите на основата на по-високо ниво на 

междуинституционално взаимодействие.  

Задават се обосновка - причини, връзки, цел и изисквания, предпоставки, 

ограничения и допускания при реализирането на модела. 
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Същността на промяната в организационната и функционалната архитектура на 

Модела за управление на системата за отбрана, обхваща следните области: 

  По отношение на структурата, състава, правата и отговорностите на Съвета 

по сигурността към МС и неговите работни органи 

Предлагат се вариант на структура, състав, функции и задачи на Секретариата на 

Съвета по сигурността към Министерския съвет. Структурата на Секретариата на СС 

най-общо се състои от секретар на СС, заместник-секретари по отделните области на 

компетентности на СС, ръководител на Секретариата на СС, отдели и сектори към 

тях. 

Определят се правата и отговорностите на ръководството на Секретариата на СС, 

както и изискванията по организирането на междуинституционалното взаимодействие. 

Предвижда се статута на част от създадените междуведомствени съвети (без този на 

СС) към МС, които имат пряко отношение към сигурността и отбраната на страната, да се 

промени и да се преобразува в такъв на междуведомствени комисии към СС. 

  По отношение на създаването на съвещателен орган при Президента на 

страната - Национален съвет по отбрана 

Извършва се обосновка за необходимостта от създаването на Национален съвет по 

отбрана. Предлагат се съставът и функциите на НСО, както и изискванията по 

организирането на междуинституционалното взаимодействие. В резултат се извеждат 

основните предимства и недостатъци на предлаганите промени във функционалната 

архитектура на Модела за управление на системата за отбрана. 

 

Фиг. 5 Структура на органите за управление на системата за сигурност и за отбрана  

при предлаганата промяна в архитектурата на модела на управление 

Предимства: 

- осигуряват се изискванията за ефективно управление, както на системата за 

отбрана, така и като цяло на системата за национална сигурност, на принципа на 

централизирано планиране и децентрализирано изпълнение на дейностите по превенция 
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на рискове и заплахи, и съгласуван отговор на възникнали кризи и конфликти, чрез 

постигането на по-високи нива на междуинституционално взаимодействие; 

- създават се условия за ефективно формулиране, разработване и внедряване на 

политики и стратегии в системата за отбрана, както и за създаване на ефективен 

механизъм за контрол по тяхното реализиране; 

- способства се общото планиране, организиране, изграждане и поддържане на 

способностите на системата за сигурност и за отбрана, и се създават условия за поставяне 

на акцента при тяхното развитие върху националния научно-изследователски и 

технологичен капацитет на отбранителната индустрия на страната на основата на 

инвестиции. Впрочем, създават се и условия за непосредствено пренасяне на опита от 

процесите по планиране на способности, както и по ресурсното планиране във ВС, в 

планирането на същите на национално ниво; 

- способства се създаването, изграждането и непосредственото използване на 

стратегическо ниво на мощен експертен капацитет, интегриращ в себе си военната и 

невоенна експертиза и опит, като по този начин се развива ядрото на работните щабове, 

които ще се развръщат за управлението при кризи и конфликти на стратегическо ниво, и 

се създават ясни правила и процедури за работа, планиране и организиране на 

взаимодействието на всички нива на управление;  

- създават се предпоставки за прилагане на единни принципи и цялостен подход в 

рамките на системата за защита на националната сигурност, с единно планиране и 

използване на ресурсите при кризи и конфликти от различен характер; 

- способства се изграждането на стройна интегрирана национална система за 

управление на (при) кризи и конфликти, и се осигурява по-надеждна основа за защита на 

националните интереси на Република България; 

- не се налагат значими утежнения от административен, финансов или друг характер, 

като същевременно се осигурява търсения от СНС интегритет, последователност и 

системност, при това с подобрено взаимодействие, при изпълнение на целите на 

стратегията в областта на сигурността и отбраната. В допълнение, предвид на това, че 

състава на НСО в основни линии обхваща основния състав на СС към МС, като дори го и 

разширява, ще отпадне необходимостта взетите решения от НСО да бъдат допълнително 

обсъждани от СС; 

- гарантира се и търсеното прилагане на цялостния подход при управлението на 

дейностите в системата за сигурност и за отбрана от страна на СС, подпомаган от 

Секретариата, тъй като по правило инициативите за усъвършенстване на дейностите в 

областта на отбраната произтичат от централните и териториалните органи на 

изпълнителната власт, което гарантира, че те първо ще се обсъждат на ниво институция, 

след това от компетентната междуведомствена комисия, и накрая ще се съгласуват със 

секретаря на СС, т.е. предложенията ще се разглеждат и в Секретариата на СС. Впрочем, 

изпълнението на този алгоритъм, осигурява реализирането на заложения механизъм, с 

който се постига единство, твърдост и системност в преследването на заложената в СНС 

цел. Изключителен гарант за нейното постигане, са предоставените компетенции в тази 

област, на основния орган подпомагащ дейността на МС - Съвета по сигурността; 

- осигуряват се предпоставки за непрекъснат диалог между двете институции с 

възложени отговорности по ръководството на отбраната на страната - МС и Президента на 
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РБ, както и условия за единство в провежданите политики в тази област и взаимен 

контрол на основата на широка информираност, предвидливост, прозрачност и 

последователност, водеща до постигането на високо ниво на междуинституционално 

взаимодействие на най-високо политическо ниво в държавата. Това от своя страна създава 

условия и за спираловидното му разрастване и на по-ниските нива на управление;  

- гарантира се и нещо много важно, което към настоящия момент не е постигнато - 

решаване на наболелия въпрос относно правата за вземане на решения в областта на 

отбраната на страната, особено във военно време. Това е така защото, още от мирно време 

се осигурява фундаменталната нужда от екипност и доверие в ръководения от президента 

на републиката за военно време орган за управление на отбраната на страната - Върховно 

главно командване (ВГК). Създават се условия за изготвянето на ясно разписани правила 

и процедури за вземане на решения, планиране и организиране на 

междуинституционалното взаимодействие на стратегическо ниво, и натрупване на ценен 

опит и въвеждане на корекции в работата от практиката, които да бъдат приложени в 

готов вид за управление във военно време;  

- осигурява се възможност за предприемането на по-бързи, изпреварващи мерки в 

областта на отбраната, в резултат на подобрения диалог между двете държавни 

институции, и по-лесната им реализация, въз основа на постигнато широко съгласие и в 

рамките на провежданите при Президента заседания на Консултативния съвет по 

национална сигурност (КСНС);  

- в голяма степен се изпълняват и изискванията от гледна точка на теорията за 

управление на сложни социални системи: който изпълнява - той планира, и който 

използва - той подготвя, както и на принципа функционирането на държавата при 

извършването на преход от мирновременно към военновременно управление, а и обратно, 

да се извършва без особени сътресения. Правят се и изключително ценни стъпки към 

интегриране на управлението на (при) кризи в мирно време, с това във военно време, т.е. 

спомага се и за изграждането на единна Национална система за управление на (при) кризи 

и конфликти, която да е валидна за мирно и военно време. 

Недостатъци:  

- в определена степен смесване на дейности, попадащи в обхвата на Секретариата на 

СС и на Междуведомствените комисии към СС; 

- необходимост от значителна промяна на настоящия модел и на взаимовръзките и 

взаимодействието между институциите по хоризонтала и вертикала в системата за 

сигурност и за отбрана, спрямо начина по който оперират към момента органите на 

всички нива в двете системи;  

- необходими са първоначално допълнителни бюджетни средства за 

преструктуриране на системата, но във времето същите могат да бъдат компенсирани, от 

нарастване на ефективността и ефикасността в нейното управление; 

- риск от увеличени неформални влияния и въздействия от страна на президента на 

републиката главно върху институциите от изпълнителната власт, в резултат на които във 

времето да се натрупат негативни ефекти в различни сфери на обществения живот в 

страната. 

В заключение, се обобщава, че заложената основна предпоставка при изграждането 

на Модела на управление на системата за отбрана - търсенето на ефективно решение за 
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усъвършенстване на междуинституционалното взаимодействие и по-надеждна защита на 

националните интереси, чрез усъвършенстване на способностите на системата за 

сигурност и за отбрана на страната, е постигната.  

Основание за това, че предлагания Модел превъзхожда съществуващия към 

момента, може да се открие в постигането на следните ефекти:  

1. Увеличен стратегически управленски капацитет - предлаганата алтернатива 

допринася във висока степен за изграждане на способности за формулиране, разработване, 

въвеждане и реализиране на национални политики и стратегии за постигане на заложените 

цели в областта, както на националната сигурност, така и на отбраната, както и за 

постигане на консенсус между всички участващи субекти. 

2. Създадени условия за изграждане и поддържане на отбранителната способност 

на страната - алтернативата допринася във висока степен за това, изграждането и 

поддържането на отбранителната способност на страната да се осъществява не на тясно 

ведомствена основа и при липса на интерес от голяма част от институциите с възложени 

отговорности към отбраната на страната, поради неразбирането на факта, че провежданата 

отбранителна политика на страната не е отговорност само на Министерството на 

отбраната, а да се превърне в национална кауза и отговорност на всички държавни 

институции, бизнеса и българското общество като цяло. В този смисъл, 

усъвършенстването на модела създава предпоставки и за балансиране между целите на 

отбранително-икономическата политика, от една страна - изграждане на способности за 

отбрана, и от друга, за постигане на положителни икономически ефекти.  

3. Създава ефективна интегрирана структура с потенциални способности за 

ефективно управление на системата за сигурност и за отбрана, в която се наблюдават: 

ясно разграничаване и структуриране на йерархичните управленски нива; ясно и 

рационално разпределени функции и отговорности между държавните органи и между 

управленските нива; достатъчен и наличен административен капацитет с възможности за 

рационалното му използване; възможност за създаването на работещи механизми за 

осъществяване на управленско въздействие с оглед ефективното управление на процесите 

в системите. 

4. Способства за по-ефикасното управление на ресурсите и разходване на 

бюджетните средства, и за по-добър взаимен контрол, в резултат на повишаване на нивото 

на междуинституционално взаимодействие в системата за отбрана.  

3.2.2. Изграждане на интегриран Модел на Национална система за управление 

при кризи и конфликти 

Обоснована е необходимостта от създаване на Национална система за управление 

при кризи и конфликти, като основният акцент се поставя върху липсата на връзка между 

регламентираната Национална система за управление при кризи (НСУК) с тази за 

управление на държавата при възникването на въоръжен (военен) конфликт. Изтъква се и 

обстоятелството, че сега действащия механизъм на междуинституционално 

взаимодействие, създаден от най-висшия орган на изпълнителната власт - МС на РБ не 

осигурява целенасоченост, единство на усилията, ефективност и ефикасност на 

използваните ресурси, адекватни способности на Системата за защита на националната 

сигурност, а от там и надеждна защита на националните интереси. 
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Доказва се необходимостта от изграждането на интегриран модел за управление на 

Националната система за управление при кризи и конфликти (НСУКК), като за тази цел 

трябва да се работи в следните насоки: разработване на законодателство, регламентиращо 

изграждането на НСУКК; създаване на единна система за планиране и процедури за 

вземане на решение за мирно и военно време; създаване на процедури и правила за 

междуинституционално взаимодействие в рамките на системата; изясняване статута и 

правомощията на органите за управление на отбраната за мирно и за военно време и др. 

Привеждат се аргументи и конкретни мерки, които трябва да се предприемат във 

всяка една от посочените по-горе насоки за да е възможно изграждането и развитието на 

предложената НСУКК, и как това от своя страна ще способства нарастването на 

междуинституционалното взаимодействие в системата. Предлага се и концептуален 

Модел на НСУКК (виж фиг. 6), като се прави и системна връзка с предложения по-горе 

Модел на управление на системата за отбрана на страната.  

Тази системна връзка разкрива редица нови възможности, които могат да бъдат 

представени по следния начин:  

1. Използване на интегрирания военен и невоенен капацитет, за ранно разкриване на 

рискове от всякакъв характер и предприемането на адекватни мерки за тяхното 

неутрализиране още на ранен етап от тяхното развитие. 

2. Възможност управлението на тези дейности да се извършва през призмата на 

цялостния подход при решаването на възникващите рискове, с оглед на това, че на едно 

място се събира и анализира информация за всички фактори и условия, които оказват 

влияние върху изменението на средата на сигурност. 

3. Възможност така изградената система за управление на системата за сигурност и 

за отбрана да действа проактивно, а не както в повечето случаи до сега реактивно на вече 

настъпили промени във факторите и условията на средата на сигурност. 

4. Способност за адекватен и координиран отговор на настъпили кризи от различен 

характер в следствие на ясни механизми за разпределяне на отговорностите, обхващащи 

всички области за изграждане и развитие на способности (а не както е в момента), права за 

вземане на решение, работещи органи и структури на различните управленски нива и т.н. 

5. Способност за бързо и устойчиво нарастване (мобилизиране) на НСУКК при 

необходимост от извършване на преход от управлението при кризи към управление при 

конфликти, в резултат на съществуващите още от мирно време на стройно изградени 

обществени отношения, взаимовръзки, правила и процедури за работа на органите и 

силите за реакция в следствие на постигнато високо ниво на междуинституционално 

взаимодействие. 

Прилагането на този модел ще способства и за решаването на един изключително 

важен въпрос, свързан с наличието на единни (където е подходящо и съвместни) 

ръководни документи за извършването на съвместно обучение и подготовка между ВС и 

другите сили от системата за национална сигурност, както и на централните и 

териториални органи на изпълнителната и съдебна власт. 

За да се изгради интегрирана и добре функционираща НСУКК се посочва и 

обстоятелството, че следва да бъде решен казуса, свързан с управлението на системата 

за отбрана във военно време. Има се предвид следното. 
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Фиг. 6 Концептуален модел на интегрирана Национална система за управление на (при) кризи и конфликти 

Легенда: 

 
 

Хоризонтални връзки на 

управление 

Управленско въздействие 
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Съгласно разписаното в ЗОВСРБ е видно, че във военно време или с фактическото 

започване на военните действия президентът на републиката формира ВГК, което 

подпомага върховния главнокомандващ при ръководството на отбраната и въоръжените 

сили. Но за съжаление, не става ясно на практика как ще се управлява отбраната на 

страната, понеже не са ясни правомощията и отговорностите на президента, ВГК и 

Министерския съвет във военно време. В този смисъл, тук се пораждат две възможни 

хипотези, а именно, формиращото се във военно време ВГК със статут на военновременно 

правителство ли е, което се поставя под юрисдикцията на Президента на републиката, или 

пък е със статут на съвещателен орган към Президента?  

В заключение, се твърди, че съществуващия към момента законодаделен вакуум 

по отношение на управлението на страната във военно време води до неяснота най-

вече по отношение на органите, които следва да се създават в зоните където ще се 

въвеждат различни положения (извънредно, военно или на война), техните права и 

отговорности, взаимовръзките между тях и ВГК, а в условията на колективна отбрана по 

член 5 от Вашингтонския договор и взаимовръзките с органите на НАТО, подчинеността 

на силите участващи в операциите и т.н. Решаването на тези въпроси в мирно време има 

ключово значение за ефективността на междуинституционалното взаимодействие във 

военно време. И това е така, защото ефективността на междуинституционалното 

взаимодействие във военно време, по правило, зависи от неговото състояние и ниво в 

мирно време. 

§ 3.3. Усъвършенстване на нормативната уредба, регламентираща отбраната на 

страната 

3.3.1. Усъвършенстване на законодателната уредба, свързана с 

междуинституционалното взаимодействие, отчитайки насоките от емпиричното 

изследване 

Развити са всяко едно от предложените и верифицирани в емпиричното изследване 

направления, за усъвършенстване на взаимодействието в системата за отбрана. На тази 

основа се предлагат насоки за промяна на законодателната уредба, осигуряващи 

запълването на съществуващия вакуум и този начин от системна гледна точка, се създават 

условия за по-надеждното функциониране на системата.  

3.3.2. Усъвършенстване на законодателната уредба, с оглед реализация на 

предложените модели 

Посочени са необходимите промени, които трябва да се извършат в някои 

нормативни актове и стратегически документи с оглед реализацията на предложените 

модели в дисертационния труд. 

В търсенето на възможни решения за по-ефективното изграждане и развитие на 

способностите в предложената в глава първа функционална архитектура на СОС (в 

частност на силовия компонент), се предлагат два възможни подхода, които ще доведат 

до подобряване на вътрешното взаимодействие, а от там и до интеграция на развиваните 

способности от структурите влизащи в състава на силовия компонент на СОС. Първият 

залага на запазване на настоящия правен статут на отделните структури изграждащи 

силовия компонент, а вторият - на придобиване на военизиран статут на невоенните 

структури.  
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Издига се тезата, че постигането на горните изисквания свързани с изграждането и 

развитието на способностите на ВС по един ефективен начин е възможно само с 

определянето и регламентирането на нов мирновременен състав на ВС. Това твърдение се 

аргументира, като се представят необходимите дейности, които трябва да бъдат 

реализирани, както и ефектите, които ще бъдат постигнати. 

Изводи от глава трета: 

1. Изследването позволява да се обобщи, че основните насоки за усъвършенстване 

на междуинституционалното взаимодействие са: промяна на възгледите за изграждане и 

развитие на отбранителните способности на страната; усъвършенстване на процеса на 

управление на системата за отбрана; и усъвършенстване на нормативната уредба, 

регламентираща отбраната на страната. 

2. Отбранителната способност на страната следва да се разглежда като резултативна 

величина от способностите на компонентите на системата за отбрана, обединени в 

техническата, познавателната и социалната области на способности, при задължително 

спазване на изискването за оперативна съвместимост, включително и в съюзен формат. 

Подобно концептуално разбиране позволява прилагането на нов Модел за изграждане и 

развитие на отбранителната способност на страната, включващ две нива - 

функционални и оперативни способности за отбрана. 

3. Усъвършенстването на процеса на управление на системата за отбрана може да се 

осъществи с въвеждане на ефективни механизми за междуинституционално 

взаимодействие в управлението на системата като цяло и на отделните й компоненти, 

чрез: усъвършенстване на функционалната архитектура на Модела за управление на 

системата за отбрана на страната; и изграждане на интегриран Модел на Национална 

система за управление при кризи и конфликти. 

4. Ефективно взаимодействие в системата за отбрана на страната е възможно, но 

изисква наличие на политическа воля за актуализация и усъвършенстване на правно-

нормативната уредба в сферата на сигурността и отбраната. То се подчинява на спазване 

на основния принцип на правна легитимност. Ето защо, прилагането на предложените 

концептуални модели за повишаването на ефективността на междуинституционалното 

взаимодействие е в непосредствена зависимост от актуализацията и усъвършенстването 

на законодателната уредба, и промените в основните институционални и системни 

нормативни документи. 

 

III. ОБЩИ ИЗВОДИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ, РЕЗУЛТАТИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Общи изводи: 

1. Взаимодействието в системата за отбрана е целенасочен, нормативно обусловен 

процес на съвместни дейности между институции (техни структури), който на базата на 

връзките и отношенията между тях, регулира поведението им и насочва действията им 

към общо разбиране на ситуацията, целите и задачите и води до постигане на съгласие за 

ефективно изпълнение на мисията на системата. То е неделима част от процеса на 

управление, осъществява се чрез различни форми и на различни нива, и притежава свои 

характеристики. Шест групи фактори оказват влияние на взаимодействието, които са 
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свързани с целите, задачите, организационната архитектура, процедурите за комуникация, 

модела на управление. 

2. Системата за отбрана на страната е сложна система, която независимо че 

притежава общовалидни свойства и се подчинява на общи закони, притежава свои 

функционални характеристики, които съществено я отличават от тези на нейните 

компоненти. Прилагането на системен подход, откроява взаимодействието като основен 

системообразуващ фактор на системата за отбрана, при което нейната функционална 

архитектура съчетава: управляващ, силов, поддържащ компоненти и прилежащата 

инфраструктура. 

3. Оценката на ефективността на междуинституционалното взаимодействие е 

сложен процес, свързан с постоянно наблюдение, контрол и отчитане измененията в 

състоянието на системата за отбрана. Тя се извършва с помощта на критерии за 

ефективност и на критерии за изпълнение, като тези действия се извършват в процеса на 

планирането и организирането на взаимодействието в системата, и са обвързани с 

конкретни задачи и с постигане на конкретни цели за всяка дейност или операция. 

4. Анализът на текущото състоянието на процеса на взаимодействие в системата за 

отбрана на страната, позволи неговото оценяване като „задоволително“, което е 

недостатъчно за ефективното и ефикасно изпълнение на дейностите и задачите при 

подготовката и осъществяването на отбраната на страната. Главните причини за това са 

проблеми, предизвикани от неактуалност и небалансираност на действащата нормативна 

уредба, отсъствие на общи правила и процедури, както и незадоволителна готовност на 

органите за управление при кризи и конфликти. 

5. Изследването позволи да се набележат основните насоки за усъвършенстване на 

междуинституционалното взаимодействие, а именно: промяна на възгледите за 

изграждане и развитие на отбранителните способности на страната; усъвършенстване на 

процеса на управление на системата за отбрана; и усъвършенстване на нормативната 

уредба. Предложеният концептуален Модел за изграждане и развитие на 

отбранителната способност на страната позволява прилагане на нов подход за 

изграждане на макрорамката на модела за планиране и организиране на 

междуинституционалното взаимодействие в системата за отбрана на страната.  

6. Усъвършенстването на процеса на управление на системата за отбрана може да се 

осъществи с въвеждане на ефективни механизми за междуинституционално 

взаимодействие в управлението, както на системата като цяло, така и на отделните й 

компоненти, посредством усъвършенстване на функционалната архитектура на Модела 

за управление на система за отбрана и с изграждане на интегриран Модел на 

Национална система за управление при кризи и конфликти. Това е възможно, но изисква 

наличие на политическа воля за актуализация и усъвършенстване на правно-нормативната 

уредба на страната в две насоки - отчитайки препоръките от емпиричното изследване, 

както и с оглед реализацията на предложените модели. 

Предложения: 

1. Да се предприемат законодателни инициативи и организационни промени в 

състава на администрацията на Министерския съвет, насочени към засилване ролята и 

издигане статута на Съвета по сигурността към Министерския съвет на Република 
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България, както и на неговия работен орган - Секретариата. Да му се делегират 

необходимите управленски функции, права и отговорности и се превърне в единен център 

за осъществяването на политиката за сигурност и отбрана на страната.  

2. Да се създаде съвещателен орган към Президента на републиката - Национален 

съвет по отбрана, с основна задача да формира стратегическите насоки за изграждане и 

развитие на способностите на системата за отбрана. 

3. С промени в СНС и НОС ясно да се открои взаимната връзка и зависимост между 

сигурността и отбраната, и се заложи нов Модел за изграждане и развитие на 

отбранителната способност на страната. Да се положат основите на Национална система 

за управление на (при) кризи и конфликти, като се дефинират целите, задачите, 

разпределят отговорностите и се изведат механизмите за управление и взаимодействие 

между институциите.  

4. Да се проведе Стратегически преглед на системата за отбрана и се преосмислят 

съществуващите концептуални възгледи за нейното изграждане и развитие, като се 

заложат нови параметри и системни рамки на архитектурата на системата за отбрана, 

следвайки логическото правило - мисия, задачи, способности, структури, модели на 

взаимодействие. Да се приеме нов пакет от нормативни актове и документи, с който да се 

въведат нови - модел на управление и подход за изграждане на въоръжените сили на 

страната. 

Основни резултати 

Научни резултати: 

1. Обогатена е теорията, свързана със същността на междуинституционалното 

взаимодействие, разкрити са нови страни на съществуващите връзки и зависимости между 

елементите от системата за отбрана, изведени са основните характеристики и са разкрити 

факторите, оказващи влияние върху процеса на взаимодействие. 

2. Разработена е класификация на видовете, нивата и формите на 

междуинституционалното взаимодействие и е предложен вариант на континуум, от гледна 

точка на търсената ефективност. 

Научно-приложни резултати: 

1. Приведени са научни аргументи и обосновки за възможностите за прилагане на 

системния подход при изграждане на архитектурата на системата за отбрана, през 

призмата на междуинституционалното взаимодействие и са предложени критерии и 

показатели за измерване на неговата ефективност. 

2. Разработен е концептуален Модел за изграждане на отбранителната способност на 

страната, свързан с промяна в схващането за подходите за изграждане на отбранителни 

способности, и способстващ усъвършенстване на взаимодействието между елементите от 

системата за отбрана. 

3. Изведени са конкретни предложения и препоръки, свързани с усъвършенстването 

на: организационната и функционална архитектура на системата за отбрана; модела за 

управление на системата за отбрана на страната; структурата и състава на въоръжените 

сили, както и редица законодателни и доктринални промени, водещи до повишаване 

ефективността на взаимодействието между елементите от системата за отбрана.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Взаимодействието между елементите от системата за отбрана на страната 

съществува и до голяма степен на него се разчита, за постигане на резултати в условията 

на бързи промени на средата на сигурност и при недостиг на ресурси. Проблемът, който 

съпътства общия резултат в СОС, произтича от изграждането на способности на 

организационен принцип без да се отчита системния характер и все по-нарастващата 

потребност от постигане на синергичен ефект, за защитата на националните интереси, 

както самостоятелно, така и с прилагане на механизмите на колективната отбрана.  

Организирането на взаимодействието е проактивен процес на съвместяване 

дейностите на всички институции, с което се допринася за общото и споделено разбиране 

на сигурността и отбраната. Осигурява многоаспектно изучаване на рисковете и заплахите 

и определя възможностите за тяхното намаляване, или неутрализиране. Само чрез 

ефективно взаимодействие може да се разчита на успех при прилагане на всеобхватния 

подход, за планиране на операциите. Неговата природа се проявява най-силно в 

оценяването и прогнозирането на промените на средата на сигурност, вземането на 

решение за осигуряване на стабилно състояние на обществото и в планирането на 

наличните ресурси, които могат да бъдат използвани, за реализиране на националните 

цели.  

Чрез адаптиране на традиционните за въоръжените сили цели, механизми и правила 

за планиране и организиране на взаимодействието към системата за отбрана на страната, 

се разкриват нови възможности, за изграждане на отбранителната способност на страната. 

Те очертават и ясни насоки за усъвършенстване на системата за управление при кризи и 

конфликти. При това с доказана ефективност спрямо динамиката в условията на средата 

на сигурност и прилагането на механизмите за колективна отбрана.  

Направеното изследване дава отговори на много въпроси, свързани с 

предизвикателствата пред СОС, но най-вече разкри позитивната нагласа на институциите 

за съвместяване на усилията и търсене на максимална ефективност в управлението на 

държавата. Очерта и рамките за изграждане на един възможен и ефективен национален 

механизъм за взаимодействие в системата за сигурност и за отбрана, на основата на който 

да се определят и надеждно да се защитават националните интереси и приоритети на 

страната. А такъв механизъм е нужен и постигнатите резултати в изследването са 

показателни, за необходимостта от въвеждането му, за устойчивото развитие на страната.  

Резултатите от дисертационния труд имат както научно, така и практическо 

приложение. В научно отношение те могат да послужат в учебния процес на Военна 

академия „Г. С. Раковски“, а също така и в други висши учебни заведения и научно-

изследователски институти, работещи в сферата на сигурността и отбраната на страната. 

В практическо отношение, приложимостта на разработката се очаква да е по-значима, 

тъй като осигурява добра платформа за системното разбиране и натрупване на познание 

от страна на държавните институции, организациите и гражданите, за ролята и значението 

на взаимодействието в развитието на сложните социални системи. Предложените 

направления създават условия за повишаване на нивото на междуинституционално 

взаимодействие, на ефективността и ефикасността в управленческия процес, не само в 

системата за отбрана на страната, но като цяло и в системата за национална сигурност.  
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