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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Настъпилите значителни промени в международната среда на сигурност и в 

частност общите проблеми на сигурността на отделните държави през 21 век са 

обусловени от регионална нестабилност, неустойчиво развитие, водещи до поява и 

изостряне на конфликти с етнически и религиозен генезис и свързаните с това форми на 

тероризъм и глобализация на организираната престъпност. В последните години сме 

свидетели на възникването на нов вид кризи и въоръжени конфликти, съчетаващи 

използването на нови способи, форми и методи за използване на въоръжени сили. За 

разлика от познатите ни конвенционални конфликти от близкото минало, днес светът е 

изправен пред нови заплахи с неясен противник, бързо адаптиращ се в подходите и 

интензитета на своите действия. Тази нова и динамична среда на сигурност, водеща до 

промяната в характера на кризите и въоръжените конфликти, налага непрекъснатото 

актуализиране и разработване на нови военностратегически възгледи за използване на ВС, 

съчетани в комбинация от военни и невоенни способности на държавата, за достигане на 

желаното крайно състояние. Всичко това налага съответна трансформация на 

военностратегическите възгледи, свързани с изграждането, използването и развитието на 

ВС на страната, заключаващо се в изменение на някои от основите и ръководни принципи, 

виждания и насоки за развитие на системата за отбрана. 

Актуалност 

Актуалността на темата се определя от условията на динамично променящата се 

глобална среда на сигурност, характеризираща се с нарастващите все по-нетрадиционни 

рискове и заплахи и предприемането на нови методи и начини за справяне с тях, насочени 

към защитата на сигурността и отбраната на страната.  

Нивото на изследване на проблема за усъвършенстване на военностратегическите 

възгледи (ВСВ), не отговаря в пълен обем на изискванията и динамиката на развитие на 

средата на сигурност, налагаща съществени промени в схващанията за използване на 

въоръжените сили. Широкият спектър на постоянно променящите се рискове и заплахи за 

националната сигурност, подтикващи развитието на военнополитически кризи и военни 

конфликти, предполага различия и специфики при използването на ВС в контекста на 

съвременната среда на сигурност. Това е още една от причините, налагаща допълнително 

изследване и оценяване на проблема, свързан с повишаване на ефективността на 

въоръжените сили.  

Обект и предмет на изследването 

Обект на изследването е системата за отбрана на страната. 

Предмет на изследването са военностратегическите възгледи, свързани с 

изграждането, развитието и използването на ВС на страната. 

Цел и задачи на дисертационния труд 

Целта на дисертационния труд е да се изследва натрупания опит през вековете и 

разкрият закономерностите, свързани със същността, съдържанието и формирането на 
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военностратегическите възгледи, касаещи изграждането, развитието и използването на 

ВС, и да се очертаят насоките за тяхното усъвършенстване. 

За постигане на поставената цел в дисертационния труд се решават следните 

научноизследователски задачи: 

1. Да се анализира еволюцията, същността и съдържанието на 

военностратегическите възгледи и изведат основните фактори, оказващи влияние върху 

тяхното формиране. 

2. Да се изследват основните аспекти и тенденции на съвременната среда на 

сигурност, характерните черти на военните конфликти и се разкрият 

военностратегическите възгледи на водещите държави, касаещи изграждането, развитието 

и използването на ВС.  

3. Да се изведат насоки за усъвършенстване на военностратегическите възгледи, 

относно изграждането, развитието и използването на ВС на Република България. 

За по-голяма задълбоченост и конкретика на научното изследване, същото е 

извършено при следните ограничения: 

1. При изследването на ВСВ се анализират главно двата водещи стратегическите 

документи в Република България - Стратегията за национална сигурност и Националната 

отбранителна стратегия и не се разглеждат в пълна степен документи на по-ниско ниво – 

доктрини, планове и др. 

2. Разгледани са само основните национални ръководни документи на 

стратегическо ниво, прилагани в САЩ, ФР Германия, Румъния и Република България, 

касаещи въоръжените им сили. 

3. Поради ограничения обем на дисертационния труд в него се разглеждат 

основно въпроси, свързани с изграждането, използването и развитието на ВС, като не са 

разгледани свързаните с тяхното оперативно използване. 

4. Не са разгледани документи съдържащи класифицирана информация, касаещи 

въоръжените сили и националната сигурност. 

Методология на изследването 

За постигане на набелязаната цел и решаването на посочените задачи са използвани 

следните общонаучни методи на изследване: литературен обзор; исторически анализ; 

системен подход; анализ и синтез; сравнение и моделиране. Използва се и метода на 

експертната оценка, чрез провеждане на емпирично изследване на базата на анкетна карта 

сред широк кръг специалисти и експерти в областта на организацията на отбраната и 

националната сигурност. 

 

II. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Структура на дисертационния труд 

Дисертационния труд се състои от увод, три глави, заключение и приложения. 

Основния текст обхваща 174 листа, 85 литературни източника и 13 приложения. 

Номерацията на главите и параграфите съответстват на тези от дисертацията. 
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Съдържание на дисертационния труд 

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

Определени са обекта и предмета на изследването, дефинирани са целта и основните 

задачи и са посочени ограниченията, при които се извършва изследването. В първа глава 

се решава първата научноизследователска задача на дисертационния труд в рамките на 

три параграфа. Във втора глава се решава втората научноизследователска задача на 

дисертационния труд, отново в рамките на три параграфа. В трета глава се решава 

третата научноизследователска задача в рамките на два параграфа. 

 

ПЪРВА ГЛАВА 

СЪЩНОСТ И ЕВОЛЮЦИЯ НА ВОЕННОСТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ВЪЗГЛЕДИ 

За да се изясни същността и еволюцията на военностратегическите възгледи, в 

изследването е извършен кратък исторически преглед на тяхното възникване и развитие 

от древността до наши дни, като анализът следва промяната в принципите, 

закономерностите, подходите и вижданията на военните теоретици и военачалниците, 

касаещи подготовката и провеждането на войната през вековете. 

1.1. Възникване и развитие на военностратегическите възгледи.  

Историческият анализ на известната литература позволи да се разкрие, че с 

еволюцията на човечеството, промяната в обществените отношения и появата на все по-

нови оръжия, се изменя и природата на войната, което от своя страна води до изменение в 

съществуващите възгледи, способи и тактики за нейното провеждане. 

Появата на ВСВ се явява неизменна и неделима част от военното дело. Следвайки 

промяната в развитието на принципите за провеждане на войните, те се появяват в 

теорията и практиката постепенно, по различно време, тясно обвързани с равнището на 

военнотеоретичната мисъл. С развитието на военната наука и изкуство, ВСВ еволюират 

заедно с вижданията на висшето ръководство относно начините за използване на 

войските, изразяващи се в тясно взаимодействие и връзки помежду си. По този начин се 

доказва, че тяхното развитие е в постоянна диалектическа взаимовръзка с новите подходи 

и способи за реализиране на налаганите идеи и виждания за войната, целящи постигане на 

желаните и поставени крайни цели във военните конфликти и кризи. 

1.1.1. Военностратегически възгледи през Древността. 

Анализът на литературните източници показва, че за люлка на военната история, 

зараждане и развитие на древната военно-философска мисъл може да се счита древна 

Гърция където се поставя началото на изграждане на основните принципи за подготовка и 

провеждане на войната, които могат да се приемат за своеобразни първообрази на ВСВ. 

Изследвани са и други литературни източници през този период като е разкрито, че 

като друга специфична форма на ВСВ от древността, може да се посочат разсъжденията 

върху характера на войната и някои принципни положения за нейното провеждане в 

китайските трактати, наречени „Седемкнижие“ и по-точно известния трактат „Изкуството 
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на войната“ на военния теоретик Сун Дзъ. 

Анализът разкри някои основни формулировки и общи закони за провеждането на 

войната, обобщени както през призмата на тогавашния морален облик на пълководците но 

така също и на собствения им мироглед. На базата на разкритите закономерности се стига 

до извода, че като ВСВ по това време в Източната военна стратегия се възприемат някои 

принципни положения, изисквания и правила, отнасящи се до: първоначалната оценка на 

обстановката; доброто управление на войската; нейната морална устойчивост и 

непркъснато материално снабдяване. 

Изведено е твърдението, че като новост във военното дело, относно развитието на 

военната стратегия и наука, може да се посочи и древен Рим, където свои виждания за 

принципите на подготовката и провеждането на войната дават видни военноначалници и 

теоретици по онова време. Очертани са и редица нови насоки относно въпросите на 

бойното построение и движението на войските на бойното поле, като заедно с това се 

подчертава и необходимостта от взаимодействие между пехотата и конницата. Принос в 

развитието на военното изкуство са открити и във възгледите, касаещи подготовката и 

провеждането на войната, включващи предварителното проучване на причините за 

възникване на войните, зависимостта от предварителната подготовка на войските, а също 

така и ролята на командира за крайния успех в битката.   

Извършеният анализ на доминиращите възгледи и принципи от авторите през 

периода на древността позволи да се обобщи, че те систематизират ВСВ, свързани с 

подготовката и провеждането на войната главно чрез обобщаване на натрупания 

военноисторически опит от преминалите войни, както и чрез въвеждане на нови тактики, 

методи и способи, водещи до бърз разгром на противника. По този начин постепенно 

военната теория и практиката на военното изкуство набират скорост и излизат на преден 

план в цялостната визия за подготовката и провеждането на войната. 

1.1.2. Военностратегически възгледи през Средновековието. 

В хода на изследването е разкрито, че през Средновековието в редица държави, 

особено тези в Западна Европа, се забелязва промяна в начина на провеждане на войните. 

Водени от малобройни армии с ограничени цели и задачи, същите прерастват в битки и 

сражения с многочислени и доста по-добре ВС, с нови виждания и прийоми за действие. 

Достигнато е до обобщението, че със създаването на големите държави, и в резултат от 

напредъка на технологиите и развитието на търговията, се появява и необходимостта от 

изграждане на постоянни армии, поддържащи непрекъсната защита на националните 

интереси. Това налага и необходимостта от тяхното непрекъснато обучение, тренировка и 

наличие на възгледи за тяхното рационално използване, което от своя страна води до 

нуждата от изграждането на нови и усъвършенстване на съществуващите принципи и 

виждания за управление на войските. 

Анализиран е опита на различни командири и военни теоретици през този период 

(Николо Макиавели, Монтекуколи, Наполеон I Бонапарт, Жомини, Клаузевиц и 

фелдмаршал Хелмут фон Молтке) които допринасят в голяма степен за развитието и 
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практическото прилагане на ВСВ във военното дело. Изведено е твърдението, че според 

тях заложените и действащи принципи и възгледи до този момент не отразяват в пълен 

обем новите схващания за провеждане на боя, вследствие на което те развиват нови, 

актуални на заобикалящата ги военна среда. Новите възгледи и принципи допълват 

теорията относно използването на войските в хода на въоръжената борба, като в 

определен смисъл може да се твърди, че по това време те се явяват основополагащи ВСВ 

за използване на ВС, актуални и до днес. Посочена е диалектическата връзка между 

силата и способността за бърза реакция на войската в новата среда на сигурност, като се 

обвързва използването на военната сила за постигане на политическите цели на 

държавата. По този начин е постигната органична комбинация от наложените 

политически и военностратегически решения, съчетани с решителност на действията и 

максимална концентрация на войски и сили на главния удар.  

Направените изследвания дават основание да се обобщи, че в периода на 

Средновековието е извършена значителна крачка напред по отношение на развитието на 

ВСВ, изразени чрез формирането и изграждането на нови принципи, способи и тактики за 

използване на силите и средствата в бойните действия. Това на практика обвързва ВСВ с 

политико-социалния характер на войната, като се подчертава тяхната съществена роля за 

разрешаване на възникнал военен конфликт.  

1.1.3. Военностратегически възгледи през Първата и Втората световна война. 

Появата на автоматичното оръжие в края на 19 век, бележи развитието на нови ВСВ, 

намиращи облик във формиране на нови тактики и техники за използване на армиите по 

време на Първата световна война. Развитието и появата на новите средства като 

самолетът, танкът и бойните отровни вещества по време на войната, водят към промяна на 

съществуващите до тогава подходи и представи относно същността и провеждането на 

въоръжения конфликт. Налага се въвеждане на нови принципи за използване на военните 

части, като за целта се обръща особено внимание на подготовката и извършването на 

мобилизацията на населението, с което се обезпечава необходимия човешки фактор за 

провеждане на бойните действия както и извършване на стратегическо съсредоточаване 

на войските на основните направления на удара. 

Анализиран е опита на военни теоретици в лицето на барон Фон дер Голц и генерал 

Хенрих Леер, които описват своите виждания за онова време относно основните 

принципи за водене на войната. Според авторите, промяната на ВСВ трябва да се 

реализира чрез икономия на силите, едновременност в действията на войските водещи до 

изненада в действията им, съсредоточаване на силите на решителното направление 

даващо превъзходство на моралните сили над тези на врага и други, явяващи се основни 

принципи насочени към подготовката и използването на войските. Формулирани по този 

начин, принципите показват, че с развитие на военното изкуство, ролята и умението на 

пълководеца, залегнало от Древността, губи своята водеща роля и отстъпва място на 

спазването и придържането към строго наложени възгледи за провеждане на войната. 

Анализирано е и развитието на Българската военна наука през този период, като е 
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разкрито, че същата се характеризира с непрекъснато влияние от страна на руската и 

западноевропейска военнотеоретична мисъл най-често изразена в пренасяне в дадени 

моменти на техните схващания и опит относно войната, опитваща се да ги адаптира към 

българските условия. Като се позовава на историческия опит и анализ на случилото се, в 

„Записки по стратегията“ подполковник Никола Иванов посочва обобщени до този 

момент и изведени принципи за използване на силите от световни военни теоретици като 

Клаузевиц, Жомини, Наполеон и други, които посочва като важни и неотложни начала за 

използване на българската войска при подготовката и провеждането на боя.   

От направените анализи върху изложените факти и твърдения може да се обобщи, че 

в периода на Първата световна война е извършена сериозна крачка по отношение на 

развитието на ВСВ, съобразени с отчитане на изменението в тогавашната среда на 

сигурност. Същата е продиктувана от разработването и използването на нови бойни 

средства и въоръжение, влияещи върху начините и способите за използване на войските, 

наложени в новите условия за провеждане на войната. Разработването на нови военни 

теории, принципи и правила е съпътствано с постоянно и динамично променящият се 

характер на бойните действия, водещи до развитие на ВСВ. 

Бързото развитие на въоръжението и бойната техника след Първата световна война, 

води до цялостна преоценка в схващания до този момент, касаещи подготовката и 

провеждането на битките и сраженията.  

Анализирани са опита и военните теории на редица пълководци и видни 

военноначалници от времето на Втората световна война, които позволяват да се 

достигне до заключението, че развитието на ВСВ поема в нова посока, насочена към 

промяна на баланса между мобилизационните възможности на държавите и способността 

на войските за унищожаване на врага. По този начин е разкрито, че тактическите действия 

стават все по-разнообразни и сложни за изпълнение, което води до създаването на нови 

концепции и планове за провеждане на бойните действия, съчетани едновременно от 

няколко вида ВС и родове войски. Това налага пред военните специалисти разработване 

на нови тактики и способи за използване на войските и силите на бойното поле. Такива се 

явяват използването на войските в дълбоки операции, с главна задача чрез провеждане на 

активни бойни действия на всички сили и средства, да се търси максимално поразяване и 

унищожение на противника по цялата дълбочина на бойното поле. Основно се залага на 

осъществяването на настъпателни операции, целящи постигане на ефекта от съвместното 

използване на родовете и видове войски. Така разработените и изведени нови принципи за 

водене на боя, състоящи се в маневреност, концентрирано настъпление, взаимодействие, 

съсредоточаване на сили в определена зона и внезапност в действията, дават желания 

ефект за бързо унищожение на противника. 

Доказано е, че към края на войната разработването и употребата на едно от най 

смъртоносните оръжия за масово поразяване, познати и до днес - това на ядрения взрив, 

води до пълен обрат и преоценка на заложените първоначално ВСВ По този начин 

практически се дава началото на формиране на изцяло нови, насочени към налагане на нов 
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тип политика, съставляваща в своята си същност недопускане на ескалация и развитие на 

военно-политическа криза както и бързо разрешаване на възникнал военен конфликт от 

страна на по силния във военно-технологично отношение. 

1.1.4. Военностратегически възгледи след Втората световна война до наши 

дни. 

След края на Втората световна война в световен мащаб настъпват бързи и 

радикални промени във военното дело, продиктувани от новостите в разработките и 

усъвършенстването на класическите средства за провеждане на войната. Осъществяването 

на комплексното развитие на всички видове въоръжение, бойна и спомагателна техника 

както и внедряването на ядреното оръжие като военен арсенал в някои държави, довежда 

до смяната на концепциите за провеждане на войната, а оттам и до преоценка и развитие 

на ВСВ за използване на ВС. 

Иследвани са някои от теоретичните постановки на военните теоретици по онова 

време, вследствие на което е достигнато до извода, че с течение на годините част от 

световните ядрени сили стигат до ясната представа за евентуалните последствия от 

използването на ядреното оръжие във военния конфликт. Това налага преосмисляне на 

приетите ВСВ за използване на ВС, като същите се изместват в нова посока, налагаща 

рязка промяна в схващанията за провеждането на войната и използването на ВС.  

Разкрито е също така, че същността на новите възгледи се заключава не толкова 

във физическото унищожение на врага, колкото в стремежа за унищожаване на неговата 

военна и политическа идеология, като е изследван опита от Студената война и са 

разкрити насоки за развитие на ВСВ, свързани с разпадането на Варшавския договор и 

залегнали и в ръководните документи на Република България, пряко касаещи ВС на 

страната. 

Анализирани са опита и поуките от практиката на редица световни сили при 

провеждане на военни операции в близкото минало, вследствие на което в началото на 21 

век развитието на въоръжението и военната техника дава нови хоризонти за 

усъвършенстване на ВСВ, касаещи използването на ВС. Новите високоточни оръжия 

дават възможност за нанасяне на прецизни удари върху предварително избрани цели на 

противника, водещо до огромни загуби на неговата система и дезорганизиране на 

командването, а оттам и снижаване на волята му за съпротива. Ефектът, който се постига 

чрез използването на високотехнологични конвенционални средства, доближава този на 

ядреното оръжие, като свежда до минимум поемането на политическа отговорност, с 

което възприемането на такъв вид война може да се счита за най-вероятна в бъдеще. 

Разкрито е още, че през последните години борбата за информация придобива все 

по-голяма важност за успеха на същинските бойни действия, даваща облик на нов тип 

развитие на ВСВ. Мащабът и решителността, с която се води тази борба, дава основание 

на специалистите да я определят като нова форма на война – информационната. 

1.2. Същност и съдържание на военностратегическите възгледи. 

Анализът в т. 1.1. показа, че понятието „военностратегически възгледи“ се използва 
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максимално общо. Широкото му използване и днес в редица концептуални документи и 

теоретични разработки е понякога твърде произволно, като с него се оприличават 

вижданията като синоним на принципи, закономерности или изисквания за развитие на 

ВС. Освен това стана ясно, че липсва утвърдено в теорията на военната наука 

определение, същото не е напълно изяснено и използването му не е достатъчно 

теоретически обосновано. Поради тези причини, в т. 1.2 изследванията се насочиха към 

разкриване на структурата, елементите и закономерностите, свързани с терминологичното 

изграждане и значение на ВСВ, които дават възможност да се достигне до по-обективното 

и пълно разбиране на същността и съдържанието на понятието. 

1.2.1. Същност на военностратегическите възгледи. 

За да се разкрие същносттта на понятието „военностртатегически възглед“ подробно 

е изследвана терминологията на съставните му части, изяснени в редица тълковни и 

синонимни речници, както на български, така и на чужди езици. Изследван е и военният 

речник на НАТО – NATO GLOSSARY OF TERMS AND DEFINITIONS, където е открито, 

че липсва формулировка на изследваното понятие. 

Като допълнителна отправна точка при изясняване на неговата същост са изследвани 

и някои национални публикации, касаещи ВС и националната сигурност на Р България, в 

лицето на Националната отбранителна стратегия и Стратегията за национална сигурност, 

Доктрината на ВС на страната и други. На базата на извършеното изследване на 

посочените документи е установено, че ВСВ макар и не точно посочени и упоменати в тях 

като такива, реализират посочените функции за управление на системата за отбрана чрез 

формулиране на принципи, виждания и насоки, касаещи изграждането, подготовката и 

използването на ВС в мирно и военно време. 

В обобщение на анализа на националните и чуждестранните лексикографски 

издания и някои ръководни документи на стратегическо ниво в държавата, е достигнато 

до заключението, че на преден план излиза необходимостта от извършване на сериозно 

прецизиране на понятийния апарат, засягащ използването и прилагането на изследваното 

понятие, както и липса на каквато и да е дефиниция за неговата същност, което налага 

извеждане на работно определение. 

1.2.2. Съдържание и области на приложимост на военностратегическите 

възгледи. 

Разкрито е, че въпросът за същността, съдържанието и приложението на ВСВ е 

определящ при решаването на всички принципни, теоретически и практически въпроси, 

свързани с изграждането и развитието на ВС, като същият се явява и възлов при 

изясняване и обосновка на възникнали или възникващи политически или политико-военни 

кризи, за разрешаването на които се налага използване на военна сила. 

Доказано е, че с развитието на военното изкуство, военностратегическият възглед 

приема определена насоченост и съдържание, като най-често намира приложение в 

основни ръководни документи и планове, касаеши създаването, развитието, подготовката 

и използването на войските и силите. Изследвани са съдържанието на ВСВ и тяхната 
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практическа приложимост, залегнали в редица документи на стратегическо ниво в 

държавата, на базата на което е направено заключение, че те заемат водещо място и 

конкретно проявление в политиката за сигурност и отбрана на страната, отразени в СНС, 

НОС и плановете за развитие на ВС на Република България. 

1.3. Фактори, оказващи влияние върху формирането на 

военностратегическите възгледи. 

Проведените изследвания недвусмислено доказаха, че върху формирането и 

изграждането на ВСВ голямо влияние оказват редица обективни фактори, условия и 

зависимости. Поради тази причина е извършен преглед на средата и задълбочен анализ на 

факторите, оказващи влияние върху тяхното формиране и изграждане. В последствие са 

систематизирани пет основни групи фактори - политически, икономически, социални, 

географски и военни, които са в пряка релация с най-важните измерения на националната 

сигурност. Изследвана е всяка група фактори и е акцентирано на анализа на влиянието им 

върху процеса по формиране и развитие на ВСВ, като същото е подложено на 

верификация в извършеното емпиричното изследване. 

За целта е направено допитване до широк кръг специалисти в областта на 

организацията на отбраната и националната сигурност, като въпросите в анкетната карта 

целяха да проверят за наличие в регламентиращи документи или в други официални 

източници за съществуване до този момент на понятието „военностратегически възглед“, 

да верифицират изведената дефиниция, да определят важността на изведените основни 

фактори, оказващи най-силно влияние върху тяхното формиране, както и да набележат 

насоки за усъвършенстването им. 

На базата от проведеното изследване и категоричната верификация на първоначално 

формулираната дефиниция са отчетени някои допълнения и е приета известна корекция в 

работното определение за ВСВ. Така се достига до твърдението, че ВСВ е, „Съвкупност 

от принципи, схващания, виждания или насоки относно изграждането, развитието, 

подготовката и използването на ВС в мирно и военно време, както и за превенция 

или разрешаване на възникнали военнополитически кризи и военни конфликти“.  

Като резултат от проведеното изследване е потвърдена и залегналата хипотеза в 

дисертационния труд, че по своята същност ВСВ оказват най-съществено влияние за 

формиране на принципи, виждания и насоки, касаещи бъдещото изграждане и развитие на 

ВС, съобразно предизвикателствата, рисковете и заплахите в съвременната среда на 

сигурност. 

Резултатите от емпиричното изследване показаха и още нещо – налице е 

необходимост от непрекъснато преразглеждане на доктриналните ни документи, 

стратегии и планове, касаещи изграждането и развитието на ВС на Р България, и най-вече 

периодичен военностратегически анализ на съответствието им и тяхната практическа 

приложимост в контекста на съвременните предизвикателства и заплахи за националната 

сигурност. 
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Изводи от първа глава: 

1. Възникването и развитието на военностратегическите възгледи води началото си 

от военните практики, описания и виждания за провеждане на бойните действия от 

дълбока древност, преминава през обобщаване на натрупания военноисторически опит от 

преминалите войни, появата на нови оръжия и въвеждане на нови тактики, методи и 

способи за разгром на противника, и следват развитието на военната теория и практиката 

на военното изкуство.  

2. Военностратегическите възгледи в своята същност са съвкупност от принципи, 

схващания, виждания или насоки, касаещи бъдещото изграждане, развитие и използване 

на въоръжените сили. Поради тази причина те са неизменна част от ръководните 

документи на стратегическо ниво, съдържащи насоки за изграждане, развитие и 

използване на войските и силите, и имат пряка връзка със системата за отбрана и 

националната сигурност на страната. 

3. Важна роля, върху формирането на ВСВ имат множество фактори, които оказват 

силно влияние в цялостния процес по тяхното изграждане. С най-голяма тежест са 

политическите, социалните, икономическите, географските и военните фактори. Те са 

мощна движеща сила и имат съществено значение за формирането на конкретни 

виждания, принципи, идеи и насоки, разработвани от политическото, държавно и 

военностратегическо ръководство, касаещи изграждането, развитието и използването на 

войските и силите в дългосрочен план. 

 

ВТОРА ГЛАВА  

ВОЕННОСТРАТЕГИЧЕСКИ ВЪЗГЛЕДИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА 

ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ В СЪВРЕМЕННИТЕ ВОЕННИ КОНФЛИКТИ 

Изследвани са различни регионални конфликти по света и става видно, че те 

непрекъснато се увеличават, а от там и участието на ВС в тях. В тази връзка анализите в 

дисертационния труд се насочват към основните теоретични постановки за участието на 

ВС в съвременните военни конфликти и залегналите за това ВСВ, като същевременно се 

разкриват техните характерни черти и тенденциите за развитие.  

2.1. Характерни черти на военните конфликти в съвременната среда на 

сигурност. 

Изследването в началото на втора глава на дисертационния труд се съсредоточава 

към основните аспекти на съвременната среда на сигурност, с цел разкриване на 

променящите я основни фактори и елементи, както и произтичащите рискове, заплахи и 

състояния на несигурност, прерастващи в даден момент до кризи от различен характер. 

2.1.1. Съвременни аспекти на средата на сигурност. 

Като се изхожда от схващането за твърде високата динамика на обществените и 

международните отношения на съвременността, се издига тезата за необходимостта да се 

стартира процес за адекватен и всеобхватен анализ на военнополитическата обстановка. В 

този контекст са анализирани само онези заплахи за световната сигурност, които все още 
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не са достатъчно и напълно изследвани, като хибридните заплахи, транснационалния 

тероризъм, миграционния натиск и преразпределението на влияние между основните 

геополитически международни и регионални актьори и държави. 

Разкрито е, че днес като най-вероятна и реална заплаха се очертава възможността за 

възникване на вътрешнодържавни конфликти, проявени в съчетание със засилено 

гражданско насилие и възможност да прерасне в даден момент във военнополитическа 

криза, разрешаването на която изисква в повечето пъти използване на многонационални 

коалиционни действия, с използването на ВС. Обобщено е също така, че съвременната 

среда на сигурност се формира от множество фактори, тенденции и събития, повечето от 

които са динамични и постоянно променящи се. По този начин средата на сигурност е 

подложена непрекъснато на сложни въздействия и многопосочни влияния, породени на 

национално, регионално и глобално ниво.  

2.1.2. Характерни черти на съвременните военни конфликти.  

В хода на изследването е разкрита промяната в схващанията за войната през 

вековете и са посочени основните причини и движещи фактори за преминаването от 

традиционния модел за провеждане на „война“ към нова форма на употреба на сила, 

приемана от редица автори и военни теоретици като единно и обобщено понятие - 

„съвременни военни конфликти“. 

Изследвани и изведени са характерните черти на съвременните военни конфликти, 

заключаващи се най-общо в: комплексно използване на всички възможни средства за 

воюване, разширяване и обединяване на пространствата за провеждане на въоръжен 

конфликт, провеждане на активно разузнаване и радиоелектронна борба, широко 

използване на високоточни оръжия за поразяване, внедряване и използване на нови 

технологии и постижения на науката, хибридност и асиметричност в методите за 

воюване. 

Разкритите характерни черти позволяват да се направи заключението, че от втората 

половина на ХХ век до днес, в глобален мащаб се наблюдава определен стремеж към 

съобразяване със спецификата на съвременните военни конфликти и адаптиране на 

стратегиите, способите и формите за воюване. И като резултат са изведени следните 

приоритетни насоки за промяна: постоянно се разработват и адаптират сценарии за преки 

военни сблъсъци с ограничен мащаб (конфликти с ниска интензивност); наблюдава се 

подготовка на ВС за водене на бойни действия със сравнително неголеми по численост 

контингенти от специално подготвени военни части; ограничаване на мащабите от 

провеждане на военни операции, съчетани с използването на невоенни средства, оказващи 

максимален натиск върху евентуалния противник; търси се умело съчетаване на военните 

действия във всички домейни на средата на сигурност - земята, въздуха, водата, в 

космическото, информационното, кибер пространството и други. Тези промени водят след 

себе си необходимостта от радикални изменения във военните концепции и доктрини за 

подготовка и водене на войната, а от там и в развитието в схващанията за оперативното 

използване на войските и силите.  
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2.1.3. Основни тенденции, определящи развитието на бъдещите военни 

конфликти. 

Извършен е задълбочен анализ на възможните военни конфликти в близко бъдеще, в 

резултат на което са изведени най-съществените тенденции в тях: изострящата се борба за 

природните ресурси на планетата; нестихващият стремеж за социална справедливост, 

суверенитет и териториална независимост на национална и етническа основа; 

нарастващите опити на определени регионални групи или общности за преразпределение 

на територия от държава или промяна на държавни граници; увеличващата се надпревара 

във въоръжаването и интересите на големите световни военно-промишлени сили; 

изостряне на съперничеството между цивилизационните култури; доминиращото влияние 

на новите технологии, оказващи сериозен натиск върху политическия, икономическия, 

социалния и културния сектор на обществения живот и др. 

Доказано е също така е, че войните от „пето поколение” замират и отстъпват място 

на новите, съвременни войни – наречени от редица военни теоретици войни от „шесто 

поколение“, както и още „безконтактни войни“. 

Изведено е твърдение, описващо характера на бъдещите военни операции, а именно, 

че провеждането им се очаква да бъде с висок и динамичен темп и интензивност, 

обхващащи огромни пространствени, географски и климатични области, вече 

разширяващи се и в открития Космос. В тяхното провеждане най-вероятно ще се включва 

и използването на хибридни заплахи, които ще допринесат същевременно до сложност и 

разнообразие на действията. От извършеното изследване е заключено, че реализирането 

на всичко това носи след себе си и своите предизвикателства, изразяващи се в 

задължителна промяна на съществуващата нормативна база и адаптиране на 

съществуващите концепции, доктрини и стратегии, насочени към изграждането, 

развитието и използването на ВС. 

2.2. Военностратегически възгледи, свързани с изграждането, развитието и 

използването на въоръжените сили в съвременните военни конфликти. 

Стана ясно, че съвременните форми и методи за провеждане на въоръжени 

конфликти изискват все по-настойчиво и адаптивно прилагане на широк набор от 

инструменти – военни, граждански, икономически, информационни, дипломатически и 

други. Освен това бе разкрито, че един от основните елементи, явяващи се гарант на 

съвременната среда на сигурност, са ВС на всяка страна и по-конкретно - развитието и 

изграждането на определени способности, чрез които да се гарантира, че те са в състояние 

да изпълняват задачи по нейното опазване и защита. Реализирането на всичко това става 

възможно чрез наличието на предварително формирани ВСВ, залегнали в различни 

стратегически документи под формата на принципи и виждания, даващи основни насоки 

за реализиране на системата за отбрана. 

Ето защо изследванията в тази точка от дисертационния труд са насочени към анализ 

на различни стратегически документи на определени държави, с цел разкриване къде, как 

и под каква форма са залегнали ВСВ, насочени към изграждането и използването на ВС в 
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съвременните военни конфликти. Извършен е анализ на ВСВ на една водеща световна 

сила, една регионална сила и една страна, измерима като територия, отбранителни 

способности и географско разположение на Република България, който внимателно търси 

съществуващите или подразбиращи се ВСВ, идеи и схващания, в следните основни 

области: рисковете и заплахите за сигурността на страната, характерните черти на 

бъдещите военни конфликти, изискванията към способностите на ВС, тяхната 

структура, мисии и задачи, формите и способите за тяхното използване, насоките за 

модернизация и развитие и други.  

2.2.1. Военностратегически възгледи на САЩ. 

Изследвани са най-важните документи на САЩ, касаещи националната сигурност и 

ВС на страната с цел разкриване на залегналите в тях ВСВ. Това са Стратегията за 

национална сигурност (СНС), Националната военна стратегия (НВС) и произтичащите от 

тях стратегии и нормативни документи, като възгледите са обединени в три основни 

области - изграждане, развитие и използване на ВС. 

Анализът на СНС на САЩ категорично доказва, че в нея са заложени най-важните 

ВСВ, насочени към изграждането и използването на ВС. Ясно е посочена връзката на ВС с 

постигането на националните интереси, както и тяхната роля в изграждането и 

провеждането на политиката за сигурност на страната. Формулирани са рисковете и 

заплахите пред националната сигурност, като така са заложени важни ВСВ, касаещи 

бъдещото изграждане на ВС, както и намеренията за тяхното използване. Нещо повече, 

при анализа на стратегията са открити и условията за използване на военна сила, 

дефинирано е ясно при какви обстоятелства, в каква степен и в какви параметри ще се 

използват ВС на страната.  

Става ясно, че СНС е основополагащ документ, който дава основната насока за 

изграждане и използване на ВС, но той не конкретизира в частност условията, целите и 

задачите които ще им бъдат възложени в бъдещи въоръжени конфликти. Ето защо е 

изследван и още един от стратегическите документи на страната, касаещ пряко 

изграждането, използването и развитието на ВС - Националната военна стратегия на 

САЩ. 

Анализът на НВС показа, че този документ описва в подробности реда и условията 

за използването на военна сила за защита и отстояване на националните интереси и 

постигане на националните цели на страната. В нея са упоменати целите и задачите на ВС, 

изискванията към тяхното технологично оборудване, въоръжение и бойната техника, 

приоритетите за тяхната модернизация, насоките за подготовка, формите за използване и 

ролята им в общия инструментариум от използваните компоненти, сили, средства и 

ресурси, изграждащи националната мощ на страната.  

Извършеното изследване на стратегическите документи на САЩ позволи да се 

обобщи, че в тях са заложени важни ВСВ, свързани с изграждането, развитието и 

използването на ВС на страната. Необходимо е да се посочи, че съществува пряка релация 

между националните интереси, военните цели и възложените мисии на ВС, които заедно 
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очертават бъдещото изграждане и развитие на една силна и боеспособна армия, готова да 

отговори на постоянно променящите се рискове и предизвикателства, застрашаващи 

националната сигурност на страната.  

2.2.2. Военностратегически възгледи на ФР Германия. 

Изследвани са някои от най-важните стратегически документи на ФР Германия - 

водеща страна в Европейския съюз, членка на НАТО, която няма амбиции за глобално 

господство и не притежаваща ядрени оръжия, но пък има сериозни претенции за 

регионална сила на континента. Анализите на военностратегическите документи на ФРГ 

отново са насочени към съществуващите или подразбиращи се ВСВ, идеи и схващания, в 

посочените по-горе три основни области. 

Разкрито е, че политиката за сигурност на Германия коренно се отличава от тази на 

САЩ, като вниманието е съсредоточено върху изграждането на такива способности от 

ВС, гарантиращи опазването на мира и стабилността, както в Европа така и в глобален 

аспект, действащи в тясно сътрудничество с НАТО. Реализирането на тези политически 

цели, амбиции и насоки за развитие на страната са залегнали в редица важни 

стратегически документи, един от които е Бялата книга на ФР Германия, касаеща 

националната политика на сигурност и бъдещо изграждане на въоръжените сили. 

Проведен е анализ на възгледите за промените и тенденциите в глобалната среда на 

сигурност, от който става ясно, че въпросите, свързани с нарастващата световна 

нестабилност представляват една от основните заплахи за сигурността на Германия. 

Поради тази причина се твърди, че за гарантирането на сигурността на страната в 

днешните условия на разрастващите се рискове и заплахи, в политиката за сигурност се 

залага на изграждане, както на силни и боеспособни ВС, така също и на подкрепата и 

развитието на сътрудничество с добри и надеждни партньори, в лицето на Северно-

атлантическия алианс (НАТО) и Европейския съюз (ЕС).  

Също така са заложени изисквания към изграждане на способности на ВС, 

формулирани са националните интереси в областта на сигурността и стратегическите 

приоритети на страната, които определят високите амбиции на Германия в областта на 

сигурността. Прави се извода, че стратегическите приоритети не само уточняват 

намеренията на Германия за защита на интересите в областта на сигурността, но също 

така показват и амбициите на страната да бъде водещ лидер на стария континент, като 

посочват и областите в които страната е готова да поеме бъдеща отговорност за 

разрешаване на глобални въпроси, свързани със сигурността и предотвратяването или 

разрешаването на кризи и конфликти. 

Посочените приоритетни области, в които страната се ангажира да работи на 

национално и международно ниво, дават пълното основание да се обобщи, че защитата на 

националната сигурност на ФР Германия е заложена като приоритетна задача на 

държавата, а в основата на политиката за сигурност на страната е изграждането на силна и 

боеспособна армия, обвързана с членството си в НАТО и ЕС. 

В документа е разкрито, че чрез формулираните мисия и задачи на ВС на страната се 
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възлагат за изпълнение дейности по гарантиране на националната сигурност, включващи 

използване, както на военни, така и невоенни средства, с което се залагат ВСВ, свързани 

едновременно с изграждането, развитието и използването на ВС на държавата. 

Разкрити са и възгледи, насочени към използването на ВС в широк спектър от 

задачи, обединени в четири основни направления: изпълнения на задачи свързани с 

националната и колективната отбрана в рамките на НАТО и ЕС; участия в мисии под 

егидата на ООН; укрепване на вътрешната сигурност и управлението на кризи и 

изграждане на партньорства и сътрудничество с ВС извън ЕС и НАТО. Част от тях са 

посочени като „постоянни“, което дава основание да се твърди, че тяхното изпълнение 

следва да се разглежда като приоритна сфера, изискваща целенасочена подготовка и 

висока степен на готовност за реакция.  

Особен интерес представляват ВСВ, свързани с бъдещото изграждане на ВС на 

страната, заложени в отделните нейни области на развитие - стратегия за кадрово развитие 

и обучение на личния състав, корекция в числеността на военния и цивилен персонал, 

осигуряване на необходимите финансови ресурси и други.  

В заключение е обобщено, че са разкрити важни ВСВ, свързани с изграждането, 

развитието и използването на ВС. Това дава възможност да се подготвят и използват 

оперативно готови ВС по един по-гъвкав и адаптивен начин, като част от цялостния 

подход за реализиране на политиката за сигурност и отбрана на държавата, както на 

национално равнище, така и в международен план. 

2.2.3. Военностратегически възгледи на Румъния. 

Изследвани са ВСВ, заложени за изпълнение в една по-идентична по географска 

област, територия, култура и население до нас държава - Румъния, страна членка на НАТО 

и ЕС, притежаваща външни териториални граници и на двата съюза. С цел да се разкрие 

къде, как и под каква форма са залегнали ВСВ в трите области, са изследвани три 

стратегически документи - Националната отбранителна стратегия 2015-2019, Военната 

стратегия на Румъния и Бялата книга за отбрана. 

Анализът на НОС разкри, че същата е основополагащ документ на стратегическо 

ниво, формираща стратегията която страната ще се стреми да изгради и следва през 

следващите пет години и поддържа в дългосрочен план. В нея на първо място се залага 

идеята за силна Румъния в Европа и в света, гарантираща сигурността на своите граждани 

в и извън страната. На второ място е защитата на основните ценности, интереси, 

национални активи и природни ресурси, както и сферите и областите на обществения 

живот. Не на последно място, в стратегията се посочва задачата по опазването и защитата 

на колективната сигурност, насърчаването на демокрацията, защита и отстояване на 

свободата на гражданите и други. 

На базата на откритите и изведени принципи в нея са посочени и националните 

интереси, тясно свързани с легитимното насърчаване и запазване на основните ценности 

на страната и обвързани в голяма степен с ролята на ВС по тяхната защита. Това се 

потвърди и от извършеният анализ на заложените принципи и национални интереси, 
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които дадоха основанието да се заключи, че за тяхното изпълнение Румъния разчита на 

една силна и добре функционираща вътрешна система, изразена в лицето на ВС на 

страната. Посочените цели на националната сигурност недвусмислено говорят за 

изграждане и поддържане на високо ниво на сигурност и отбрана, целящо осигуряване на 

териториалната цялост, суверенитет и независимост на страната, реализирани чрез 

изграждане на силна и боеспособна армия, притежаваща способности за изпълнение на 

широк спектър от задачи, свързани с постоянно променящия се характер на съвременните 

рискове и заплахи на средата на сигурност.  

Разкрити са приоритетните направления за действие, насочени за гарантиране на 

националната сигурност, които показват курса на бъдещата политика на Румъниям отново 

свързана с изграждането на силна и надеждна армия, в състояние да отговори на всички 

предизвикателства на средата на сигурност и поетите ангажименти на страната. 

Анализът на другия стратегически документ - Военната стратегия на Румъния 

показа, че и в него се откриват ВСВ, насочени към подготовката и използването на ВС на 

страната. Опираща се на заложените принципи, задачи и направления за действия за 

осигуряване на националната сигурност и отбрана на страната, военната доктрина 

осигурява съгласуваност на концепциите и действията, необходими за осъществяване на 

мисиите на ВС и постигане на целите на отбранителната политика на страната. 

Чрез извеждане на актуалните рискове и заплахи срещу националната сигурност, 

военната доктрина посочва отново нуждата от формиране на редица вътрешни фактори, 

част от които се явява военният инструмент, гарантиращ сигурността, независимостта, 

националните интереси и свободата на гражданите на страната. Това е и насока, и ВСВ, 

свързан с бъдещо изграждане на ВС. 

Анализът на заложената мисия на ВС разкри, че наред с посочените важни дейности 

по защита на националния суверенитет и териториалната цялост, важна насока е и 

изпълнението на задачи в контекста на колективната отбрана на НАТО и клаузата за 

взаимна помощ на ЕС. 

Посочените национални военни цели на страната и залегналите задачи за 

изпълнение от ВС, недвусмислено разкриват основните направления за развитие и 

ангажименти на ВС в редица области, свързани със сигурността и отбраната на страната, 

налагащи усъвършенстване и придобиване на нови отбранителни способности. Такива са 

открити и в заложеното условие, че ВС ще развиват способности, ангажирани с НАТО, ЕС 

и стратегическите им партньори, което има отношение към тяхното бъдещо използване. 

ВСВ са открити и в посочените насоки и дейности за развитие на ВС, включващи 

специфични области като: кадровото развитие на личния състав; модернизиране на 

съществуващото военно оборудване и придобиването на системи и оборудване от ново 

поколение и други. Чрез тяхното реализиране ще се ускори адаптацията, трансформацията 

и развитието на румънските ВС в съответствие с поетите ангажименти по опазване на 

сигурността и отбраната на страната, и ще се развият желаните отбранителни 

способности, необходими за изпълнението на мисията и постигане на военните цели на 
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страната. 

Извършеното изследване даде основание да се обобщи, че в анализираните 

документи на Румъния са заложени редица важни ВСВ, насочени към изграждането, 

развитието и използването на ВС, и многократно се посочва тяхната водеща роля при 

опазване на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на страната. 

2.3. Военностратегически възгледи, свързани с изграждането, развитието и 

използването на въоръжените сили на Република България. 

Анализът на предходната точка категорично доказа, че за всички изследвани 

държави ВС са гарант за националната сигурност, длъжни да развиват и изграждат 

способности, чрез които са в състояние да изпълняват широк спектър от задачи по 

опазване и защита на националните интереси и цели. Изяснено бе също така, че 

постигането на това се осъществява със залагане на конкретни ВСВ, свързани с 

изграждането, развитието и използването на ВС, залегнали в различни стратегически 

документи.  

Логиката на изследването дотук наложи в тази точка на дисертационния труд да се 

направи сравнителен анализ и на националните ВСВ. За целта е извършен анализ на 

няколко важни национални стратегически документи, в които са търсени съществуващи 

или подразбиращи се ВСВ, залегнали в аналогичните области: рискове и заплахи за 

сигурността на страната, характерни черти на бъдещите военни конфликти, изисквания 

към способностите на националните ВС, тяхната структура и дислокация, мисии и задачи, 

насоки в тяхната подготовка, форми и способи за тяхното използване, насоки за 

модернизация и развитие и други.  

Задълбочено са изследвани най-важните стратегически документи - Стратегията за 

национална сигурност на Република България (СНС) и Националната отбранителна 

стратегия (НОС). Доктрината на ВС на Република България, Плана за развитие на ВС и 

Програмата за за развитие на отбранителните способности на ВС на страната не са 

анализирани изцяло поради факта, че те преповтарят в голяма степен ВСВ, залегнали в 

СНС и НОС. 

Анализите разкриха редица несъответствия и проблеми. Така например, при анализа 

на формулираните рискове и заплахи в Стратегията за национална сигурност е 

установено, че същите само са изброени, но никъде не се посочва как и с какви сили 

държавата ще защитава своята национална сигурност и суверенитет или какви 

способности са необходими за тяхната превенция и неутрализиране. Разкрито е също така, 

че липсва пряка зависимост (разкрита в стратегиите на САЩ, ФР Германия и Румъния), 

относно ВСВ, касаещи бъдещото изграждане на ВС и тяхната роля по защита на 

националната сигурност и отбраната на страната. Важно е да се посочи, че СНС разглежда 

членството на Република България в НАТО и ЕС като обстоятелство, поради което се 

твърди, че „липсва военна заплаха за суверенитета и териториалната цялост в дългосрочна 

перспектива”. Така се възприема съюзният подход, при който рисковете и заплахите за 

националната ни сигурност се отъждествяват с тези на НАТО и ЕС, като за тяхното 
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неутрализиране се разчита на участието на наши военни сили в мисии и операции на 

ООН, НАТО и ЕС. Същото дава основание да се приеме, че това е ВСВ за изграждането и 

развитието на ВС, който отчита преди всичко изискванията за сигурността на НАТО и ЕС, 

а не е продиктуван от изведените по-горе рискове и заплахи за националната сигурност на 

страната. С други думи, този възглед има съюзен, а не национален характер и звучене, 

Същият внася известна доза несигурност, защото залага условието, че рисковете и 

заплахите за сигурността за страната ще бъдат ликвидирани изцяло с помощта на 

съюзните усилия. 

Разкрито е също така, че националните интереси на Република България са 

изброени, но не съществува никаква връзка между тях и ВС, т.е, няма конкретни ВСВ 

които да посочват ясно какви ВС следва да бъдат изграждани с оглед тяхната надеждна 

защита. Освен че са твърде много като брой (двойно повече от Германия и Румъния), в тях 

се говори за гарантиране на правата, свободите, сигурността, териториалната цялост на 

страната и т.н, без обаче да се упоменава как и с наличието на какви сили и средства това 

ще бъде постигнато и реализирано. 

В СНС никъде не се откриват заложени национален идеал на държавата и 

национални цели, кореспондиращи пряко с националните интереси и със стратегическите 

приоритети на страната. Това е явен пропуск, тъй като именно те следва да очертават 

основните насоки на бъдещите усилия, да обединят всички политики, механизми и 

планове за тяхната реализация и да обвържат държавната политика с конкретните 

изисквания за изграждане на отбранителни способности на страната, както и мястото и 

ролята на ВС в тях. 

След анализ на посочените приоритети в областта на политиката за сигурност е 

обобщено, че и тук не се намират ВСВ, свързани с използването на военния инструмент 

на страната. Посочените приоритети засягат в по-голямата си част дейности, свързани с 

административното управление, с антикорупционните политики и предприети мерки от 

страна на изпълнителната власт, но никъде не се споменава или се посочват дейности, 

свързани със системите за сигурност и отбрана на страната.  

Разкрито е, че ВСВ, свързани с използването на ВС на страната са залегнали в 

изискванията към ВС, както и в чл.144 на документа, засягащ бъдещото участие на ВС в 

условията на колективната отбрана на НАТО и в реализирането на Общата политика за 

сигурност и отбрана на ЕС. 

От извършените анализи на СНС на Република България е направен извода, че като 

цяло има пропуски при формулирането на ВСВ в области, касаещи бъдещото изграждане, 

използване и развитие на ВС на страната. Поради тази причина е от жизненоважно 

значение възможно най-бързото актуализиране на СНС и привеждането й в съответствие с 

изискванията, заложени в Конституцията на страната и поетите съюзни ангажименти към 

НАТО и ЕС. Ако бъде коректно актуализирана тя ще дава в много по-голяма степен 

важните стратегически насоки, касаещи националната сигурност, интересите и пътя за 

постигане на заложените цели, и ще съдържа конкретни ВСВ, свързани с изграждането, 
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използването и развитието на ВС на страната. 

Друг стратегически документ, който е изследван е Националната отбранителна 

стратегия на Република България, където по горепосочения начин са търсени ВСВ. 

Открито е, че и в НОС са изведени почти същите рискове и заплахи за националната 

сигурност на страната, изразени чрез описание на стратегическата среда на сигурност. И 

тук, както и в СНС, е открит съществен недостатък, породен от факта, че въпреки 

посочването на определени рискове и заплахи, същите не се обвързват пряко с 

последиците, които те евентуално могат да доведат за националната сигурност на 

страната. И отново е посочено, че за тяхното неутрализиране и минимизиране голяма роля 

ще окаже присъединяването на Република България към НАТО и ЕС, без да се упоменава 

ролята на ВС на страната в това. 

Разкрито е, че в т. 28 има опит да се заложат ВСВ, чрез поставяне на изисквания към 

ВС за приоритетно изграждане и развитие на способности за участие в мисии и операции 

на НАТО, ЕС, ООН, ОССЕ и други международни организации. Така отново по 

презумпция се залага на тезата, че този факт автоматично ще неутрализира рисковете и 

заплахите далеч извън териториалните граници на страната, разбира се, заедно с помощта 

на съюзници и партньори от НАТО и ЕС, а не се посочват конкретни дейности или 

изисквания към ВС за превенция и противодействие на заплахите за суверенитета и 

териториалната цялост на страната. 

В глава III на документа „Основи на отбранителната политика” сред посочените цели 

също са открити опити за залагане на ВСВ, но същите не са достатъчно ясни и 

конкретизирани. Въпреки, че донякъде тези постановки изразяват поетите ангажименти на 

страната към колективната отбрана на НАТО и осъществяването на ОПСО на ЕС, никъде 

не са открити конкретни дейности, свързани с ангажиментите и участието на ВС в тях. Но 

най-важното – няма ги националните изисквания и приоритети на отбранителната 

политика, касаещи защитата на националната сигурност и приноса на националните ВС за 

това. 

От анализа на т. 40 на НОС е разкрито, че и тук има допуснато несъответствие 

между документа и Конституцията на страната (чл. 9) според която, ВС недвусмислено се 

задължават да поддържат такъв набор от способности, чрез които да са в състояние да 

защитят и неутрализират всякаква опасност или заплаха, застрашаваща националната 

сигурност на страната. Това задължение е допълнително подкрепено и от изискването на 

чл. 3 на Вашингтонския договор на НАТО.   

От изведената в НОС роля на ВС става ясно, че те трябва да гарантират 

суверенитета, сигурността и независимостта на страната, както и да защитават нейната 

териториална цялост, заедно с войските на съюзниците. Това наново потвърждава тезата, 

че в анализираните национални стратегически документи, действията по защитата на 

националната сигурност и отбрана на страната изцяло се обвързват с чл. 5 на НАТО, 

регламентиращ колективната отбрана на Алианса, както и на ОПСО на ЕС. Така ролята на 

нашите ВС се очертава като поддържаща и същите нямат самостоятелни анагажименти по 
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гарантиране на суверенитета, сигурността и независимостта на страната.  

Изследвани бяха и мисиите на ВС. В анализа на мисия „Отбрана“, в т. 74 също бе 

открито залегнало двусмислие и видимо несъответствие, касаещи използването на ВС. 

Анализът показа, че се посочва задача на ВС в която същите могат самостоятелно, 

съвместно и/или координирано със сили и формирования от държави членки на НАТО да 

изпълняват задачи по мисия „Отбрана“, което влиза в противоречие с посочената по-горе 

в документа роля на ВС. 

При изследването на останалите две мисии на ВС бяха разкрити заложени ВСВ, 

свързани към тяхното изграждане, развитие и използване. Разкрита бе постановката, че 

изпълнението на заложените мисии и произтичащите от тях задачи е немислимо да се 

изпълни без изграждане и развитие на необходимите за целта способности на ВС. Такива 

бяха открити в посочените принципи за развитие на отбранителните способности, като 

същите обаче са заложени преди да бъдат изведени мисиите и задачите на ВС. По този 

начин способностите не кореспондират пряко и не са обвързвани в достатъчна степен с 

мисиите и задачите на ВС, и не конкретизират в кои основни направления, области или 

конкретни задачи ще се изпълняват.  

Новост е открита в т. 56, където се посочват задачите на ВС при овладяване на 

миграционни кризи и в охраната на държавната граница, което е ВСВ, свързан изцяло към 

използването на ВС. Никъде обаче не се уточнява какво трябва да се промени в тяхната 

структура, в насоките за тяхното бъдещо развитие, какво следва да се промени в 

оборудване, екипировка и снаряжение и какви способности ще им бъдат необходими, за 

да са в сътояние да изпълняват тези допълнителни задачи и дейности. Липсата на такива 

възгледи ни дава основание да заключим, че това е сериозен пропуск в нормативната 

уредба, свързан конкретно с ВСВ, касаещи използването на ВС.  

Разкрито е, че т. 73 регламентира нови задачи на ВС, свързани с участието им в 

борбата с тероризма, за които е необходимо прилагане на системни, едновременни, 

координирани и синхронизирани действия в четирите основни сфери на дейност: 

превенция, защита, противодействие и преодоляване на последствията от терористични 

актове. Това неминуемо налага актуализация на редица концептуални и законодателни 

документи, свързано с промяна в структурата, обучението, въоръжаването, подготовката и 

използването на ВС. 

При анализа на глава VІІ на НОС се откриха отново пропуски при формулирането на 

ВСВ, касаещи развитието на ВС. Разкрито бе, че видимо се загатва за желание ВС да 

развиват и придобиват нови и необходими отбранителни способности, без да се посочват 

и конкретизират в детайли направленията, как и по какъв начин същите следва да се 

придобият и приложат.  

По-долу в глава VIII на НОС, свързана с развитието на ВС на страната, са описани 

ресурсите за отбрана, посочени като: човешки; материални; информационни и 

финансови ресурси. Анализът на залегналите ресурси и свързани с тях дейности показа, че 

никъде в НОС не се споменават насоки (както в разглежданите документи на САЩ, 
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Германия или Румъния), свързани с модернизацията, повишаване на социалния статус на 

военнослужещите, приобщаване на новите технологии и други. Това отново може да се 

счита за съществен пропуск при формулирането на ВСВ, свързани с развитието на ВС. 

В тази точка също така са изследвани и други важни стратегически документи, 

свързани с изграждането, развитието и използването на ВС - Плана за развитие на ВС до 

2020 г и Програмата за развитие на отбранителните способности на ВС – 2020. 

При анализът на двата документа също бяха разкрити допуснати двусмислия, 

съществени пропуски при формулирането на ВСВ както и липса на такива. 

При анализа на Плана за развитие на ВС, двусмислие отново бе разкрито на 

залегналите в документа ниво на амбиция по мисиите на въоръжените сили, където е 

посочено, че „… по мисия „Отбрана“ – в съответствие с чл. 9 от Конституцията на 

Република България въоръжените сили защитават суверенитета и териториалната цялост 

на страната с всички разполагаеми сили и средства, създадени по чл. 3 от Вашингтонския 

договор. Тази защита се осъществява в условията на активиран чл. 5 от Вашингтонския 

договор и въоръжените сили я изпълняват съвместно със сили и средства за колективна 

отбрана на НАТО“. И тук както в НОС е допуснато двусмислие в основното 

предназначение на ВС, според Конституцията на страната и ролята им по изпълнение на 

задачите в мисия Отбрана. 

Пропуски в плана са разкрити и при анализите на минималните изисквания към 

отбранителните способности, произтичащи от задачите на ВС, където никъде не се 

посочват такива, а само се споменава, че същите са дефинирани на базата на десет 

планиращи сценария, илюстриращи възможните ситуации за използване на ВС. 

Пропуски са разкрити и при анализите на - Структурата на въоръжените сили, 

Поддържане на съществуващите и развитие на нови отбранителни способности и 

Ресурсното осигуряване, което налага необходимостта от актуализация на Плана за 

развитие на ВС до 2020 г. 

Анализът на Програмата за развитие на отбранителните способности на ВС – 2020 

разкри допуснати съществени пропуски, както в СНС и НОС. Разкрито е, че в своята 

същност този документ реално не представлява програма за развитие на отбранителни 

способности, защото не дава никакви насоки, времеви параметри, конкретни задачи и 

произтичащите от това дейности, свързани с развитието на способности от ВС на 

страната. Пропуски са открити в посочените рисковете и заплахите за националната 

сигурност, преповтарящи се в голямата си степен с тези в СНС и НОС, като е стигнато до 

извода, че същите се отличават с разнороден характер, но за тяхната превенция и 

неутрализиране отново никъде не се посочва как и с какви сили държавата ще защитава 

своята национална сигурност и суверенитет. Преповторени са ролята, мисиите и задачите 

на ВС на страната, като и тук са разкрити допуснати двусмислия и пропуски при част от 

тяхното формулиране, както в другите изследвани документа в дисертационния труд. 

Като общо заключение от изследваните ръководни документи на стратегическо ниво 

в държавата е обобщено, че ВСВ заложени в тях страдат от липса на съгласуваност, 
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голяма част от тях не са обвързани с рисковете и заплахите на средата на сигурност, с 

характерните черти и тенденциите в развитието на военните конфликти, не са 

ориентирани към защитата на националните интереси и цели, не отчитат изискванията на 

Конституцията, касаеща ВС и не очертават бъдещите насоки за развитие на системата за 

отбрана на страната. Липсата на прогрес в тези области или неизпълнението на 

посочените дейности оказва крайно негативно влияние върху цялостния облик на ВС. 

Същите при повишен риск ще изпълняват задачите си по заложените мисии и със 

затруднения ще осъществяват конституционните си задължения по гарантиране на 

суверенитета, независимостта и териториалната цялост на страната, както и тези, 

обвързани с рамките на колективната отбрана на НАТО и ОПСО на ЕС. 

 

Изводи от втора глава: 

1. Съвременните аспекти на средата на сигурност налагат промяна в начините, 

способите и формите за провеждане на бъдещите войни. Това изисква от системите за 

отбрана все по-настойчиво да притежават способности за своевременно разкриване на 

индикаторите, разкриващи зараждащата се криза, с цел стартиране навременното 

изпълнение на цялостния процес за извършване на анализ на военнополитическата 

обстановка и последващите от това действия на държавата по превенция и защита на 

националната сигурност и суверенитет.  

2. В бъдещите военни конфликти ще се разчита изключително на новите 

технологии, умението за добиване на надеждна информация и скоростта за вземане на 

решения. Приложени своевременно в планирането на собствените сили, характерните 

черти и тенденции на развитие на военните конфликти налагат промяна в способите за 

използване на ВС, което ще води до предимства в бойното пространство. Това налага 

задължително промяна на голяма част от нормативната база, свързана с адаптиране на 

съществуващите концепции, доктрини и стратегии, насочени към изграждането, 

развитието и използването на ВС.  

3. Сравнителният анализ на военностратегическите възгледи на водещи страни от 

НАТО, ЕС и региона сочи, че военностратегическите възгледи на Република България 

страдат от липса на съгласуваност, същите не са обвързани с рисковете и заплахите в 

средата на сигурност, не отчитат характерните черти и тенденциите в развитието на 

военните конфликти, не са ориентирани към защитата на националните интереси и др., 

което налага да се разработи система от възгледи, механизми и подходи за периодичен 

преглед, оценка и актуализация на същите.  

 

ТРЕТА ГЛАВА  

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА 

ВОЕННОСТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ВЪЗГЛЕДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗГРАЖДАНЕТО, 

РАЗВИТИЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВС НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Анализите в глава първа и втора на дисертационния труд, както и резултатите от 
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проведеното емпирично изследване, категорично показаха, че ВСВ оказват съществено 

влияние върху облика на ВС на Република България, чрез формиране на принципи, 

виждания и насоки, касаещи тяхното бъдещо изграждане, развитие и използване. 

Поради тази причина, своевременния преглед, оценка и усъвършенстване на 

съществуващите ВСВ, е важно изискване, допринасящо за повишаване на ефективността 

на ВС.  

От извършените анализи на теоретичните постановки, свързани с ВСВ, бе разкрито, 

че като приоритетни за тяхното усъвършенстване се очертават следните две основни 

направления: концептуално усъвършенстване на военностратегическите възгледи, 

отразени в нормативната база и основните стратегически документи на страната, и 

усъвършенстване на подходите за преглед, оценка и актуализация на ВСВ, насочени към 

изграждането, развитието и използването на ВС на Р България, представени по-долу.  

3.1 Концептуални насоки за усъвършенстване на военностратегическите 

възгледи, насочени към изграждане, развитие и използване на ВС на Република 

България в контекста на съвременните военни конфликти. 

Извършените анализи в глава втора за наличието и състоянието на ВСВ, залегнали в 

документи на стратегическо ниво, показаха необходимост от извършване на редица 

промени и актуализация на същите.  

Ето защо, в тази точка са разгледани най-важните документи на стратегическо ниво, 

като са изведени някои концептуални насоки за усъвършенстване на ВСВ по области, 

свързани с изграждането, развитието и използването на ВС на Република България.   

3.1.1 Концептуални насоки за усъвършенстване на военностратегическите 

възгледи, свързани с изграждането на ВС. 

Развитието и изграждането на отбранителни способности е процес от най-висок 

приоритет за всяка страна, гарантиращ в голяма степен изпълнението на широк спектър от 

задачи на ВС по защитата на националната сигурност и суверенитета на държавата. 

Постигането на тази цел е възможно чрез формиране, залагане в документите и 

реализиране на практика на ВСВ, кореспондиращи с изведените национални цели и 

интереси на страната, рисковете и заплахите за националната сигурност, вероятните 

противници и съюзници за държавата, очертания характер на бъдещите военни 

конфликти, формулираните роля, мисии, цели и задачи на ВС и други.  

Ето защо в тази точка на дисертационния труд са очертани концептуални насоки, в 

които ВСВ следва да бъдат актуализирани или формирани, заключаващи се в: 

 усъвършенстване на ВСВ, произтичащо от изведените рискове и заплахи за 

националната сигурност 

Първото направление за работа, произтичащо от изведените рискове и заплахи за 

националната сигурност, е наред с извеждането на актуалните рискове и заплахи, 

застрашаващи националната сигурност на страната, задължително да се посочат и 

необходимите сили и средства за тяхното неутрализиране. Всичко това следва да се 

обвърже с ролята и мястото на ВС в системите за национална сигурност и отбрана на 
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страната, с което ще се формулират и по-ясно изискванията за изграждане на 

необходимите за целта способности. 

Второто направление за работа е след като са ясни необходимите сили и средства 

да се извърши преглед и актуализация на организационната структура на ВС, численият 

им състав, въоръжение, бойна техника и налични способности за защитата на 

националната сигурност и отбрана на страната. Така ще се оцени състоянието на ВС и при 

липса на съответствие или наличието на дефицит от способности, ще се наложи корекция 

на съществуващите планове и програми за развитие на ВС. 

 усъвършенстване на ВСВ, произтичащо от характера на бъдещите военни 

конфликти 

Основното направление за усъвършенстване на ВСВ тук е, да се разкрият 

характерните черти на бъдещите военни конфликти, в които евентуално ВС ще 

изпълняват задачи. Впоследствие да се опише какви сили и средства са нужни, какви 

мисии и задачи следва да изпълняват ВС, с какво въоръжение, бойна и спомагателна 

техника трябва да разполагат, предвид използването им в бъдещите военни конфликти. 

Това налага непрекъснато да се провеждат периодични анализи за тенденциите на 

развитие на военните конфликти, и при рязка промяна да се въвеждат радикални 

изменения във военните концепции и доктрини, насочени към адаптиране на стратегиите, 

способите и формите за използване на ВС. 

 усъвършенстване на ВСВ, произтичащо от формулираните национални 

интереси 

Основното направление за работа е, в СНС да бъдат изведени най-важните за 

страната и нацията национални интереси. При това те следва да не бъдат твърде много 

като брой (в момента са двойно повече от Германия и Румъния), като е задължително 

всички национални интереси да са обвързани с конкретни възгледи за начините, 

способите и подходите за тяхната реализация или защита. 

 усъвършенстване на ВСВ, произтичащо от формулираните национални цели 

Основното направление за усъвършенстване на ВСВ е свързано с извеждане на 

конкретни и жизненоважни за страната национални цели, и ясно формулиране на насоките 

за бъдещото изграждане на ВС на страната, с оглед тяхното постигане. Така ще стане ясно 

какви отбранителни способности ще са необходими и какви задачи и дейности ще 

изпълняват ВС за защита на националните интереси, цели и приоритети на страната. 

 усъвършенстване на ВСВ, произтичащо от формулираните приоритетни 

направления и принципи за развитие на секторните политики за национална сигурност 

Първото важно направление за работа за усъвършенстване на ВСВ, произтичащо 

от формулираните приоритетни направления и секторни политики за национална 

сигурност, е да се формулират конкретни и ясно очертани стратегически приоритети на 

страната, очертаващи амбициите й в областта на сигурността и отбраната, както и да се 

посочат намеренията на държавата по защита на националните си интереси. С тяхното 

извеждане ще се очертаят и областите, в които страната е готова да поеме отговорност за 
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разрешаване на всички рискове и заплахи, свързани с националната сигурност, както и 

какви са намеренията й да използва своите ВС за предотвратяването или разрешаването на 

кризи и военни конфликти. 

Второто направление е свързано с формулирането на актуални изисквания към 

изграждане на необходимите за тази цел способности на ВС. Важно условие при 

формулирането на необходимите изискванията към способностите на ВС е, че същите 

трябва да са в състояние да изпълняват, както поетите съюзни ангажименти към НАТО и 

ЕС, така също и да изпълняват всички залегнали в Конституцията на Р България 

задължения по защита на териториалната сигурност, суверенитета и отбраната на 

страната. 

 усъвършенстване на ВСВ, произтичащо от формулираните цели на 

отбранителната политика 

Основното направление за усъвършенстване на ВСВ тук, е недвусмислено да се 

посочи ролята, мястото и задачите на ВС по отношение на отбранителната политика на 

държавата, като на първо място следв да бъде защитата на страната при всякакви заплахи, 

включително и при асиметрични и хибридни действия. И чак след това да се посочат и 

изискванията, произтичащи от поетите ангажименти към НАТО и ЕС. По този начин ще 

се заложат конкретни ВСВ, свързани с такива изисквания към изграждането, използването 

и развитието на ВС, които произтичат на първо място от националните им задължения, и 

чак след това, свързани с поетите съюзни ангажименти. 

3.1.2 Концептуални насоки за усъвършенстване на военностратегическите 

възгледи, свързани с развитието на ВС. 

Изграждането и развитието на ВС на Р България е дейност на държавното и 

военното ръководство, насочена към създаването на необходимите им способности, 

гарантиращи ефективното им използване за защитата на националната сигурност и 

суверинитета на страната.  

Анализът на НОС в глава втора разкри, че съществуват редица ВСВ, свързани с 

развитието на ВС на страната, като също така показа, че никъде не се споменава за насоки, 

свързани с модернизацията, повишаване на социалния статус на военнослужещите, 

приобщаване на новите технологии и др., както е в изследваните стратегически документи 

на другите държави. 

Поради тази причина, в т.3.1.3. са изведени някои насоки за усъвършенстване на 

ВСВ, свързани с втората област - развитие на ВС, заключаващи се в: 

 усъвършенстване на ВСВ, произтичащо от развитие на човешките ресурси 

Представени са насоки, касаещи: развитието на системата за комплектуване с 

личен състав; необходимите мобилизационни ресурси и мобилизационната подготовка на 

населението, професионалното изграждане и обучение на военнослужещите и др. 

- комплектуване с личен състав  

Първото направление за усъвършенстване на ВСВ, произтичащо от 

комплектуването с личен състав е да се регламентира в стратегическите документи, че 
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заделените финансови средства за отбрана ще осигурят, както всестранното й 

осигуряване, така също и навременното и при нужда необходимо увеличаване на 

финансовите възнаграждения на военнослужещите. Това ще доведе до намаляване на 

отлива на военнослужещи, напускащи системата за отбрана и до значително увеличаване 

на желаещите да постъпят в редовете на ВС на страната.  

Второ направление за работа по усъвършенстване на ВСВ, произтичащо от 

комплектуването с личен състав е развитие и увеличаване на социалните придобивки 

(социалния пакет) от мерки на военнослужещите. Както в НОС, така и в ЗОВС следва да 

се заложат нормативни постановки, с които да се регламентира единен социален пакет за 

военнослужещите и техните семейства, с което ще се доведе до повишаване на социалния 

статус и качеството на живот на военнослужещите и на техните семействата, водещо след 

себе си до по-висока мотивация и желание за служба от л.с. 

- мобилизационни ресурси 

Основното направление за усъвършенстване на ВСВ, е промяна в законовата 

уредба, свързана с мобилизационната подготовка на гражданите и въвеждането на 

задължителна първоначална военна подготовка, със съответния срок на обучение, даваща 

необходимата ВОС. Това ще осигури необходимия ресурс от подготвени кадри за 

системата за отбрана на страната, притежаващи макар и минимална военна подготовка, и 

ще даде възможности за по-добро окомплектоване с личен състав на войските и силите. 

-  професионалното изграждане и обучение на военнослужещите 

Основно направление за усъвършенстване на ВСВ тук, е завишаване на 

количеството на специализираните курсове и задължителното им преминаване от 

военнослужещите в области на знания, актуални на предизвикателствата, генерирани от 

съвременната среда на сигурност. Това ще доведе до допълнителното обогатяване на 

теоретичните им знания, необходими за изпълнението на задачите на ВС в съвременните 

условия на динамично променящият се характер на средата на сигурност, като ще 

развитие и необходимите за тази цел лидерски умения на основния команден състав, 

което ще допринесе до повишаване на индивидуалните качества и колективните умения 

на л.с. 

 усъвършенстване на ВСВ свързано с превъоръжаването и модернизацията 

Първо направление за усъвършенстване на ВСВ, обвързано с модернизацията на 

ВС, е залагане в основните стратегически документи на страната (НОС, план за развитие 

на ВС) на конкретни изисквания и времеви рамки, в които политическото и военното 

ръководство ще инициират процедури, касаещи превъоръжаването и модернизацията на 

съществуващите системи въоръжения, оборудване и бойна техника. Само чрез залагане на 

ВСВ, описваши реда, начина, сроковете и желаното крайно състояние от процеса на 

превъоръжаване и модернизация ще се осигури възможност за незабавното стартиране на 

тези процеси, чрез които ще се повиши ефективността на ВС, а оттам ще се даде 

възможност и за залагане на нови ВСВ, свързани с използването им в бъдеще.. 
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Второ направление за усъвършенстване на ВСВ, е свързано с обвързване на 

модернизацията с оценката на средата на сигурност и генерираните от нея рискове и 

заплахи. Постоянният преглед и оценка на средата на сигурност ще доведе до извеждане 

на основните предизвикателства, рискове и заплахи за националната сигурност, което ще 

определи и изискванията за изграждане на определени способности от ВС и ще очертае 

техните цели, мисии и произтичащите от това задачи в системата за отбрана на страната. 

 усъвършенстване на ВСВ, свързано с финансовите ресурси 

Основно направление за усъвършенстване на ВСВ е, в СНС и НОС, както и в 

Плана за развитие на ВС, да се посочи изрично изискването за поетапно увеличаване на 

финансовите средства, съгласно поетите съюзни ангажименти, и същевременно да се 

направи актуализация на финансовите рамки и прогнози за следващите финансови 

години.. Така ежегодното повишаване на финансовите средства, отделяни за изграждане, 

развитие и използване на ВС на страната, ще доведе до изграждане и поддържане на 

необходимите отбранителни способности, извършване на качествена и навременна 

модернизация, провеждане на ефективна бойна подготовка на войските и повишаване на 

социалния пакет от мерки на военнослужещите.  

 усъвършенстване на ВСВ, свързано с развитието и придобиването на нови 

отбранителни способности  

Основно направление за усъвършенстване на ВСВ е в НОС, Плана за развитие и 

Програмата за развитие на отбранителни способности на ВС да се формулират и посочат 

конкретни задачи, срокове и отговорности на държавното и военностратегическото 

ръководство за изграждане на необходимите способности от ВС, чрез които те да бъдат в 

състояние адекватно да посрещнат рисковете и заплахите, застрашаващи националната 

сигурност и суверинитета на страната. Правилно заложени и следвани, ВСВ ще 

конкретизират основните направления, области и задачи за изпълнение в процеса по 

изграждането и придобиването на необходимите способности на ВС. 

3.1.3 Концептуални насоки за усъвършенстване на военностратегическите 

възгледи, свързани с използването на ВС. 

Използването на ВС е приоритет от особена важност за всяка държава, както и 

насоките, свързани с тяхната подготовка. Ето защо са изведени някои насоки за 

усъвършенстване на ВСВ в областта, касаеща използването и подготовката на ВС.  

 усъвършенстване на ВСВ, произтичащо от ролята на въоръжените сили 

Основно направление за работа е промяна на съществуващата и извеждане на нова 

формулировка на ролята на ВС, обвързана с възложените им задължения по защитата на 

страната в Конституцията на Република България. Това ще доведе до ВСВ свързани с 

изграждане на необходимите им способности, насочени преди всичко за защита на 

суверенитета, сигурността и независимостта на страната, а като допълнение да се отчита и 

факта, че помощ може да бъде оказана и от страна на съюзните страни, но не да се разчита 

единствено и само на тях за защита на националната сигурност. 

 усъвършенстване на ВСВ, произтичащо от целите на въоръжените сили 
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Основно направление за усъвършенстване на ВСВ е формулирането и залагането в 

НОС на такива цели на ВС, които ще доведат до изграждането им в степен, гарантираща  

надеждното им използване в защитата на националните интереси, за постигането на 

националните цели и за защита на националната сигурност на страната. 

 усъвършенстване на ВСВ, произтичащо от мисиите и задачите за изпълнение 

от въоръжените сили 

Предложени са конкретни насоки за усъвършенстване на ВСВ в част от задачите, 

произтичащи от мисиите на ВС, както следва: 

• насоки за усъвършенстване на ВСВ, свързани с използването на ВС по мисия 

„Отбрана“ 

Основно направление за усъвършенстване на ВСВ, е корекция на съществуващата 

формулировка на мисия „Отбрана“, като в нея следва изрично да се посочи, че задачите, 

свързани с гарантирането на националния суверенитет, независимост и защита на 

териториалната цялост на страната ще се извършват самостоятелно или в условията на 

чл. 5 от Вашингтонския договор. Това ще доведе до конкретизиране на произтичащите 

задачи за изпълнение от ВС, като приоритетни ще бъдат тези, които са по гарантиране на 

националната сигурност и отбрана, като използването им за гарантиране на защитата на 

националния суверенитет, независимост и териториална цялост на страната няма да е само 

и единствено в коалиционен формат. 

• насоки за усъвършенстване на ВСВ, свързани с използване на ВС по мисия 

„Принос към националната сигурност в мирно време“ 

Първото направление за усъвършенстване на ВСВ, произтичащо от провеждането 

на операции по защита на населението е, актуализиране на доктриналната база, касаеща 

използването на ВС. За целта е нужно в Доктрината за ВС, след изброяването на видовете 

операции да се добави точка „Основни задачи изпълнявани от ВС по мисия „Принос към 

националната сигурност в мирно време”, а в т. 13 - „Система за подготовка на ВС” да се 

добави точка, в която да се подчертае, че за участие в операции по мисия „Принос към 

националната сигурност в мирно време“ войските и силите подготвят формированията си 

на основата на разработени „Единни стандарти за подготовка на ВС, поддържащи в 

готовност ФОППБ“. Така промяната в нормативната база ще доведе до по-качествено 

планиране на използването на силите и средствата и ще създаде условия за провеждане на 

целенасочена подготовка от ФОППБ.  

Второто направление за усъвършенстване на ВСВ, свързано с използване на ВС 

по тази мисия е актуализиране на задачите, свързани с участието на сили и средства при 

охраната на държавната граница и в контрола на миграционните потоци на територията на 

страната. Това ще доведе до изграждане и придобиване на нови способности от ВС, 

включително и модернизация на техниката, екипировката и въоръжението на л.с., чрез 

които ще се постигне по-ефективното изпълнение на задачите, свързани с овладяване на 

миграционни кризи и в охраната на държавната граница. 
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Третото направление за усъвършенстване на ВСВ, касаещо използването на ВС в 

посочената мисия, е свързано с изпълняваните задачи по участие в борбата с тероризма. За 

усъвършенстването на ВСВ се налага да се актуализира нормативната база, свързана с 

участието на ВС в съвместни операции с други силови структури на държавата по 

превенция и борба с проявите на тероризъм. От съществено значение е, в НОС да се 

посочат: крайните цели и необходимите средства (ресурси) за тяхното постигане, 

необходимостта ВС да поддържат постоянна готовност за участие в операции за 

противодействие на тероризма, рамковите параметри на силите и необходимите им за тази 

цел способности, както и задачите които ще се изпълняват. За по-ефективно планиране, 

поддръжка и изпълнение на поставените задачи, се изисква изготвянето и на ясно 

разбираеми процедури, както и изцяло нов документ – „Доктрина за участие на 

въоръжените сили в съвместни операции срещу тероризма“. В процедурите е необходимо 

да бъде изяснено взаимодействието между участниците в тези операции и изпълняваните 

задачи, а в доктрината могат да бъдат разгледани общите насоки, отнесени към 

планирането и управление на операциите, да бъдат изяснени органите, връзките и 

процесите между нивата на управление както и насоките за подготовката на ВС. 

 

3.2 Усъвършенстване на подходите за преглед, оценка и актуализация на 

ВСВ, свързани с ВС на Република България. 

Доказано бе, че задължително условие за развитието на съвременни и боеспособни 

ВС, е наличието на актуални ВСВ, свързани с тяхното изграждане, развитие и използване 

в дългосрочен план. Важно условие за ефективността на ВСВ е същите да не копират или 

да се приемат наготово от нормативните документи на други държави, да не 

преповтарят съюзните такива, а същите да бъдат формулирани в национален формат, на 

базата на периодичен преглед и оценка на средата на сигурност и произтичащите от нея 

рискове и заплахи за сигурността на страната, като залагат изискването да се използват 

главно механизмите и възможностите на държавата за защита на националните интереси и 

постигане на националните цели.  

Ето защо са изведени някои насоки за усъвършенстване на подходите за преглед, 

оценка и усъвършенстване на ВСВ. 

3.2.1 Основни държавни органи, имащи отговорност за формирането и 

реализирането на ВСВ 

В т. 3.2.1. е разкрито, че участие в процеса по организацията и реализирането на 

отбранителната система на страната имат различни държавни органи, носещи пряка 

отговорност за изграждането, развитието и използването на ВС. 

Анализирана е връзката между формулирането на отбранителната политика и 

нейното практическо реализиране, като е посочена ролята на политиката и в частност на 

държавното и военностратегическо ръководство на ВС в нея. 

Изследвани са отговорностите на различни важни структури в държавата по 

формирането на отбранителната политика и свързаните с това дейности по формулиране, 
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преглед и актуализация на ВСВ, касаещи изграждането, развитието и използването на ВС. 

На базата на извършения анализ е достигнато до извода, че формулирането на ВСВ е 

сложен и продължителен процес, изискващ наличие на специфична експертиза в редица 

области от обществено-политическия живот и сфери от системата за национална 

сигурност. Това налага при формулирането на ВСВ да се привличат експерти от различни 

области и нива на управление на страната, както и тясно взаимодействие между 

държавните органи и организации, имащи отношение към изграждането на политиката за 

сигурност и отбраната на страната.   

Предложени са пътища за решаване на проблема, един от които е нормативното 

регламентиране на процеса с ясно разписани правила за неговото осъществяване, чрез 

промяна и допълнения в сега действащото законодателство /ЗОВС/, касаещо въпроса по 

организацията на отбраната на страната.  

Друго решение е създаването на орган на стратегическо ниво, който в мирно време 

да координира прегледа, оценката, формулирането и реализирането на ВСВ. Самият орган 

може да не е постоянно действащ, но е задължително да се подпомага от постоянно 

действаща администрация, която да включва експерти от различни области и сфери на 

сигурността. 

Изследвани са основните дейности на НС, Президента, Министерският съвет и 

Министъра на отбраната, свързани с формирането и реализацията на ВСВ, като е разкрита 

взаимовръзката им с осъществяването на общото ръководство на отбраната и ВС. 

От извършения анализ е направено заключение, че МС е основният орган, 

осъществяващ ръководство на отбраната и ВС, но никъде не става ясно как, по какъв 

начин и с кои структури същият участва пряко в процеса по разработване и изграждане на 

ВСВ.  

Предложен е възможен подход за решаване на проблема, чрез създаване на Съвет 

по отбрана към Министерския съвет. Разкрито е, че съществуващият към момента 

Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките 

(МСОИСД) към Министерския съвет има ограничено отношение към отбраната на 

страната, свързано единствено с материалното осигуряване на страната и ВС във военно 

време и с отбранително-мобилизационната подготовка. Същият няма постоянен експертен 

потенциал, а ползва този на министерствата и ведомствата. При създаването на Съвет по 

отбрана към Министерския съвет, същия може да изпълнява и задачите на МСОИСД, но 

негова първостепенна задача следва да бъде преглед на съществуващите и формулиране и 

предлагане на нови ВСВ, касаещи системата за отбраната и в частност ВС на страната, 

както и тяхната реализация чрез отбранителната политика на държавата. И за да не се 

допуска двусмислие относно ролята и мястото на Съвета е предложено, Министърът на 

отбраната да ръководи Съвета по отбрана към Министерския съвет, като голяма част от 

неговата работата да се организира в Министерството на отбраната. 

Изведени са функциите и задачите на Съвета и е посочено, че същият ще ги 

изпълнява постоянно, като неговият режим на работа ще зависи от възложените му задачи 
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и състоянието на средата на сигурност, влияеща върху системата за отбрана на страната. 

Чрез анализ на дейностите на Съвета е доказано, че за неговата по-голяма ефективност е 

необходимо да се използва необходимия ресурс на различните структури и ведомства от 

държавното управление на страната, имащи пряка отговорност към системата за отбрана, 

както и тези от Щаба на отбраната, общата и специализираната администрация на 

Министерството на отбраната, СКС и експерти от видовете ВС.  

Прякото ръководство на Експертната работна група (ЕРГ), съставена от 

горепосочения широк кръг от експерти и специалисти, ще се осъществява от Ръководител 

на работната група, като най-удачно е за такъв да бъде определен Началника на отбраната. 

3.2.2. Модел за преглед, оценка и усъвършенстване на ВСВ 

Извършените анализи на различни ръководни документи и досегашната практика 

във ВС недвусмислено показаха, че в Република България няма разработен Модел за 

преглед, оценка и усъвършенстване на ВСВ, като никъде не се посочват и каквито и да е 

методологически указания, препоръки или частични теоретични изследвания за наличието 

на такъв. 

Това наложи извеждане на примерен „Модел за преглед, оценка и усъвършенстване 

на ВСВ“, което допринеся до обогатяването и практическата насоченост на теорията по 

въпроса. Предложеният модел ще доведе до единност в разбирането, интеграция на 

усилията и до ясни процедури, задължения и отговорности на структурите в държавата, 

имащи пряка отговорност за развитието на системата за отбрана. 

3.2.3. Алгоритъм на Модела за работа на ЕРГ за преглед, оценка и 

усъвършенстване на ВСВ. 

Алгоритъмът на Модела за работа на ЕРГ за преглед, оценка и усъвършенстване на 

ВСВ включва система от дейности и процедури, осъществявани в определена логическа 

последователност в рамките на II (два) етапа, посочени на фиг.1.  

Първия етап от Алгоритъма на Модела за работа на ЕРГ се състои от 3 (три) 

стъпки, като първата стъпка започва с отдаването на заповед от Министър председателя 

на страната, изготвена по предложение на Министъра на отбраната или други 

ръководители на държавни структури, вследствие на: настъпили резки изменения в 

средата на сигурност; необходимост от периодичен преглед на основните ръководни 

документи на Република България; промяна в политическото виждане за развитие на 

системата за отбрана на държавата или други наложителни причини, налагащи оценка или 

преразглеждане на основни ръководни документи, касаещи системата за сигурност и 

отбрана на страната. 

Втората стъпка стартира с отдаването на заповед от Ръководителят на Съвета по 

отбрана към МС, в която се определят основните изисквания и насоки за работа, състава 

на работната група, времето за работа, начина и реда за взаимодействие с останалите 

министерства и ведомства за обсъждане, анализ и преглед на разработените варианти, 

както и конкретните задачи за изпълнение от ЕРГ.  

Третата стъпка от алгоритъма включва запознаване на ръководителят на ЕРГ с 



  34 

общите параметри на получената задача, сроковете, състава на работната група, 

изискванията и наложените ограничения, след което същият поставя задача на секретаря 

на Съвета за оповестяване на посочения работен състав и за свикване на работно 

съвещание, на което дава указания за разработване на План за работа на ЕРГ. 

 

Фигура 1 – . Модел за работа на ЕРГ на Съвета по отбрана към МС 

 

Вторият етап включва същинската част на работния процес по прегледа, оценката 

и усъвършенстването на ВСВ, като за целта етапа е разделен на 10 (десет) отделни стъпки, 

които ЕРГ следва в хода на своята работа, посочени на фиг.1 

От стъпка 1 до стъпка 6, ЕРГ извършва цялостен анализ на средата на сигурност, 

изследва и извежда рисковете и заплахите за националната сигурност, разкрива 

характерните черти на бъдещите военни конфликти, извежда изисквания за изграждане на 

отбранителни способности за неутрализиране на очертаните рискове и заплахи, извършва 

цялостен преглед и оценка на заложените ВСВ в ръководните документи на страната като 

посочва откритите несъответствия и различия на съществуващите такива в основните 

ръководните документи, свързани с националната сигурност и отбрана на страната.  
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След извършване на посочените дейности, ЕРГ пристъпва към следващата (седма) 

стъпка, явяваща се една от най-важните и същевременно най-трудоемка стъпка в 

цялостния процес по прегледа, оценката и усъвършенстването на ВСВ. 

Седма стъпка – „Разработване на варианти за актуализация или формиране на 

нови ВСВ“  

След разкриване на несъответствия и различия на заложените ВСВ в ръководните 

документи, ЕРГ формулира нови, отговарящи на изведените изисквания за изграждане на 

способности на ВС, с които същите ще бъдат в състояние да отговорят по най-адекватния 

начин на генерираните рискове и заплахи от средата на сигурност, застрашаващи пряко 

националната сигурност и отбраната на страната. Същите трябва да бъдат изцяло 

съобразени с основните групи фактори посочени в т. 3 на първа глава на дисертационния 

труд, оказващи най-силно влияние върху формирането на ВСВ, и са в пряка релация с 

най-важните измерения на националната сигурност. За целта ЕРГ извършва дейностите, 

посочени във фиг.2, заключаващи се в: 

- на първо място, сравнителен анализ и отчитане на влиянието на всяка група 

фактори по отделно върху формирането на ВСВ   

- на второ място, при отчитане влиянието на групите фактори, особено внимание се 

обръща на следните седем фактора - геостратегическата среда за сигурност; членството на 

Република България в съюзи (НАТО и ЕС); междудържавните отношения в региона; 

нивото на модернизация и инвестиции в отбраната; военния потенциал; човешкия фактор 

(населението) и нормативната база свързана с националната сигурност; 

- на трето място, отчитане на изискванията за изграждане на отбранителни 

способности на държавата, продиктувани от разкритите рискове и предизвикателства, 

застрашаващи националната сигурност и отбрана на страната; 

- на четвърто място, отчитане на влиянието на разкритите по-горе характерни черти 

на бъдещите военни конфликти и наложените от това изисквания към изграждане на 

необходими способности от ВС; 

- на пето място, отчитане на изискванията за развитие на системата за отбрана, 

наложени от политическото и държавно ръководство на страната; 

- на шесто място, отчитане на заложените от Конституцията на страната задължения 

и дейности на ВС по отбраната на страната; 

- на седмо място, отчитане на изискванията към изграждането, развитието и 

използването на ВС продиктувани от поетите ангажименти на страната при участие в 

колективната отбрана на НАТО и общата политика за сигурност и отбрана на ЕС; 

- на осмо място, отчитане на натрупания опит (поуки от практиката), традиция и 

конкретните възможности на държавата. 

След завършване на процеса по актуализацията или формирането на нови ВСВ, ЕРГ 

разработва примерен вариант за тяхното залагане (стъпка 8) в различните ръководни 

документи, а Ръководителят на ЕРГ изпраща чрез секретаря на Съвета подготвените 

варианти до различните министерства и ведомства от държавното ръководство за 
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съгласуване.   

След като различните министерства и ведомства анализират и оценят изпратените 

им варианти, нанесат корекции (ако има такива), същите връщат обратно в Съвета 

варианта за по-нататъшна работа (стъпка 9). ЕРГ се събира отново и извършва преглед и 

анализ на извършените корекции и направените предложения от различните структури, 

като изготвя в окончателен вид предложението за промяна на ВСВ в ръководните 

документи.  

 

 

 

 

 

Фигура 2 - Ред за работа на ЕРГ при актуализирането на ВСВ 

 

Следва оценка за съответствие на коригираните (актуализирани) или формирани 

нови ВСВ (стъпка 10) в основните ръководни документи, свързани с развитието на 

системата за отбрана на страната и в частност изграждането, развитието и използването на 

ВС, като при откриване на несъответствия с изведените изисквания, процесът се повтаря в 

степен и последователност, докато ВСВ не отговорят на заложените такива. 

Процесът завършва след като Ръководителят на групата докладва писмено на 

Министъра на отбрана за изпълнение на поставената задача и представя в окончателен вид 

предложенията за промяна (корекция) на ръководните документи и залегналите в тях 

ВСВ, свързани с развитието на системата за отбрана и в частност изграждането, 

развитието и използването на ВС на страната. 

Министърът на отбраната внася в МС направените предложения за одобрение и 

изпращане в НС за разглеждане, гласуване и обнародване. 
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Изводи от трета глава:  

1. Навременното усъвършенстване и актуализиране на ВСВ, залегнали в основни 

ръководни документи на стратегическо ниво, свързани с изграждането, развитието и 

използването на ВС, е от жизнено важно значение за цялостното развитие на системата за 

отбрана на страната. Това ще доведе до повишаване на ефективността на ВС при 

изпълнение на задачите, свързани със защитата на националната сигурност, реализацията 

на националните интереси и ще очертае пътя за постигане на заложените дългосрочни 

национални цели. 

2. Извеждането на конкретни насоки за усъвършенстване на ВСВ е важно условие 

за тяхното формиране и реализиране, предоставящо възможност на държавното и 

военностратегическото ръководство на ВС тяхното ефективно използване, както за защита 

на националната сигурност и суверенитет на страната, така също и за изпълнение на 

поетите коалиционни отговорности пред съюзниците от НАТО и ЕС. 

3. Прилагането на строго регламентиран концептуален модел, допринася за 

обогатяването и практическата насоченост на теорията по въпросите, свързани с процеса 

по извършване на преглед, оценка и усъвършенстване на ВСВ. Това води до единност в 

разбирането, интеграция на усилията и извеждане на конкретни процедури и задължения 

на различните министерства, ведомства и структури в държавата, имащи пряка 

отговорност за развитието на системата за отбрана на страната. 

 

III. ОБЩИ ИЗВОДИ, РЕЗУЛТАТИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Общи изводи: 

1. Възникването и развитието на военностратегическите възгледи датират с 

началото на военните трактати, описания и виждания на различни пълководци и военни 

теоретици от дълбока древност, водещи до усъвършенстване на начините, способите, 

методите и формите за използване на войските и силите за разгром на противника. В 

своята същност те включват дейности, свързани с формирането на принципи, виждания и 

насоки, които са неизменна част от ръководните документи на стратегическо ниво, и имат 

пряка връзка с отбраната и националната сигурност на страната. 

2. Съществена роля при формирането на военностратегическите възгледи имат 

множество фактори, оказващи силно влияние в цялостния процес по тяхното изграждане. 

С най-голяма тежест се открояват политическите, социалните, икономическите, 

географските и военните фактори, които са мощна движеща сила и са от съществено 

значение за формирането на конкретни виждания, принципи, идеи и насоки, разработвани 

от политическото, държавното и военностратегическо ръководство на страната, касаещи 

изграждането, развитието и използването на ВС в дългосрочен план. 

3. Съвременните аспекти на средата на сигурност и генерираните от нея рискове 

и заплахи, налагат коренна промяна в дефинирането и протичането на познатите ни кризи 

и военни конфликти, вследствие на което се променят начините, способите и формите за 

постигане на крайните им цели. Приложени своевременно в планирането на собствените 



  38 

сили, разкритите основни характерни черти и тенденции на бъдещите военни конфликти 

ще носят желаните предимства в бойното пространство, а използването на новите 

технологии ще бъде основното и решаващо оръжие на ВС, с помощта на което ще се 

печелят войни и ще се брани мира.  

4. Формирането на основни военностратегически възгледи предоставя 

възможност на страните да подготвят и използват по-ефективно въоръжените си сили. 

Реализирането на това налага задължително промяна на голяма част от нормативната база, 

свързана с адаптиране на съществуващите концепции, доктрини и стратегии, касаещи 

изграждането, развитието и използването на въоръжените сили, даващи им възможност да 

изпълняват широк набор от задачи, отговарящи на изискванията на държавното 

ръководство на страната за превенция и защита от постоянно променящите се 

предизвикателства на средата на сигурност.  

5. Навременното актуализиране и извеждането на конкретни насоки за 

усъвършенстване на ВСВ, свързани с изграждането, развитието и използването на ВС, е от 

жизнено важно значение за развитието на системата за отбрана на страната. Това ще 

доведе до повишаване на ефективността на ВС при изпълнението на задачи, свързани със 

защитата на националната сигурност, национални интереси и реализиране на 

националните цели и до изпълнение на поетите коалиционни отговорности пред 

съюзниците от НАТО и ЕС. 

6. Прилагането на строго регламентиран и концептуален модел за извършване на 

преглед, оценка и актуализация на ВСВ ще допринесе до изграждането на необходими 

отбранителни способности на страната. Използването на модела ще допринесе до 

единност в разбирането, интеграция на усилията и извеждане на конкретни процедури и 

задължения на различните министерства, ведомства и структури в държавата, имащи 

пряка отговорност за развитието на системата за отбрана на страната. 

 

Научни резултати: 

1. Обогатена е теорията, касаеща еволюцията, същността и съдържанието на 

военностратегическите възгледи, разкрити и верифицирани са основните групи фактори, 

оказващи влияние върху тяхното формиране.  

2. Систематизирани са нови знания свързани с характерните черти на съвременните 

военни конфликти и тенденциите, определящи тяхното бъдещо развитие и е направена 

класификация на военностратегическите възгледи на водещи държави по области и 

елементи. 

Научно-приложни резултати: 

1. Изведени са проблеми и несъответствия в националните военностратегически 

възгледи, заложени в основните ръководни документи и са систематизирани насоки за 

тяхното усъвършенстване.  

2. Разработен е Модел за преглед, оценка и актуализация на военностратегическите 

възгледи, със съответен алгоритъм, който подпомага процеса по усъвършенстване на 
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стратегическите документи и допринася за повишаване на ефективността на системата за 

отбрана на страната. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Съвременният и бързо развиващ се свят се характеризира с ускорени процеси на 

глобализация и динамика на международните отношения, водещи до непрекъснато 

нарастваща несигурност в регионален и глобален мащаб. Вследствие на тяхното развитие, 

тези процеси оказват съществено влияние и върху средата на сигурност, която днес 

допълнително е подложена на вредното въздействие от широк спектър на все-по нови и 

непознати заплахи и предизвикателства. Неспиращите и постоянно разрастващите се в 

последните няколко десетилетия различни като причина, характер и интензитет военни и 

въоръжени конфликти по света, допълнително внасят огромна доза напрегнатост, 

сложност и непредсказуемост.  

Днес средата на сигурност и развитието на въоръжението и военната техника 

предоставят нови хоризонти за развитие и усъвършенстване на военностратегическите 

възгледи, касаещи изграждането, развитието и използването на въоръжените сили. 

Анализите на средата на сигурност показват, че за в бъдеще все по-широко ще се 

утвърждава необходимостта от изграждането на военностратегически възгледи, свързани 

с използването на въоръжените сили, насочени към предотвратяване на войни или военни 

конфликти, при разрешаване на етнически и религиозни конфликти, за противодействие и 

борба с международния тероризъм и други.   

Всичко това налага изграждане на система и механизми за непрекъснат преглед и 

оценка на движещите фактори и тенденции в средата на сигурност, налагащи 

усъвършенстване или формиране на адекватни военностратегически възгледи за 

изграждане, развитие и използване на въоръжените сили, съобразени с изискванията за 

развитие на системата за отбрана на страната. 

Реализирането на всичко това носи обаче след себе си и своите предизвикателства, 

изразяващи се в постоянна промяна на съществуващата нормативна база, от непрекъснато 

адаптиране на съществуващите концепции, доктрини и стратегии насочени особено в 

частта, свързана с изграждането, развитието и използването на въоръжените сили. 

Изпълнението на всички тези дейности е необходимо и задължително условие за по-

бързото усъвършенстване и изграждане на необходими способности от ВС, даващи 

възможност за реализиране на отбранителната политика на държавата.   

Чрез адаптиране и преосмисляне на съществуващите военностратегически възгледи, 

относно изграждането, развитието и използването на въоръжените сили, ще се повиши 

тяхната ефективност, позволяваща им адекватно да отговорят на динамично променящият 

се характер на военните конфликти и предизвикателствата генерирани от средата на 

сигурност. Ето защо, постоянното усъвършенстване или формиране на нови ВСВ, касаещи 

изграждането, развитието и използването на въоръжените сили ще продължава да бъде 

актуална задача, касаеща всички държавни и ръководни органи и структури, пряко 
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свързани с развитието на системата за отбрана на страната. 

Анализът в дисертационния труд показа, че в българската литература въпросите, 

свързани с изграждането на ВСВ са сравнително слабо засегнати. За потвърждаване и 

верификация на заложените в дисертацията хипотези и теоретични постановки е 

използвана достъпна литература и е извършено емпирично изследване, резултатите от 

които потвърждават, че целта на дисертационния труд е постигната. Получените 

резултати могат да бъдат приложени за последващото обогатяване и развитие на теорията 

и свързаната с това нормативната база, касаеща въпросите по изграждането и 

усъвършенстването на ВСВ . 

Теоретичните постановки и изводите от настоящето изследване могат да бъдат 

успешно приложени в учебния процес във ВА „Г. С. Раковски“, както и за обогатяване на 

методологическия инструментариум на модела на работа за преглед, оценка и 

усъвършенстване на ВСВ. Ето защо предложеният труд има научно-приложна стойност в 

областта на усъвършенстването и изграждането на ВСВ, отразено в публикациите и 

представянията на военно-научни конференции по темата. 
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