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Резюме: Националната отбранителна стратегия (НОС), приета с Решение 283 на Министерския съвет на 18 април 2016 г. е програмен
документ, в чиято основа са залегнали приоритетите на националната сигурност и защитата на националните интереси, определени в
Конституцията и Стратегията за национална
сигурност на Република България. Тя е съобразена със Стратегическата концепция на НАТО,
Европейската стратегия за сигурност и международните договори, по които Република България е страна. НОС е база за разработване на

Доктрината на въоръжените сили на Република
България и за развитие на доктриналните документи на въоръжените сили (ВС).
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Abstract: The National Defense Strategy (NDS) is
a program document based on the priorities of national security and protection of national interests
set out in the Constitution and the National Security Strategy of the Republic of Bulgaria. It is
in line with NATO’s Strategic Concept, the European Security Strategy and the international treaties to which the Republic of Bulgaria is a party.
The NDS is the basis for the development of the
Doctrine of the Armed Forces of the Republic of
Bulgaria and for the development of the doctrinal
documents of the Armed Forces (AF).
NDA assesses the military-strategic environment,
Като правило, тази стратегия обхваща продължителен период от време (обикновенно 10
- 15 години), но динамиката в световните и регионални процеси очевидно налагат по-честа актуализация. НОС бе актуализирана през 2016 г.,
след преглед на отбраната; сега, през 2020 г. предстои пълен стратегически преглед на отбраната и
нова актуализация.

determines the country’s defense goals and outlines
the ways to achieve them, describes the tasks of the
ministries and departments responsible for the country’s defense, specifies the tasks of the Armed Forces, the forms and methods for their implementation
and determines the means and resources needed. It
defines the macro framework for the country’s defense and regulates the relationship between the national economy and the country’s defense.
Key words: National Defence Strategy, NATO’s
Strategic Concept, Armed Forces, Military-strategic Environment, Security Strategic Environment
Evaluation, Defence Policy, Missions.
НОС оценява военностратегическата среда,
определя отбранителните цели на страната и очертава пътищата за достигането им, описва задачите на министерствата и ведомствата, имащи отговорности към отбраната на страната, конкретизира
задачите на ВС, формите и способите за тяхното
изпълнение и определя средствата и необходимите
за това ресурси. Тя определя макрорамката за от3

брана на страната и регламентира връзката между
националната икономика и отбраната на страната.
Оценката на стратегическата среда на сигурност отчита новите рискове и заплахи (вкл.
тези от хибриден характер) и акцентира върху
няколко момента:
Основно дестабилизиращо влияние оказват
глобализацията и свързаните и предизвикани от
нея процеси и явления: енергийните, демографските, екологичните и климатичните проблеми;
разпространяването на оръжия за масово унищожение: асиметричните рискове и заплахи (тероризъм, миграция, анархизъм, радикализъм, кибератаки, хибридни действия, пиратство и др.).
Заплахата от възникване на мащабен и регионален военен конфликт е ниска, няма пряка военна заплаха за суверенитета и териториалната
цялост на Република България в средносрочна
перспектива. Съществуват регионални огнища
на напрежение и нестабилност, където е възможно да възникват конфликти и кризисни ситуации,
по-сложни и трудни за прогнозиране и управление - засилен бежански натиск, прояви на радикализъм и тероризъм, кибератаки и др.
НАТО утвърждава принципите на неделимост на сигурността и на съюзната солидарност
и подкрепа с отговорността всяка страна - членка
да изгражда и поддържа способности за гарантиране на собствения си суверенитет и сигурност.
В Европа се очертава тенденция за изграждане на общо политическо, икономическо, социално,
отбранително и правно пространство, но се задълбочава и развитието на Европа „на различни скорости“ и е възможна ерозия на кохезионната политика. Бежанският и миграционен натиск поставят
на сериозно изпитание принципа на европейската
солидарност. Нужен е мащабен дебат за преосмисляне на традиционните ценности на толерантността, възможностите за реална интеграция и баланса
между мултикултурализма и сигурността.
Ангажиментите на Република България за гарантиране на международната сигурност поставят военните ни формирования, участващи в мисии и операции извън територията на страната,
под потенциалната заплаха от терористични атаки, въоръжени нападения и враждебни действия.
Съчетанието между демографската криза,
ниската мотивация за образование, професионална подготовка и реализация на определени слоеве
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от населението и забавения икономически растеж
е предизвикателство пред сигурността и отбраната на страната.
Основите на отбранителната ни политика
са формулирани в 5 точки, които могат да се репликират като цели по следния начин:
• Република България няма претенции към територията на други държави и не признава
претенции от други държави към териториалната си цялост.
• Целите на отбранителната ни политика включват гарантиране на суверенитета, сигурността,
независимостта и териториалната цялост на
страната.
• Пълноправно, ефективно и активно членство
в НАТО и ЕС.
• Изграждане и поддържане на модерна и
ефективна система за отбрана чрез развитие
и усъвършенстване на отбранителните способности на страната.
• Приоритетно се развиват способностите на
ВС за колективна отбрана и участие в експедиционни операции в рамките на единен балансиран комплект сили, за което ще се заделят необходимите ресурси.
От така формулираната цели произтичат ролята, трите основни мисии и задачите на ВС и на
невоенните отбранителни способности и нивата
на амбиции, които икономиката на страната ни
може да позволи.
Ролята на ВС е те да гарантират суверенитета, сигурността и независимостта на страната и
да защитават нейната териториална цялост, а заедно с войските на съюзниците да възпират противостоящите сили и да спомагат за задържане на
заплахите далеч от границите на страната и за запазване на международния мир и сигурност.
Мисия „Отбрана“ включва дейности, свързани с гарантирането на националния суверенитет и
независимост и защита на териториалната цялост
на страната и на страните - членки на НАТО и ЕС,
в контекста на чл.5 от Северноатлантическия договор и общата политика за сигурност и отбрана
на Европейския съюз. Голяма част от посочените
функции и дейности по отбрана на страната са прекалено детайлизирани, но най-общо казано те са:
• съвместни действия със съюзниците и международни организации за създаване на стабилна среда за сигурност;

• водене на разузнаване и контраразузнаване;
• охрана на държавните граници, въздушното
пространство и териториалното море;
• изграждане и поддържане в необходимата
степен на готовност на системата за управление на страната и въоръжените сили;
• подготовка и поддържане в необходимата
степен на готовност за използване на ВС и
невоенния компонент.
• подготовка и поддържане в необходимата
степен на готовност на националната икономика, територията, инфраструктура и населението на страната.
Една от малко дискутираните функции на
ВС, в рамките на мисия „Отбрана“ е възпирането. Смисълът на възпирането е в това, че ВС следва да са в състояние да причинят неприемливи за
потенциалния агресор загуби. Към настоящия момент основният възпиращ фактор на нашите ВС е
членството им в НАТО и силата на чл.5 от договора на Северноатлантическия съюз.
Мисията „Подкрепа на международния
мир и сигурност“ е в изпълнение на международни и коалиционни ангажименти за борба с тероризма, предотвратяване и управление на кризи
и конфликти извън територията на страната, контрол на въоръженията, предоставяне на хуманитарна помощ и много други. Същевременно присъствието ни в задгранични операции като член
на НАТО и верен съюзник на САЩ поставя не само военния ни задграничен контингент, но и територията на държавата ни в списъка на целите на
ислямския тероризъм.
Мисията „Принос към националната сигурност в мирно време“ включва широк спектър
от функции: поддържане на способности за ранно
предупреждение, подкрепа на дейности при контрола на въздушното пространство и на морските
пространства, операции по сдържане и неутрализиране на терористични и престъпни групи, защита на застрашени стратегически обекти; защита и подпомагане на населението при природни
бедствия, аварии и екологични катастрофи, хуманитарна помощ и др.
Основна форма за използване на ВС са
операциите, които се планират, подготвят и провеждат съгласно Доктрината на ВС. ВС на страната ни могат също така да участват и в съюзни и
коалиционни кампании.

Съвместно със съюзните сили, като част от
интегрираната система за ПВО на НАТО извършват систематично наблюдение на въздушното
пространство, поддържат и използват дежурни
сили и средства за защита на въздушното и морските пространства. При необходимост, подпомагат структурите от МВР по охрана на морската ни
граница, защита на критичната инфраструктура,
контрол на миграцията и др.
При защита на населението и/или преодоляване на последствията от бедствия, ВС действат във
взаимодействие с органите от единната спасителна
система. Координацията в такива случаи и определяне на реда за използването на военни формирования в операции за защита на населението се извършва от Министерството на отбраната.
ВС участват в борбата с тероризма, като в
страната оказват съдействие и подпомагат специализираните национални структури, а извън страната изпълняват съюзническите си задължения.
За гарантиране на суверенитета и за защита на
териториалната цялост на страната ВС провеждат
операции, като изпълняват задачи самостоятелно,
съвместно и/или координирано със сили и формирования от държави членки на НАТО. В случай на
внезапно въоръжено нападение на територията на
страната незабавно се задействат механизмите на
колективната отбрана по чл.5 от Северноатлантическия договор, а ЕС предприемат всички необходими мерки за отразяване на нападението. След
развръщането на съюзническите войски и сили от
Алианса на територията на страната, Република
България и ВС ще осъществяват мероприятия по
подпомагане действията на съюзните войски и
сили и осъществяват дейностите по поддръжка от
страната домакин.
Изграждането и развитието на ВС на Република България се осъществява като единен
комплект от сили и способности, с единна система за командване и управление за мирно време и
при кризи.
Мирновременният състав на ВС се комплектува на професионален принцип, като се докомплектува с личен състав и техника чрез изграждане и поддържане на доброволен резерв. При необходимост
по предложение на Министерския съвет Народното
събрание взема решение за увеличаване състава на
ВС чрез формиране и подготовка на допълващи военновременни формирования, които се развръщат
от изградени мирновременни структури.
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ВС включват сили за развръщане и сили за
отбрана и поддържат сили с висока степен на готовност и сили с ниска степен на готовност. Част
от формированията с висока степен на готовност
създават силите за незабавно действие.
ВС изграждат формирования, които са маневрени и експедиционни по характер и структура. Те са способни да изпълняват задачи в широк
спектър от операции, осигурени със съвременно технологично оборудване, в т.ч. за действие в
мрежова среда, оперативно съвместими със съюзните войски и сили.
Ресурсите за отбрана включват човешки, материални, информационни и финансови ресурси.
Човешките ресурси на Република България, в
резултат на демографската катастрофа, са силно
ограничени. Подлежащите евентуално на военна
служба младежи са с лошо здравословно, образователно и функционално състояние. У нас вече има четвърто поколение младежи без образование, без професия и трудови навици. Навярно
поради тази причина в НОС се говори основно за
съвременното обучение във военните училища и
подготовката на високо подготвени офицери.
Материалните ресурси са предмет на военната логистика и се осигуряват от националната
икономика и внос. В мирно време все по-често се
използват услуги от граждански организации и
фирми. ВС създават запаси от материални ресурси като спазват националните и на НАТО стандарти за развръщането при потенциални заплахи
в средна и дългосрочна рамка.
Приоритет в развитието на логистичната система е изграждането на способности за осигуряване на развръщане и самостоятелна логистична
поддръжка на формированията от ВС.
Информационните ресурси в голяма степен
предопределят постигането на информационно
превъзходство и ефективно взаимодействие. Република България изгражда, поддържа и развива системи за разузнаване, наблюдение и автоматизиран
обмен на информация, работещи в интегрирана комуникационно-информационна система като единен организационно-технически комплекс. Приоритет са мобилните тактически комуникации,
осигуряващи оперативна съвместимост и управление на формированията в съвременната бойна среда. Това се постига с цифровизация на системата и
с изграждане на способности за модулно развръ6

щане и осигуряване на комуникации на голямо отдалечение от територията на страната.
Финансовите ресурси гарантират изграждането и развитието на отбранителните способности на ВС. За постигане целите на НОС се
предвижда бюджетът на Министерството на отбраната като процент от брутния вътрешен продукт да нарасне до 2% за десетгодишен период.
Националната отбранителна стратегия на
Република България е основополагащ документ
за системата за сигурност и отбрана на страната.
Нейната предстояща актуализация зависи от основни политически, концептуални и военностратегически промени. Вероятно в новата редакция
на НОС ще бъде смекчен политико-пропагандаторския тон и документът ще придобие по-конкретен характер. В оценката на средата за сигурност, наравно с другите рискове и заплахи, може
би било целесъобразно да се оценят рисковете и
заплахите, произтичащи от ставащата все по-реална опасност от граждански безредици и дори
въоръжени сблъсъци между ромски кланове, криминални структури и започващото да се самоорганизира за самоотбрана население извън София
и големите градове. Очевидно ще е нужно да се
обърне по-сериозно внимание и на такива служби
като контраразузнаването и по-ясно да се формулират задачите на ВС в подобна ситуация.
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