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Дългосрочното отбранително планиране е
структуриран, последователен и логичен управленски механизъм от инструментариума на мениджмънта на отбраната, предназначен за проектиране, развитие и постигане на бъдещи отбранителни
способности, адекватни на бъдещи предизвикателства, породени от тенденциите в развитието на средата за сигурност в един относително дългосрочен
времеви хоризонт. За условията на България този
хоризонт е практически възприет в рамките на 1012 години, но може да бъде и по-дълъг. Базовите
концепции на дългосрочното отбранително планиране са системни инструменти известни като „Планиране, базирано на способности“, „Програмно
управление на ресурсите за отбрана“ („Планиране, програмиране и бюджетиране“), „Отбранителна аквизиция“ („Инвестиции в отбраната“), „Управление на инвестиционни проекти в отбраната“,
„Управление на човешките ресурси в отбраната“,
„Развитие на концепции, стратегии и доктрини“,
финансов и риск мениджмънт и др. Всички те са
интегрирани в комплекса на мениджмънта на отбраната и са подчинени на реализирането на приоритетите на отбранителната политика, която е
държавна политика насочена към създаване, поддържане, развитие и използване на въоръжена сила за постигането на определени национални цели
и подчинени на тях национални интереси. Законът
за отбраната и въоръжените сили на Република
България определя планирането на отбраната1 като
„дейност за определяне, изграждане и развитие на
необходимите способности и на свързаните с тях
човешки, финансови, материални и други ресурси
и услуги за постигане целите на отбраната и за
изпълнение на задълженията на Република България в системите за колективната сигурност и отбрана.“2

Отбранителните способности се реализират от
военни организации, които сами по себе си представляват сложни социално-технологични системи, състоящи се от хора (личен състав), организация, доктрина, обучение, оборудване, логистика,
инфраструктура и информация. Понеже, обикновено, тези компоненти на системите са необходими и задължителни в някои източници те се наричат императиви. В процеса на разкриване на
дефицитите в комплекта от наличните способности (as is) и определяне на необходимите бъдещи способности (to be), обективно следва да се
приеме, че по всеки от императивите съществуват несъответствия, недостатъци, несвързаност,
липси и празнини, които ясно трябва да се очертаят, формулират и документират в процеса на
анализа. Такива липси и празнини (capabilities
gaps) могат да съществуват освен това във времето и в човешките ресурси. Човешките ресурси
са най-важният елемент на отбранителните способности и основен капитал на въоръжените сили.3 Техният потенциал следва да се управлява
разумно и изисква да се създават условия за неговата пълноценна реализация. В обхвата на военната теория и добрите практики в развитието и
трансформацията на способностите на въоръжените сили в Съединените щати и някои от страните-членки НАТО е широко известна комбинацията от императиви DOTMLPF4.
За въоръжените сили на отделните държави,
както и за различните видове въоръжени сили, организации и служби, императивите могат да бъдат
формулирани със съответните различия и особености. Една от първите официални дефиниции на
способностите на въоръжените сили на Република
България е разработена в Бяла книга за отбраната
(2010) „Способност е възможността за изпълнение
на действие/действия за постигане на определена
цел/цели или желан краен резултат при определени условия и в съответствие с приетите стандарти. Военната способност е съвкупност от следните
елементи: доктрини и концепции; организационна структура; подготовка; материални средства;
личен състав; командване и управление; инфраструктура и оперативна съвместимост. Всеки елемент може да има повече от една способност и всяка способност може да се предоставя от повече от
един структурен елемент.“5
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С тези кратки теоретични обосновки в рамките на тази статия е възможно да се приключат
позоваванията на теорията и да се представи един
синоптичен преглед на дългосрочните и средносрочни документи за планиране на отбраната от
периода непосредствено преди приемането на Република България в НАТО до най-актуалните от
началото на 2021 г. с хоризонт до 2032 г.
Докато в адресираните документи срокът на
тяхната валидност и съответно – хоризонтите на
планиране са ясно очертани, то във възникването
и развитието на отбранителната политика могат да
се очертаят в резултат на научен анализ няколко периода6. За началото на самостоятелното развитие
на въоръжените сили може да се приеме официалното разпускане на Организацията на Варшавския
договор през юни 1991 г., т. е от 1991 до 1997 г. Този период се характеризира с департизация и деполитизация на личния състав, закриване на съответните длъжности и структури във въоръжените
сили, както и със съкращения на въоръженията по
клаузите на ДОВСЕ7. От края на 1991 г. и за България влизат в сила ограниченията на пет категории конвенционални въоръжения – бойни танкове,
бойни бронирани машини, артилерийски системи с калибър 100 мм и повече, бойни самолети и
ударни вертолети. Квотите, определени за редукция, водят до драстично съкращаване и на практика унищожаване на съвременни и годни оръжейни
системи, намаляване на бойния потенциал и дългосрочна тенденция за съкращаване на личния състав по различни пътища, загуба на способности на
родове войски и свиване на структури и гарнизони. В доктринално отношение се наблюдава липса
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на ориентир, отсъствие на стратегическа яснота и визия за бъдещото развитие. Критичният анализ от дистанцията на времето откроява липса както на
национално политическо лидерство с
компетенции по въпросите на отбраната, така и на военна експертиза, способна да отстоява своите концепции
в условията на политически плурализъм, икономически предизвикателства
и без военни съюзници. Едва през април 1998 г. се приема Концепция за национална сигурност (валидна до края
на 2002 г.), а чак след една година – и
Военна доктрина на Република България (1999). Така може да се счита, че с тези документи се полага фактически началото на формирането и провеждането на отбранителната политика,
която за съжаление се развива стихийно и непоследователно в условия на дезинтеграция.
Първият опит за дългосрочно отбранително
планиране е направен с разработването на т.нар.
План 2010, приет още през 1997 г., но тоест – парадоксално – преди приемането на споменатите
по-горе основополагащи документи. Предвижда
се 75-хилядна численост на армията и реорганизация с редукции и промени, за сметка на структури с ограничена боеспособност. Преобладава
тенденция за запазване на структури с ограничена
численост в стремеж за запазване на стария опит и
експертиза на старшите офицери и с разчитане на
допопълване при мобилизация. Успоредно с това,
обаче, протичат политически процеси на сближаване с НАТО и стремеж за интеграция, а страната се включва в инициативата на Алианса „Партньорство за мир“ (1994-2004) и започва участието
си в съюзни миротворчески мисии с инженерни
контингенти, придобили оперативна съвместимост, подготвени и сертифицирани от водещите
нации, тогава първоначално Нидерландия и впоследствие – Германия и интегрирани в структурите на техните контингенти. Провежда се и структурна реформа във военната наука и образование
в периода 1998 – 2002 г. Резонно изпълнението на
План 2010 приключва само две години след приемането му и през 1999 г. е заменен с План 2004.
Както се вижда, План 2004 визира хоризонт,
различен от дългосрочното планиране. Той е подчинен на предполагаемия срок на приемане на

България в НАТО, т.е. целта е страната да влезе
в Алианса с реформирани и желателно оперативно съвместими въоръжени сили. През 2002 – 2004
г. е изпълняван План за действие за членство в
НАТО, който приключва с фактическото приемане на страната на 29 март 2004 г. Недостатък на
План 2004 е липсата на система за отбранителен
мениджмънт, която да го привежда в изпълнение,
но пък е налице решителна политическа воля и заделените за мероприятията по приемането целеви
ресурси от централния бюджет на страната. През
2002 г. се ограничава личният състав на армията
до 45 хиляди души за мирно време и до 100 хиляди за развръщане за време на война. През първото полугодие на 2004 г. за доста кратък срок се извършва Стратегически преглед на отбраната и се
публикуват базови документи от дългосрочното
отбранително планиране, базирани на формулирани приоритети на отбранителната политика. Това
са Политическа рамка, Дългосрочна визия за развитието на войските и силите (включваща разчети
с ресурсни параметри) и План за организационно
изграждане и модернизация на въоръжените сили
до 2015 г. (План 2015). Отчита се, че План 2004
е постигнал заложените параметри на реорганизация и акцентът следва да се постави на модернизацията. При действащите Концепция за национална
сигурност и Военна доктрина се акцентира върху
изграждането на способности за експедиционни
операции, като противодействието при регионална криза остава на по-заден план. За пръв път в базов екзекутивен документ, какъвто е План 2015 се
въвежда ниво на амбиции, описващи с оперативни
термини броя, мащаба и характера на операциите,
в които се предвижда да участват въоръжените сили. Личният състав се ограничава до 39 хиляди души, като се счита, че при армия с наборни войници
съответства на ресурсните възможности на страната. От друга страна постепенно отпада наборната военна служба, а от 2008 г., две години преди
планирания срок, на служба остават само професионални военнослужещи. Поради това възникват
неотчетени финансови, демографски и структурно-дислокационни проблеми, които предполагат
сериозни предизвикателства пред изграждането на
отбранителните способности в така планираните и
програмирани въоръжени сили.
Модернизационните проекти, заложени паралелно с План 2015 постепенно започват да буксу-

ват, а някои и напълно спират, поради невъзможност за финансиране и липса на ясни критерии за
модернизация при очерталата се устойчива тенденция за намаляване на ресурсите за отбрана.
Тази тенденция доведе до рязък спад на бюджета за отбрана през 2010 г. и запазване на хроничен недостиг от около 150 – 250 млн. лева за следващите няколко години8. Показателно е, че през
2008 г. се приема Актуализиран План 2015, поради устойчивото намаляване на разходите за отбрана като процент от брутния вътрешен продукт
(БВП). Инвестиционните разходи са значителни, но не водят до постигане на интегритет и качествено нови способности на въоръжените сили.
От друга страна План 2015 (2004), както и Актуализиран План 2015 (2008) въвеждат в официален
документ Системата за управление на развитието на въоръжените сили с нейните три подсистеми – за необходимите оперативни способности,
за управление на ресурсите за отбрана и за отбранителна аквизиция. Системата за необходимите оперативни способности (СНОС) използвайки
методологията на планиране, базирано на способности, определя какви способности са необходими за развитие в бъдеще и обосновава защо. Интегрираната система за управление на ресурсите
за отбрана (ИСУРО) реализира програмно управление на ресурсите, като дава отговор на въпросите: „Дали?“ и „Кога?“ необходимите оперативни
способности могат да бъдат реализирани в рамките на средносрочен период, обхванат от един или
повече утвърдени програмни меморандума (т.нар.
„Меморандум на програмните решения“ за 6-годишен програмен период). Системата за отбранителна аквизиция (СОА) дава отговор на въпроса Как?
практически ще бъдат придобити новите способности чрез инструментариума на проектното управление, концепцията на жизнения цикъл на отбранителните продукти, сигурността на доставките,
осигуряване на качеството, стандартизацията, кодификацията и мениджмънта на договорите.
За съжаление, поради необяснимия парадокс,
че План 2015 въвежда за изпълнение СУРВС, а не
обратното – един План за дългосрочно развитие
на способностите на въоръжените сили да е продукт от функционирането на системата, се стига
до неблагоприятния резултат с преустановяването на План 2015 през 2012 г. да се снемат от изучаване и прилагане механизмите на системност в
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мениджмънта на отбраната и голяма част от знанийната база и таксономия да се изоставят, особено с реформите в структурните звена и нормативната база на отбранителната аквизиция.
От друга страна бележат утвърждаване и развитие СНОС, ИСУРО, мениджмънта на риска и
проектното управление с приетите за тях в периода
2012 – 2019 г. стратегии и ръководства за прилагане на концепциите на мениджмънта на отбраната в специфичните условия на българските въоръжени сили. Разработени и внедрени бяха частни
методики за норми и лимити при ресурсни разчети, за анализ на риска и, особено важно – за приоритизация за развитие на способности, при установен дефицит, както и методика за сигурност на
доставките (приоритизация на инвестиционните
проекти). Усвоена беше и развита в български условия системата за управление на проекти в отбраната, базирана на методологията PRINCE2 и беше
публикувано съответното ръководство. Развиха се
значително и в почти пълен комплект концепциите и доктрините за използване на способностите
на Българската армия, при това същите са разработени като отворени документи с възможности за
актуализация по план или при необходимост. Положителните тенденции в мениджмънта на отбраната бяха реализирани така също и в дългосрочните документи:
• Бяла книга за отбраната (2002).
• План за развитие на въоръжените сили (2010)
като резултат от Прегледа на структурата на
въоръжените сили и Бяла книга за отбраната
и въоръжените сили на Република България
(2010).
• Инвестиционен план-програма на Министерството на отбраната до 2020 г., Национална
програма „България в НАТО и в Европейската отбрана – 2020“ като стратегия за модернизация (2014).
• Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република
България 2020 (2015).
• Национален план за повишаване на разходите
за отбрана на 2% от брутния вътрешен продукт
на Република България до 2024 г. (2017).
Всички тези документи дават възможност
ефективно да се доказват необходимите разходи пред органите, вземащи решения и така да
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се гарантира ефективното постигане на приоритетни отбранителни способности, необходими в
условията на колективна отбрана за справяне с
предизвикателствата, възникващи при развитието
на бъдещата среда за сигурност.
Стратегическият преглед на отбраната от
2019 г. планомерно и в стегнати срокове постигна очакваните резултати в пълно съответствие
с развитието на експертния потенциал, знанийната (като теория и поуки от добри практики) и
нормативната база в областта на мениджмънта
на отбраната. По-нататъшният преглед и анализ
в статията ще бъдат посветени на резултатите от
прегледа и актуалните документи – негови продукти, публикувани за публично достояние в сайта
на Министерството на отбраната и в сайтовете на
Министерския съвет и на Народното събрание на
Република България. Тези документи са:
• Проект на бюджет за 2021 г. и актуализирана
бюджетна прогноза за 2022 г. и 2023 г. в програмен формат по политики и бюджетни програми на Министерството на отбраната.9
• Бюджет на Министерството на отбраната по
бюджетни програми, утвърдени със Закона за
държавния бюджет на Република България за
2021 г. разходи по области на политики, функционални области и/или бюджетни програми
за 2021 г.10
• Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република
България 2032 (Програма 2032).
Тъй като първите два документа са съответно
краткосрочни и средносрочни по своя характер в
отговор на темата на настоящата статия ще се анализира Програма 2032, тъй като тя представлява
дългосрочен планиран документ. Програма 2032
е продукт на Министерството на отбраната, който
формулира стратегическата рамка, която предопределя амбициите и целите в развитието на отбраната. Така са обосновани фундаменталното значение
и насочващата роля на отбранителната политика,
фокусирана към изграждането и поддържането на
адекватни на рисковете и заплахите отбранителни
способности на въоръжените сили с хоризонт до
2032 г., а по някои направления и след това. Параметрите на преглед и анализ ще се ограничат до
представяне – основание, същност и структура на
документа; типове рискове и заплахи; приоритети

на политиката/необходимите способности и тенденции/критерии за успех на програмата.
Програма 2032 е разработена съгласно изискванията, регламентирани в Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България11 като
документ за Министерския съвет, който той предлага на Народното събрание в рамките на неговите
правомощия да определя числеността и да приема програми за развитието на въоръжените сили на
страната. В Програма 2032 се определят минимално необходимите отбранителни способности на
въоръжените сили за изпълнение на приетото ниво на политическа амбиция за тяхното използване
и се дават основните насоки и изисквания за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили до 2032 г., чрез пълно ангажиране и интегриране на потенциала на всички компоненти на
националната мощ – политически, икономически,
технологичен, информационен, военен и граждански. Със съответен приоритет са съобразени и протичащите процеси на стратегическо преосмисляне
на колективната сигурност в НАТО и ЕС.
Предвид дългосрочния и политически характер на Програмата тя е публикувана и са проведени
публични обсъждания с всички организации, които имат експертиза в областта на отбраната, включително във Военната академия „Г. С. Раковски“
и Българската академия на науките. При обсъжданията е оценен и силно подкрепен възприетият подход за дългосрочно планиране на отбраната, тъй като Програма 2032 е първата дългосрочна
програма с подобен хоризонт – не за един правителствен мандат от четири години, а за 12 години,
което съответства и на два последователни средно-

срочни цикъла на програмно управление в Министерството на отбраната.
Структурата на Програмата съответства на
принципите на планирането, базирано на способности, като се представят в съответните раздели
съобразно рамката на инструментариума за планиране – среда на сигурност – отбранителна политика (значение, приоритети, роля, мисии и задачи на
въоръжените сили, ниво на амбиция, интеграция
в съюзен аспект) – планиране на способности –
управление на ресурсите за отбрана – приоритетни
насоки за планиране в средносрочен и дългосрочен план, съответно средносрочни планове за развитие на въоръжените сили (ПРВС) и дългосрочен
инвестиционен план-програма. На управлението
на риска не е посветен специален раздел, напр. т.
нар. „планов риск“ или пък интегрален „програмен риск“, а оценките на риска, допусканията и
приеманията са дистрибутирани в някои от разделите документа, както ще се опитам да ги представя по-нататък в това изложение. По същество тези
оценки и допускания са базирани на качествения
подход за оценка на риска, което съответства на
публичния и рамков характер на документа.
Развитието на способностите е групирано и
структурирано в документа по области от способности (видове ВС12, служби и осигурявания); по
мисии и задачи и по императиви, които съответстват на пространствения теоретичен модел на
представянето на способностите като интегрална качествена характеристика на сложната йерархично-структурна организация на въоръжените
сили. Същевременно това е описано в конкретни
оперативни и времеви параметри, като така се дават много ясни указания на военните плановици
за разработването на последващите планиращи
документи, което е определено доказателство за
качество и полезност на Програмата.
Краткият анализ на дистрибутираната в документа оценка на рисковете може да се обобщи в
следните констатации:
• Целта на Програмата декларира постигането
на способности за отбрана, адекватни на рисковете и заплахите, предполагани от развитието на средата на сигурност в дългосрочен,
над десетгодишен период. По теория това се
постига с разработването на набор от реалистични и правдоподобни сценарии и комбина61

ции от тях, с придружаващите ги оперативни
концепции с критерии за успех и оценки на
рисковете. Въз основа на тях се приоритизират и подбират съответните необходими оперативни способности на бъдещите въоръжени
сили. За целта са използвани частни методики за експертни оценки, разработени в Министерството на отбраната.
• Рискове на средата на сигурност. Тук могат
да се откроят поне два типа обстоятелства, касаещи вземането на решения в дългосрочното отбранително планиране – неопределеност
и риск. Като източници на неопределеност в
този анализ могат да се откроят глобализацията, политическото противопоставяне и нарастването на военните потенциали на редица
държави в региона и света в резултат от развитието на върховите иновации в науката и
технологиите, и, за съжаление в плен на остарелите военнополитически възгледи и противопоставяния. Очертани са новите домейни
на противопоставяне – киберпространството,
информационно поле и уникалните по характер комбинации на хибридните заплахи. Има и
елементи на дескриптивна качествена оценка
на заплахата с най-големи възможни неблагоприятни последици: „Вероятността от възникване на световен конвенционален дълготраен
конфликт между основните военно-политически сили през следващите 10 – 12 години ще се
запази малка.“13 Както се вижда не са изключени конфликтите с възможни антоними на
описания, напр. „регионален/локален; ядрен
(неконвенциален) и/или (относително) краткосрочен“ конфликт. Към постоянните значими
рискове са отнесени тероризмът, миграционните потоци, епидемии и пандемии, предопределени от глобални уязвимости и др.
• Оперативни рискове за програмното управление на развитието на способностите на ВС.
Теорията ясно изисква да се разграничат планиращите фактори Риск или факт?, тъй като
предполагат различни варианти за действие.
Тук Програмата признава поне два факта,
чиито анализ и варианти на противодействие
изискват отделни стратегии, затова ще ги цитирам без коментар: „Демографската криза
ще задълбочи проблемите по окомплектоване62

то на въоръжените сили с необходимия брой
качествени млади кадри, ще продължи да натоварва все по-повече националните бюджети и ще бъде допълнително препятствие пред
увеличаването на разходите за отбрана и модернизирането на въоръжените сили на държавите от НАТО и ЕС.“; „Нововъзникващите
технологии ще доведат до развитието и използването на нови способности, което създава риск от появата на значителна технологична разлика между въоръжените сили
на съюзниците и негативно отражение върху
оперативната съвместимост и способност за
съвместно провеждане на операции.“ Класифицирани са като оперативни поради влиянието им средносрочен (оперативен) план. Тези
факти създават директно рискове за развитието по императивите „личен състав“, „оперативна съвместимост“ и косвено за по-голямата част от другите императиви за развитие
на способности на ВС. На рисковете се противопоставя конкретен приоритет на отбранителната политика, свързан с адекватната подготовка. Този приоритет адресира директно
императивите „командване и контрол“, „доктрини и концепции“ и „личен състав“ и областите от способности по т. 6 (особено по 6.15
и 6.16) и т. 7 от Програмата (способности по
структури и хората в отбраната). Създава се
разумната увереност, че „Чрез съвременни
подходи, ясни правила и механизми за ефективното и ефикасното управление на човешките ресурси, системата за отбрана и въоръжените сили ще бъдат осигурени с подготвен и
мотивиран личен състав. За целта привличането, набирането и подборът се планират и извършват на основата на цялостна преценка на
рисковете и конкуренцията на пазара на труда.“14 Подразбира се обстоятелството, че системата за управление на човешките ресурси в
отбраната разполага със съответните стратегии и мениджмънт на риска. Програмата в т.
7.1.2. представя Модел за кариерното развитие
на военнослужещите, развиват се планираните дейности в управлението на военното образование и социалната политика.
• Приети и управляеми рискове. Конкретно са
споменати способности за превенция, ранно

предупреждение и неутрализиране на потенциални рискове и заплахи за националната сигурност по мисия „Принос към националната
сигурност в мирно време“.
• Желаното крайно състояние на отбранителните способности на въоръжените сили към
2032 г. акцентира те да бъдат модерни, оперативно съвместими, с единна система за командване и управление в мирно време и при
кризи и да разполагат с основните приоритетни отбранителни способности, адекватни на
рисковете и заплахите. Това според Програмата се постига с иновативни материални и
нематериални решения и комбинации от тях.
Основните от тях са подробно представени в
документа.
• Ресурсно осигуряване на Програмата. В този
раздел15 се представят конкретни изисквания
за гарантиране на успешното изпълнение на
програмната цел и постигането на желаното
крайно състояние. Подчертава се критичното
значение на „Националния план за повишаване на разходите за отбрана до 2% от БВП на
Република България до 2024 г.“ и гарантирането на прогнозируемо, прозрачно и стабилно
финансиране на въоръжените сили на Република България до 2032 г. Като целеви показател за ефективно и ефикасно изразходване
на средствата се посочва съотношение между
разходите за личен състав, издръжка и капиталови разходи спрямо общите разходи на Министерството на отбраната на ниво 60:20:20.
Предвижда се 20% от прогнозните разходи за
отбрана да бъдат планирани за придобиване на
ново въоръжение и техника до 2024 г. Ресурсният анализ е подкрепен с оценки на реалните и потенциални източници на финансиране.
Положителни тенденции. В дух на реалистични очаквания и критични оценки Програмата не предоставя директен анализ на положителни тенденции и успехи и така се предпазва от т.нар
„надпрограмиране“, а предоставя едни високи, но
реалистични цели за постигане с максимално напрежение на усилията и необходима приемственост. Вече не може да се затъмнява и неглижира
фактът, че „Липсата на планомерни, последователни и целенасочени инвестиции за превъоръжаване/
модернизация на въоръжените сили в последните

30 години доведе до значителен дефицит в отбранителните способности. За преодоляването на този
дефицит ще са необходими значително повече време и финансови ресурси, от определените в Програма 2032.“16 За успеха на усилията се изтъкват обществената подкрепа и политическият консенсус.
Биха могли да се добавят необходимостта от
непрекъсната приемственост в проявите на ясно
патриотично и националноотговорно отношение
към сектора за отбрана. На експертно равнище –
непрекъснато усвояване на иновациите в науката,
развитие на военното образование, знанийната база и грижата за нарастването на експертния потенциал на хората в отбраната за успешното им представяне пред вземащите решения на по-високите
нива в системата на национална сигурност.
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