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the issues related to military transformation and
change management in defense management. The
theoretical aspects and content of the concepts of
“change management” and “military transformation” are examined. Various positions of scien-

Измененията в съвременната среда за сигурност, заедно с появата на нетрадиционни рискове
и заплахи от терористични действия поставят нови и неочаквани предизвикателства пред националната сигурност - разпадът на държавността
и дестабилизирането на цели райони, появата на
нов тип тероризъм, бежанските вълни, кризата в
Украйна, трудности при изграждане на общи политики на Европейския съюз и други. Основния
извод от тези събития е необходимостта от съх-

tists on the issue under consideration have been
analyzed. A specific reading of theory related to
change management and military transformation
in defense management is presented.
Key words: change management, development, military transformation.

ранение и укрепване на съюзната солидарност и
съгласуваност, така че Алиансът като цяло и всяка
една страна-съюзник по отделно, да може да разчита на своевременна подкрепа. Това би могло да
се случи само при наличие планирани и изградени способности както в съюзен, така и в национален план. Ето защо е много важно да продължим
да изграждаме и развиваме Въоръжените сили.
Системата за отбрана е ключов елемент от
Системата за защита на националната сигурност.
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Отбраната е основна държавна дейност, чрез която се гарантира националната сигурност, суверенитета, териториалната цялост и независимостта
на държавата. Тя осигурява създаване, поддържане и използване на необходимите ресурси на
страната за формиране и поддържане на стабилна
среда на сигурност.1
Развитието и модернизацията на българските въоръжени сили като част от Системата за отбрана на страната винаги е била значима тема,
предизвикваща оживени дискусии и генерираща
нееднозначни мнения. Особено, когато се налага
да се прави избор за придобиване на нови оръжейни системи в условията на икономическа криза и
очакван продължителен натиск върху бюджета за
отбрана. Оттук пред националната отбранителна
политика произтичат много предизвикателства.
Какво е необходимо в управлението на отбраната при съвременната среда за сигурност и настоящото състояние на въоръжение сили – концепция за трансформация, дългосрочно развитие
или бърза промяна?
Преди да дадем отговор на този въпрос, трябва да изясним същността на тези термини и взаимовръзката между тях.
Каква е разликата между трансформация и
промяна?2
Промяната (респ. управление на промените)
се отнася до прилагането на ограничена инициатива или набор от свързани инициативи - за да се
направи ясна, измерима промяна в това как функционира конкретен аспект от бизнеса. Инициативите за промяна са ясни и добре дефинирани; те
се фокусират върху промяна на политики, процедури и процеси за постигане на определена цел.3
Промяна е всяко изменение на положението
или състоянието на организацията. Проблемът за
промените в организациите е особено актуален в
динамично развиващата се среда на нашето време
и едновременно с това е доста сложен. Тази сложност произтича от факта, че основните промени
протичат във всички процеси (социални, икономически, политически, междуличностни и личностни), засягащи пряко и косвено външната и
вътрешната среда на организацията. Всяка организация, за да оцелее трябва да бъде способна да се
променя, за да отговори на измененията на средата. Поради тази причина промяната е не само един
от най-важните процеси в една организация, а и
единствената възможност за нейното оцеляване.
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Като всички други системи в нашия свят и организациите са в състояние на постоянна промяна.
Проспериращите организации никога не “спират”,
а са в непрекъснат процес на развитие. Осъществяването на промени е неизбежен процес. Затова
е необходимо да се търсят ефективни начини за
управление на промяната в организациите.
За да се постигне успех, промяната трябва да
ангажира и променя възприятията и поведението на хората. Промяната трябва да увлича хората.
Липсата на пълна отдаденост ще спре промяната
още в началото ѝ.
Управлението на промяната е свързано със
създаване на нова организация на работната среда, проектиране на нови работни процеси, въвеждането на нови технологии и привличане на персонала към нововъведенията във всички сфери на
дейността на организацията.
Целта на управлението на промяната е да се
даде възможност и да се насърчи успешното извършване на индивидуалните, отделните преходи, тъй като организационни резултати могат да
се постигнат само когато отделните служители,
засегнати от промяната я приемат и приемат новия начин за извършване на работните си дейности. Управлението на промяната не е само комуникация, обучение или управление на съпротивата
срещу промяната. Управление на промяната е и
процес на управление на знанието, опита и компетентността, като от тази гл. т. то отразява способността на мениджъра да преведе хората и организацията през промяната успешно.
Ефективно управление на промяната е структуриран процес и използва цялостен набор от инструменти за успешна индивидуална и организационна промяна. То е свързано с прилагане на
набор от инструменти, процеси, умения и принципи за управление на хората и привличането им на
страната на промяната за постигане на необходимите резултати от даден проект или инициатива.
Промените могат да бъдат класифицирани
както следва:
• радикална промяна - вид окончателна трансформация, представляваща скъсване с миналото;
• промени, които възникват ежедневно на оперативно ниво. Този тип промяна е локализиран и е
с еволюционен характер, промяната се извършва по-бавно, на етапи с течение на времето, което води до подобряване на работата в екип и по-

добряване на комуникациите. Промените, сами
по себе си не представляват прекъсване на традицията, но с течение на времето се приемат и
прилагат от индивиди и групи.
Робърт Маршак4 добавя така наречената преходна промяна: преминаване от едно състояние
в друго. Харолд Ливит5 счита, че организациите
могат да направят промени в 4 области:
• задачи - цели и стратегии;
• организация - структури, системи и процедури;
• технологии - ново оборудване, методи на работа, информационни системи;
• хора - заместване, намаляване, разширяване,
преквалификация.
Промяната винаги е очевидна във всяка организация. Организационното развитие и трансформация могат да бъдат въведени като два начина
за организационна промяна. Трябва да приложим
един от тези начини за растежа на компанията, в
зависимост от ситуацията.
Основно използваме термина „промяна“, за
да покажем, че нещо е станало различно. „Промяната“ може да се използва и за означаване на заместването на нещо.
Трансформацията, от друга страна, е по-мащабна концепция. Ако промяната е свързана с изместване на нещо конкретно в рамките на бизнеса,
трансформацията е за изместване на компанията.
Това е процес на преоткриване на начина, по който организацията прави бизнес - и след това прави
всичко необходимо, за да се гарантира, че преоткриването прониква във всичко, което прави компанията. Трансформацията е по-скоро промяна в
ДНК на компанията – и преминаване към изцяло
нов и различен бизнес модел.
Промяната е конкретна и дефинирана, докато
трансформацията е по-свободно дефинирана и всеобхватна. И докато промяната има за цел да измести специфични функции в дейността, трансформацията има за цел да промени организацията.
Както промяната, така и трансформацията могат да повлияят дълбоко на организацията, но влиянието им върху нея и екипа като цяло е различно.
Когато една организация се придвижи напред
със стратегия за управление на промените, промените ще бъдат лесни за идентифициране, когато се
случат. Например, ако организацията иска да промени вътрешен процес - и пуска нов софтуер, за да
инициира тази промяна - ще бъде очевидно за за-

сегнатите служители, че промяната е въведена (тъй
като те ще използват най-новия софтуер).
Промените, свързани с трансформацията, могат да бъдат по-трудни за дефиниране. Използвайки примера, споменат по-рано, ако организацията иска да се трансформира в по-ориентирана към
клиента, ще има много движещи се части, които да
улеснят смяната – някои стратегически, други тактически. Служителите може да не са наясно с всичко, което се случва, докато се случва; истинското
въздействие се разбира едва когато трансформацията е в ход (или в някои случаи е завършена).
Процесът на трансформация (Фигура 1) е процес на промяна, който насочва организациите към
висока ефективност. Методологията очертава последователност от интервенции и дейности за промяна, предназначени да създадат разчупваща рамка
и устойчива промяна на организацията. Процесът
на промяна е организиран около три основни процеса: лидерство; процес на проектиране; и процес
на развитие.

Фиг. 1. Организация на процеса на промяна

Трансформацията е пълна промяна на нещо в
друго нещо. Трансформация, това е дълбока промяна. Работи на нивото на промяна в мисленето,
вярванията, ценностите и мисията.
Разлика между организационното развитие и
организационната трансформация
Основната разлика между организационното развитие и организационната трансформация6
е, че организационното развитие е систематичен
подход за подобряване на организацията чрез анализиране на минал опит, текуща ситуация и бъдещи цели, докато организационната трансформация е твърд и бърз подход за стабилизиране или
подобряване на организацията чрез анализ на текущата бизнес ситуация.
Организационното развитие и трансформацията могат да бъдат представени като два начина
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за организационна промяна7. Трябва да приложим
един от тези начини за растеж на компанията, в
зависимост от ситуацията.
Организационното развитие е систематичен
подход за подобряване на организационните резултати. Като цяло това е планиран стратегически подход за постигане на дългосрочните цели на
компанията. Организационното развитие е ориентирано към действие.
Организационното развитие е планиран процес, тъй като изисква систематична диагноза и
анализ на стратегията, структурата и културата на
организацията, както и разработване на програма,
която включва изграждане/определяне на мисията
на организацията, изясняване на кръга от дейности, задачи и условия за работа и мобилизация на
ресурсите (финансови, технически, човешки) в отделна структурна единица или в цялата организация посредством усъвършенстване на вътрешните
процеси в съответствие с публичните очаквания,
на основата на самообучение и организационно
развитие.8
Следователно организационното развитие е
процес, който включва усилията за подобряване на
различните дейности в организацията и е насочен
към ефективността и здравето на цялата организация, а не на отделния индивид. То е предназначено
за постигането на организационни цели, които ще
доведат до успех на организацията и удовлетворение на хората, работещи в нея.
В настоящия контекст организационното развитие се планира с широк, внимателен анализ на
организационната ситуация, макросредата, поведението, уменията и компетенциите на служителите и бъдещите цели на организацията. Понякога
миналият опит ще има значение и за организационното развитие.
Организационното развитие има за основна цел подобряването на резултатите на организацията по различни начини. Управлението на операциите, обучението, развитието и управлението
на знанията са ключовите концепции за организационното развитие.
Организационната трансформация представлява преструктуриране или препроектиране на
бизнес модела. Това може да е колективен подход
за реинженеринг, препроектиране или предефиниране на бизнес системи.
Може да се наложи организацията да се промени бързо с променящата се среда, особено в
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макросредата, тъй като организацията не е в състояние да предвиди промяната. В резултат на това,
за да защити организацията, ръководството решава различни трансформационни методологии. Например, за да оцелее във финансова криза, организацията може да се наложи да намали размера на
компанията, да обедини бизнес операции и т.н.
Въпреки че както организационното развитие,
така и организационната трансформация са концепции за управление на промените, съществува
значителна разлика между организационното развитие и организационната трансформация в теорията и практиката. Освен това методите за прилагане са напълно различни от бизнес до бизнес и
силно зависят от текущата бизнес ситуация.
Основата на организационното развитие е
внимателният анализ на миналия опит, настоящото състояние и бъдещите тенденции. Напротив,
основата на организационната трансформация е
единствено оценката на текущата бизнес ситуация. По време на процеса на трансформация бизнесът анализира редовно данните и информацията по отношение на настоящите и бъдещите цели.
Така че, това също е основна разлика между организационното развитие и организационната трансформация. Организационната трансформация е
функция на висшето ръководство според бизнес
изискванията, докато за организационното развитие не е необходимо участието на стратегическото
равнище на управление. Ръководителите на отдели
могат да участват в развитието на организацията.
Друга разлика между организационното развитие и организационната трансформация са изискванията, което се предявяват към тях. За устойчиво организационно развитие е необходимо да
има организационна стратегия, адекватни процеси
и съответно обучение. Това обаче не е необходимо за устойчива организационна трансформация.
В определени случаи организационното развитие
може да подпомогне процеса на трансформация,
но организационната трансформация не подкрепя
процеса на развитие.
Като цяло концепциите за управление на промените, организационно развитие и организационна трансформация са еднакво важни. В определени случаи трансформацията се осъществява чрез
организационно развитие. Освен това промяната в
организацията се случва през определен период от
време. В някои случаи основата на организационното развитие е да се издържат и да се следват бър-

зи промени във външната среда. Това е същата основа зад организационната трансформация.
От разгледаните дефиниции става ясно, че на
сектора отбрана е необходимо извършване на трансформация, която да е съобразена с бързо променящата се среда за сигурност и изграждането на съответните отбранителни способности.
Мениджмънтът на сигурността и отбраната в
България търпи целенасочена трансформация през
последните години. Като наблюдаваме реалната
дейност с всекидневните задачи и начини за решаването им, на пръв поглед изглежда, че нищо не се е
променило. Ако се вгледаме под повърхността обаче, забелязваме голямото несъответствие между
използваните подходи в управлението и изискванията, наложени от времето и променената среда.
Същинското предизвикателство пред мениджмънта на сигурността и отбраната днес е, че трябва
да се промени.9
Терминът „военна трансформация“ обикновено трябва да се разбира като „дълбока промяна“
във военното дело. Не е необходимо да включва
бърза или цялостна промяна, нито отказ от това,
което продължава да работи добре. Промените
обаче трябва да бъдат дълбоки, а не просто модернизация. Трансформацията обикновено е процес
без крайна точка и поставя нови изисквания към
изграждането и развитието на съвременните въоръжени сили10.
Военната трансформация само понякога е успешна; тя дори може да бъде видимо контрапродуктивна, тъй като военните често приемат концепциите твърде решително и безкритично. Тъй като
грешките трябва да се очакват, обезпечаването и
корекцията на курса са основни фактори за успешната трансформация.
Военната трансформацията е определена като „процес, който формира променящата се същност на военната конкуренция и сътрудничеството, посредством умело съчетаване на концепции,
способности, личен състав и организации, използващи предимствата на нацията и защитаващи
асиметричните уязвимости в подкрепа на стратегическата позиция, която подпомага укрепването на мира и сигурността в света”.11
Често изследователи и експерти отъждествяват трансформацията с управляване на промяната, без да уточняват типа и характера. Това води до
подвеждането, че всяка промяна е елемент на трансформацията. Рутинните последователни промени

обикновено не водят до трансформация на организацията, а само до нейното постепенно развитие,
докато е налице такава възможност. Действително
трансформацията е свързана с продължителна, целенасочена и като правило широко мащабна промяна, предприета със стратегическа цел за създаване или поддържане на конкурентно предимство
на дадена организация или париране предимството
на конкурентна организация.12
В НАТО трансформацията се определя като
„постоянен и проактивен процес на разработване
и интегриране на иновативни концепции, доктрини и способности, насочени към подобряване на
ефективността и оперативната съвместимост
на военните сили.”13
Трансформацията на отбраната не следва да
се отъждествява с трансформация на въоръжените
сили, която е най-важният и съществен елемент на
трансформацията на отбраната, включваща в съдържанието си и трансформация на елементи като
отбранително планиране, придобиване на военна
техника, оборудване, екипировка и инфраструктура за въоръжените сили, поддържане и развиване
на отбранителна индустрия и внедряване на нови
технологии, военно образование, отбранителни изследвания, разработки и други.14
Често терминът „трансформация” погрешно
се използва за обосноваване на теорията за отбранителна или военна реформа. Военните реформи
са предхождани и съпровождани от разрушаване
на установени военни и политически стандарти и
стереотипи, чрез ликвидиране или радикална трансформация на остарели системи, органи и структури, които не могат да изпълняват функциите си
в променената среда, чрез частична или пълна замяна на военната доктрина и стратегическите концепции.15
Български изследователи също предлагат дефиниция на понятието „трансформация”. Един от
тях е Митко Стойков, който определя трансформацията – като „постоянно протичащ процес на
преформиране на същността на противостоенето
и взаимодействието в сферата на сигурността с
прилагането на нови комбинации от концепции,
оперативни способности и системи, личен състав,
които адаптират всички постижения на обществото
за отстояване на неговите изконни ценности”16
Според Съби Събев една широкомащабна
трансформация обикновено отнема по-дълъг период – 15-20 и повече години, и създава радикал43

но различни въоръжени сили за стратегически
потребности в дългосрочен период. Ключова характеристика на радикалната трансформация е, че
може преднамерено да подмине краткосрочни и
средносрочни подобрения, за да преследва дългосрочни цели. Ако ресурсите са ограничени, частичните промени в средносрочен план могат да не се
окажат преходна стъпка, а препятствие към постигане на по-големи промени в далечно бъдеще. Тъй
като циклите на частичната и голямата трансформация имат различни срокове за изпълнение, теоретично те могат за бъдат обвързани и допълващи
се, при което частичната трансформация може да
изгради основите на по-големи промени впоследствие, при появата на нови технологии.17
Въпреки различието във формулировките и
двамата автори споделят господстващият в Северноатлантическия алианс възглед за трансформацията. От направения анализ става ясно, че характерът и тенденциите в развитието на средата
за сигурност изискват национална отговорност и
ангажираност при провеждане на военната трансформация, за да могат всички процеси да протичат паралелно с трансформацията в НАТО. Това би
могло да се измери с изпълнение на целите на Въоръжените сили, повишаване на способностите на
силите, тяхната оперативна съвместимост за участие в пълния спектър от операции на НАТО.
Трансформацията на отбраната е фундаментално приета концепция в ранните етапи на
внедряване и начина и съдържанието на трансформацията все още са предмет на голям дебат. С оглед на тези въпроси, трябва да се вземе предвид
не само контекста на това защо е възникнала трансформацията, но и принципите и дизайна на организациите, които трансформацията е предназначена да създаде и замени.18
Трансформацията на отбраната произтича от
необходимостта да се създаде гъвкава сила, способна да извършва операции с пълен спектър в
рамките на информационната ера. Информационната ера носи със себе си сложна динамична среда
от преплетени системи, водеща до голяма несигурност и неопределеност. Съвременните организации в постиндустриалното общество и свързаните
с тях култури са остарели и не са предназначени да
се справят в такава среда. Трансформацията трябва
да обхване организационното преструктуриране и
внедряване на процеси, което позволява гъвкавост,
не само вътре във военната организация, но и при
44

взаимодействието между останалите организации
имащи отговорности по отбраната.
Следователно, трансформацията е необходима, за да се отговори на предизвикателствата на информационната ера. Въпреки това, как ще се случи
трансформацията, ще се определи от стратегическото ръководство на Министерството на отбраната. Тя може да бъде оставена на бавния процес на
еволюция, може да се прилага внимателно постепенно или може да бъде в унисон с динамиката на
съвременния свят.
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