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РЕСУРСНИ ИНДИКАТОРИ ЗА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ. БЪЛГАРСКИТЕ
ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ В СРАВНИТЕЛНА ПЕРСПЕКТИВА
Георги Цветков1
ВЪВЕДЕНИЕ

Намирането на индикатори, които да позволяват сравнение на способностите на
въоръжените сили на различни държави е сериозно предизвикателство. Задачата де
усложнява допълнително от нелинейния характер на съвременния конфликт. Отдавна
броят на военнослужещите, танковете, самолетите и оръдията не са показателни за
боеспособността на армията. А след като неможем да сравним способностите на
въоръжените сили, как можем да преценим дали отделяните за тях ресурси (финансови и
човешки) са „твърде много“, „твърде малко“ или „достатъчно“?
За пример могат да ни послужат два от най-често използваните ресурсни
индикатора, а именно делът на разходите за отбрана спрямо БВП на страната и броят на
активните военнослужещи спрямо населението на страната. Първият показател е особено
често цитиран в хода на дебатите около съставянето и изпълнението на държавния
бюджет. Но каква информация всъщност ни дава той? Дали е „по-добре“ за отбрана да
бъдат заделяни 1,3 или 2,3% от БВП? Ако разходите за отбрана са 2% от БВП, това
означава ли, че България ще има модерни въоръжени сили?
В Графика 1 са показани разходите на 18 държави от Европа (вкл. Турция) и Южна
Америка за 2004, 2006, 2008 и 2010г. Делът на разходите варира значително – от около
0,6% от БВП (Аржентина`2008) до над 3% (Колумбия`2008 и Гърция`2010). Приемането
на „средна“ стойност не би ни донесло никаква полезна информация, която да може да
бъда използвана при вземането на решение относно изразходването на националните
ресурси. По-големият проблем обаче се състои в огромните разлики между
способностите на въоръжените сили на държави, които заделят приблизително еднаква
част разходите си за отбрана. Сред посочените 18 държави има както
високотехнологични и експедиционно ориентирани армии, чиито способности биват
поддържани на цената на около 1% от БВП (Канада), така и армии, които в технологично
отношение се намират в основната си част все още в 70-те и 80-те години на ХХ век,
имат ограничени експедиционни способности, на за сметка на това често са изразходвали
над 2,5% от БВП (България, Гърция, Турция).
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Примерът демонстрира нагледно, че от нито един показател не следва да се очаква
повече информация, отколкото той може да ни даде. В този смисъл най-често
използваните ресурсни индикатори по отношение на отбраната, а именно делът на
разходите за отбрана спрямо БВП на страната и броят на активните военнослужещи
спрямо населението на страната не са в пряка връзка със способностите на въоръжените
сили. Те само демонстрират цената, която обществото е готово да плати за своята армия.
Графика 1 - Бюджет за отбрана спрямо БВП
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В рамките на настоящата разработка следва да бъдат представени резултатите от
изследване, в рамките на което бяха идентифицирани няколко индикатора, които имат
пряка връзка със способностите на въоръжените сили. Благодарение на тези индикатори
може да се направи „оразмеряване“2 на българските амбиции в отбранителната политика
и ресурсите, които ще са необходими за тяхното поддържане. Продължителната
неспособност на България да поддържа и развива модерни въоръжени сили със сигурност
е свързана и с неефикасното използване на наличния ресурс3, но изначалния проблем се
2

По Методология и сценарии за отбранително планиране, София, ВИ, 2007, стр.202-204
Например инвестиционните(капиталови) разходи от бюджета за отбрана 2003-2010 са в размер на 2,2-2,4 млрд. лева.
Изчислението е направено въз основа на ежегодните „Доклад по отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република
България” (2003-2010г.) - http://www.minfin.bg/bg, както и „Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на
Република България”(2009г. и 2010г.) - http://www.md.government.bg/bg/.
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дължи на продължителното сериозно разминаване между амбиции4 и готовност
заделяне на адекватен ресурс.

за

ИНДИКАТОРИ В КОРЕЛАЦИЯ С ОПЕРАТИВНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ
СИЛИ

Посочените проблеми с намирането на релевантни индикатори се проявиха във
връзка с работата по брошурата Comparative Defence Data Analysis,издадена в края на
20115. Сравнението между 18 държави от Европа (включително Турция) и Южна
Америка беше извършено въз „традиционни“ показателите за 2010 г. – такива като БВП
(в номинални и ППП щатски долари), БВП на глава от населението (в номинални и ППП
щатски долари), дял на разходите за отбрана спрямо БВП, дял на активните
военнослужещи спрямо общото население, вътрешна разпределение на разходите за
отбрана (разходи за личен състав, текуща издръжка и инвестиции), разходи на един
военнослужещ (в номинални и ППП щатски долари), участие в операции и др.
Решението за бъдещо доразвитие на CDDA постави въпроса за търсенето на
допълнителни, релевантни към оперативните способности на въоръжените сили
показатели. Както беше посочено, сравнението между различните армии при нелинейния
характер на съвременния конфликт е проблематично. Допълнителни затруднения създава
и ограничеността на достъпната информация.
Две наблюдения, направени в процеса на работа по CDDA, главно във връзка с
ежегодното издание The Military Balance6 бяха твърде полезни от гледна точка на
идентифициране на релевантни показатели. На първо място, въоръжените сили на
държави със сходни показатели често притежават различен профил на способностите.
Теоретично обяснение на тази констатация маже да се намери и в статията „Модели на
отбранителната политика на България в сравнителна макроперспектива“7, (Тагарев,
Велкова), което даде основание класифицирането на разглежданите държави да бъде
направено според профила на въоръжените им сили. В цитираната статия авторите
посочват, че разходите за развитие на способностите варират в зависимост от техния
профил.

4

По отношение на определените мисии, способности и произтичащия състав и структура.
Tagarev T., Tsvetkov G., Comparative Defence Data Analysis, IT4Sec Reports 90, 2011
http://www.defencemanagement.org/node/2420
6
The Military Balance 2011, International Institute for Strategic Studies, London, 2005, 2007, 2009, 2011
7
Военен журнал, бр.5, 2007
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На второ място, беше отчетено, че макар сравнението между способностите на
въоръжените сили на държавите да е трудно, наличните данни8 позволяват относително
точно да се определи технологичното им равнище.
Във връзка с посочените наблюдения, бяха формулирани индикаторите
„технологично равнище“ и „профил на способностите“, които се нуждаят от
допълнително описание.
Индикаторът „технологично равнище“ се основава на „възрастта“ на основните
системи приети на въоръжение във въоръжените сили на разглежданите държави,
разпределена в три периода: 1. Приети на въоръжение в края на 80-те години и по-късно;
2. Приети на въоръжение между края на 70-те години и края на 80-те и 3.Приети на
въоръжение преди края на 70-те години. Данните (по The Military balance 2011) са
посочени в графиките 2, 3, 4 и 5.
Под „възраст“ не се има предвид годината на производство, а годината, в която
съответното оборудване е било прието на въоръжение (в страната производител или
поръчител). Разбира се, възможни са някои изключения. Една система въоръжение може
Графика 2 - общо технологично равнище
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да е на същата „възраст“ като друга, но да е представител на по-стара концепция.
Например германският танк Леопард 2 и аржентинският ТАМ са приети на въоръжение
почти по едно и също време, но ТАМ е плод на концепциите и технологиите възприети в
предшественика на Леопард 2 – Леопард 1. Така ТАМ влиза в категорията на бойните
машини от 70-те години, а Леопард 2 – на тези от 80-те. Модернизациите не се вземат
предвид, освен тези, които са водят до създаването на практически ново поколение бойна
машина – например вариантите на Леопард 2 от модификацията А5 и по-късни.
Графики 3, 4 и 5 представят технологичното равнище на основните системи
въоръжение по категории.
А. Бронирани машини,разпределени в следните видове/класове:
1. Основни бойни танкове; 2. Леки танкове, бронирани машини с 90 мм или с поголям калибър на основното въоръжение (машини за непосредствена огнева поддръжка,
разузнавателни, противотанкови и др.), както и разузнавателни машини с калибър 20-90
мм на основното въоръжение; 3. Верижни и колесни БМП/БТР с капацитет на десантното
отделение за повече от 6 войника9.
Графика 3 - технологично равнище на бронираните машини
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В тази категория не са включени лекобронираните машини разработени на базата на многофункционални,
високопроходими (4х4) автомобили.
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Б) Основни бойни кораби.
Под „основни бойни кораби”, съгласно възприетата международна класификация в
англоезичните страни се имат предвид: 1. Атомни подводници с балистични (ядрени)
ракети (SSBN); 2. Атомни подводници с конвенционално въоръжение (SSN);
3. Конвенционални
(дизел-електрически)
Графика 4 - технологично равнище на основните бойни кораби
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и
ракетните катери (според конкретния образец – PB или PC (M/GM – според ракетното
въоръжение), тъй като тя не притежава по-големи кораби (подводни и надводни). Тъй
като класификацията е на основата на опита на големите морски сили (преди всичко
Великобритания), в нея доминират т.нар. “blue water” кораби (т.е. предназначени за
откритите морски (океански) пространства, за сметка на т.нар. “green water” (или
крайбрежни) съдове. С изключение на конвенционалните подводници (SSK) и корветите
(FS), всички останали съдове влизащи в броя „основни бойни кораби” са предназначени
за действие основно в откритите морски пространства.
В) Изтребители/изтребител-бомбардировачи.
Отчитането само на изтребителите и изтребител-бомбардировачите се дължи на
няколко причини:
1. Ударните (щурмови) хеликоптери, такива като AH-64 Apache, AH-1 Cobra/Super
cobra, Eurocopter Tiger, Augusta Mangusta и Mи-24/Mи-35 са като цяло новопроектирани и
ще формират ядрото на този тип сили в обозримо бъдеще. Непрекъснатите
нововъведения касаят по-скоро системите, с които тези машини биват оборудвани,
7
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отколкото платформите сами по себе си. Трудно е да се приеме, че в 10 или 15 годишен
хоризонт в дизайна на този тип бойна техника ще настъпят революционни изменения.
Дори това да се случи, едва ли потенциалните нови разработки ще бъдат произведени в
мащаб, който да промени значително профила на съответните армии.
2. Същите
Графика 5 - технологично равнище на изтребители/
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отговорят на настоящите и бъдещи задачи. Необходимите нововъведения отново касаят
по-скоро оборудването, отколкото дизайна на основните модели хеликоптери приети на
въоръжение. Дори относително по-стари образци като тези от фамилията на Eurocopter
Puma, Ми-8/Ми-17, CH-47 или CH-53 ще съставляват основата на този тип способности
в хоризонт от 10-15 години.
3. По същите съображения са изключени и транспортните самолети.
Разработването и приемането на въоръжение на стратегически транспортни самолети с
по-голяма товароносимост и обсег (например C-17 и A-400), не води автоматично до
отпадането на необходимостта от поддържането на по-старите самолети, такива като С130. „Остаряването” на някои модели, не се дължи толкова на възрастта им, колкото на
тяхното предназначение – например все по-малко приложими са тези транспортни
самолети, които са проектирани за използване предимно като средство за въздушни
десанти. 4. В сравнението не са включени обширен клас от ударни и учебно-бойни
летателни апарати. Обобщаването и сравненията на тази категория бойни учебно-бойни
летателни апарати, в която влизат съветските Су-22 и Су-25, както и разнообразието от
европейски и южноамерикански реактивни и турбовитлови платформи е трудоемка
задача, изпълнението на която не оказа съществено влияние върху изводите в
8
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изследването. Те са изключени поради многото на брой условности който се допускат
при анализа на наличната информация, а не поради подценяване на способностите на
посочения клас. Като правило, леките реактивни и турбовитлови самолети изпълняват
ролята както на учебни апарати, така и на такива за непосредствена огнева поддръжка. В
зависимост от спецификата на съответния образец или предизвикателствата пред
конкретната държава, те могат да бъдат специализирани в действия срещу
конвенционален или неконвенционален противник (например в Южноамериканските
държави голяма част от тези апарати са специализирани в действия срещу
нередовни/паравоенни формирования).
„Профил на способностите” е показател10, основаващ се на следния подход: ако
годишният разход на военнослужещ във въоръжените сили на Великобритания е средно
над 300 хиляди номинални щатски долара, това не означава, че за да изгради модерни
въоръжени сили, всяка държава трябва да отделя по толкова средства. Основната
причина е не толкова в разликата в цените, колкото в профила на способностите на
различните държави. Една Финландска механизирана бригада, може да има същите
способности и дори по-модерно въоръжение от това на една британска, независимо, че
средният разход на военнослужещ е три пъти по-малък. Значителното разминаване във
финансирането се дължи на факта, че Финландия не развива толкова широк спектър на
способности, колкото Великобритания. С други думи – Финландия няма нужда да
поддържа атомни подводници с балистични (ядрени) ракети, самолетоносачи, големи
амфибийни кораби, стратегическа транспортна авиация, значителен надводен флот и т.н.
и поради тази причина, при три пъти по-малък среден разход, финландските въоръжени
сили могат да имат същите и дори по-високи способности от тези на британските, в
рамките на избрания за поддържане спектър. Основният извод от направеното
допускане се свежда до следното: при определяне на равнището на финансиране на един
военнослужещ, армията на държавата Х следва да бъде сравнявана с примерна
високотехнологична армия на друга държава, която има сходен профил на развиваните
способности. По този начин бяха идентифицирани няколко възможни равнища на
профила на способностите на армиите на разглежданите държави.
1. Въоръжените сили развиват способности за провеждане на операции главно
срещу паравоенни формирования на националната територия. Основният акцент е

10

Виж Т. Тагарев и Л. Велкова, „Модели на отбранителната политика на България в сравнителна макроперспектива“, сп.
„Военен журнал“ бр.5, 2007 г. и http://www.it4sec.org/bg/node/2420 .

9

БР.24 - СП. „ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА И РЕФОРМА В СЕКТОРА ЗА СИГУРНОСТ“ - ГОД. 9

поставен върху способностите на сухопътните сили. Флотът и ВВС имат основно
поддържащи и много ограничени бойни способности.
2. Въоръжените сили развиват способности за провеждане на маневрени операции
срещу симетричен и асиметричен противник. Флотът и ВВС имат ограничени
способности. Флотът се концентрира върху отбрана/охрана на крайбрежните
пространства. Големи надводни кораби (фрегати и по-големи) или подводници може да
не са налични или да имат ограничени способности. ВВС могат да оказват ограничена
поддръжка на сухопътните сили и са концентрирани в способностите за
противовъздушна отбрана.
3. Въоръжените сили развиват способности за провеждане на маневрени операции
срещу симетричен или асиметричен противник. Един от другите видове въоръжени сили
– Флотът или ВВС е добре развит, докато другия има поддържащи функции. За Флотът
това означава притежаването на големи надводни кораби, подводници и способности за
брегова отбрана. За ВВС – способности за завоюване и поддържане на господство във
въздуха, нанасяне на високоточни въздушни удари, непосредствена огнева поддръжка,
оперативно-тактически въздушен транспорт и ограничени способности за стратегически
въздушен транспорт. (Индикатори: като за равнище 4, но само за Флота или ВВС.)
4. Въоръжените сили развиват способности за сухопътни, морски и въздушни
операции. Сухопътните сили могат да не притежават бронирани (танкови) или
въздушнопреносими формирования на равнище бригада или по-високо. Флотът
притежава големи надводни кораби, подводници и способности за брегова отбрана. ВВС
развива способности за завоюване и поддържане на господство във въздуха, нанасяне на
високоточни въздушни удари, непосредствена огнева поддръжка, оперативно-тактически
въздушен транспорт и ограничени способности за стратегически въздушен транспорт.
(Индикатори: поне 3 конвенционални подводници(SSK), поне 5 големи надводни кораба
(фрегати или разрушители) за ВМС, поне 50 изтребителя или изтребителбомбардировача за ВВС.)
5. Въоръжените сили развиват широк спектър от способности за провеждане на
сухопътни, морски и въздушни операции. Може да са налични пропуски в развитието на
някои способности. Вместо развитието на способности за развръщане по море в
отдалечени региони, страната може да се специализира в тежки маневрени
формирования. (Индикатори: Големи амфибийни кораби или въздушнопреносими и
бронирани (танкови) формирования на равнище бригада или по-големи.)
6. Въоръжените сили развиват почти целия спектър от способности, с изключение
на стратегическите ядрени сили. (Индикатори: Самолетоносачи и Големи амфибийни
кораби.)
10
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7. Въоръжените сили развиват способности от пълния спектър. Налични са
стратегически ядрени сили. Маневрените сили включват бронирани (танкови),
механизирани, пехотни (вкл. планински и въздушнопреносими) и специални сили на
равнище бригада или по-високо. Флотът притежава самолетоносачи, атомни подводници,
големи надводни кораби, големи амфибийни кораби и поддържащи кораби. ВВС развива
способности за завоюване и поддържане на господство във въздуха, нанасяне на
високоточни въздушни удари, непосредствена огнева поддръжка, оперативно-тактически
въздушен транспорт и стратегически въздушен транспорт. (Индикатори: Балистични
ядрени ракети, атомни подводници с балистични (ядрени) ракети, самолети способни
да носят ядрени муниции).
Въз основа на индикаторите „технологично равнище” и „профил на въоръжените
сили”, в Таблица 1 са изведени обобщени данни за седем „примерни” държави, с наймодерни в технологично отношение въоръжени сили.
Страна
Население (хиляди)
БВП на глава от населението
Бюджет за отбрана/БВП
Разходи за активен военнослужещ
(хиляди) (средно 2004-2010 г.)
Активни военнослужещи (хиляди)
Активни военнослужещи спрямо
население в %.
Профил на способностите

Таблица 1
GB
61 022,1
$39,1
2,33%
$300,4

FI
5 292,9
$42,7
1,31%
$108,2

NO
4 727,5
$77,6
1,45%
$209,9

NL
16 422,2
$44,6
1,48%
$240,9

CA
33 004,1
$40,4
1,1%
$242,1

DE
82 195
$38,1
1,18%
$144,2

IT
59 358,1
$33,5
0,9%
$98,6

27
0,51%

23,9
0,51%

44,3
0,27%

61,2
0,18%

256,6
0,32%

189
0,32%

184,4
0,31%

СВ/
ВМС-/
ВВС
Военна служба11
Д/Н
12
Резерв
Силен
Максимално
участие
в 3,89%
експедиционни операции (20042010)13

СВ/
ВМС/
ВВС/
Д/Н
Силен
2,51%

СВ+/
ВМС+/
ВВС
Д
Слаб
4,87%

СВ/
ВМС+/
ВВС
Д
Силен
6,48%

СВ++/
ВМС/
ВВС+
Д
Среден
3,48%

СВ+/
ВМС+/
ВВС+
Д
Среден
4,1%

СВ+/
ВМС++
/ ВВС+
Д
Среден
8,77%

Финландия (FI)– финландските въоръжени сили са ориентирани към
провеждането на сухопътни операции. ВВС също така са добре развити (62 модерни
изтребителя/изтребител-бомбардировача и 10 модерни средни транспортни хеликоптера).
Способностите на Флота са ограничени до отбрана/охрана на крайбрежните пространства
(9 модерни ракетни катера и поддържащи кораби (вкл. за миниране и разминиране)). В
11

Има се предвид комплектоването на войнишки и частично с подофицерски(сержантски) състав. Доброволна (Кадрова)
служба се означава с „Д”, а наборна – с „Н”.
12
Има се предвид степента, в която резерва е в състояние да допълни способностите на въоръжените сили.
13
Има се предвид делът на ангажираните активни военнослужещи по едно и също време, спрямо общата численост на
въоръжените сили. Разполагането в постоянни бази извън националната територия (например британските бази в Гибралтар,
Кипът и др.) не е включено. Включени са само операции с над 20 участника (без тези с военни наблюдатели).
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БР.24 - СП. „ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА И РЕФОРМА В СЕКТОРА ЗА СИГУРНОСТ“ - ГОД. 9

мирно време Сухопътните сили до 1 боеспособна механизирана/ пехотна бригада.
Останалите формирования на армията са заети с подготовката на наборни войници и
резервисти. Сухопътните сили са едни от най-модерните сред разглежданите 18 държави
– над 80% от основните бойни машини са разработени и произведени след 1980 година.
Допускаме, че относително ниското участие във високорискови експедиционни операции
се дължи на малкия брой изцяло доброволни (кадрови) бойни единици. Системата за
подготовка на резервисти е много добре развита.
Норвегия (NO) – Норвежките въоръжени сили развиват балансирано
способностите за провеждане на сухопътни, морски и въздушни операции, но фокусът е
поставен върху флота (6 модерни подводници и 5 разрушителя). ВВС е добре развит (57
изтребителя/изтребител-бомбардировачи и 12 средни транспортни/многоцелеви
хеликоптера). Мирновременната организация на сухопътните сили може да предостави
до 1 механизирана бригада. Фокусът на отбранителните инвестиции е поставен върху
флота. Докато 45% от основните бойни машини на сухопътните сили са приети на
въоръжение след 1980, то 90% от основните бойни кораби са приети след 1990. Налице е
много добре развита система за подготовка на резервисти, която включва участието на
граждански организации.
Холандия (NL) – Холандските въоръжени сили развиват балансирано
способностите на СВ, ВМС и ВВС. Флотът е добре развит и притежава способности за
развръщане на сили по море в отдалечени региони (4 подводници, 6 разрушителя, 2
фрегати, 2 големи амфибийни кораба). ВВС също така са добре развити (72 модерни
изтребителя/изтребител-бомбардировачи, 29 средни ударни хеликоптера и 28
средни/тежки транспортни/ многоцелеви хеликоптера). Над 90% от основните бойни
машини на сухопътните сили и 100% от основните бойни кораби са от поколения
разработени през 90-те години на ХХ век. ВВС са относително „по-стари” само поради
решението на холандското правителство да „пропусне” т.нар „поколение 4,5” за сметка
на участие в проекта за 5 поколение многоцелеви самолет - JSF(F-35). Холандските
сухопътни сили са относително „тежки”, което вероятно е във връзка с решението за
развитие на способностите за стратегически морски транспорт. Мирновременната
структура включва 2 боеспособни механизирани бригади, 1 въздушнопреносима и
морска пехота, която се подготвя съвместно с тази на Великобритания. Резервът е
ограничен.
Канада (CA) – въоръжените сили развиват балансирано сухопътни, морски и
въздушни способности. Флотът е много добре развит(4 подводници, 3 разрушителя и 12
фрегати), но липсват самостоятелни способности за развръщане по море в отдалечени
региони. ВВС също така са добре развити (77 съвременни изтребителя/изтребител12
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бомбардировачи и 20 средни/тежки транспортни/многоцелеви хеликоптера).
Сухопътните сили са изградени на основата на колесен (8х8) БТР/БМП, който може да се
пренася от най-масовия среден транспортен самолет в НАТО – С130. Почти 90% от
БТР/БМП са произведени след 1990. Освен това, те са на основата на една и съща
платформа. Мирновременната структура на сухопътните сили се състои от 3 боеспособни
механизирани бригади (по 6 маневрени батальона (механизирани, бронирани(танкови),
разузнавателни, лекопехотни) във всяка). Резервът е добре развит.
Германия (DE) – въоръжените сили на Германия са специализирани в
провеждането на конвенционални сухопътни операции. ВВС са с развити способности и
са в състояние да завоюват господство във въздуха и да поддържат сухопътните сили
(чрез осигуряване на огнева поддръжка и оперативно-тактическа мобилност)(257
модерни
изтребителя/
изтребител
бомбардировача
и
114
средни
транспортни/многоцелеви хеликоптера). Все пак способностите за стратегически
въздушен транспорт са ограничени. Флотът е с високи способности, но ограничен от
гледна точка на развръщането в отдалечени региони (4 подводници, 7 разрушителя и 13
фрегати). Въпреки факта, че фокусът на германските въоръжени сили е поставен върху
сухопътните операции, основната част от германските БМП са проектирани през 70-те
години. Поради финансовите ограничения, мащабният проект за подмяна на БМП Marder
с БМП Puma е в застой. Трябва да се отбележи, че всички ударни хеликоптери в
Бундесвера са леки и е в ход подмяната им със средни Eurocopter Tiger.
Мирновременната организация на сухопътните сили включва следните боеспособни
формирования: 3 бронирани (танкови) бригади, 2 механизирани, 1 лекопехотна
(планинска), 2 въздушнопреносими и 1 специални сили. Организацията на резерва е все
още основана на скорошно отменената (2011) наборна служба.
Италия (IT)– способностите на трите вида въоръжени сили се развиват
балансирано. Флотът е добре развит и притежава значителни способности за развръщане
в отдалечени региони (6 подводници, 2 самолетоносача, 3 големи амфибийни кораба, 4
разрушителя, 12 фрегати и 4 корвети). ВВС също са добре развити (141 модерни
изтребителя/изтребител-бомбардировачи, 59 средни ударни хеликоптера и 67 средни
транспортни/многоцелеви хеликоптера). Към настоящия момент фокусът в
отбранителните инвестиции е поставен върху сухопътните сили. След като през 80-те
години не са придобивани почни никакви бронирани бойни машини, към настоящия
момент е в ход мащабен проект за приемане на въоръжение на бойни машини
разработени през 90-те. Мирновременната структура на сухопътните сили включва
следните боеспособно формирования: 2 бронирани (танкови) бригади, 5 механизирани, 2
лекопехотни и 2 въздушнопреносими. Трябва да се отбележи, че относително ниските
13
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разходи за един военнослужещ вероятно се дължат на относително по-ниската цена на
италианските системи въоръжение (например основните бойни кораби) и относително
ниското (спрямо други държави с подобен профил на въоръжените сили) участие в
експедиционни операции.
Великобритания (GB) - способностите на трите вида въоръжени сили се развиват
балансирано. Трябва да се отбележи развиването на стратегически ядрен потенциал.
Флотът е силно развит и притежава забележителни способности, включително найголемия в Европа способности за стратегически морски транспорт (4 атомни подводници
с балистични (ядрени ракети), 6 атомни подводници с конвенционално въоръжение, 1
самолетоносач, 6 големи амфибийни кораба, 6 разрушителя, 17 фрегати и 6 транспортни
кораба Ро/Ро). ВВС също са добре развити и притежават способности за завоюване на
господство във въздуха, прецизни удари и непосредствена поддръжка на сухопътните
сили(189 модерни изтребителя/ изтребител-бомбардировача, 66 средни ударни
хеликоптера и 180 средни/тежки транспортни/ многоцелеви хеликоптера). Способностите
за стратегически въздушен транспорт са значителни и включват средни и тежки
транспортни самолети, както и самолети-цистерни. БМП на сухопътните сили са
произведени основно през 90-те години, така че Великобритания може да започне
тяхната подмяна след 2020 или
2025. Флотът е много модерен и е
в ход програма за постепенното
подменяне на корабите приети на
въоръжение през 80-те години.
Мирновременната структура на
сухопътните
сили
включва
следните
боеспособни
формирования:
2 бронирани
(танкови)
бригади,
3
механизирани, 1 лекопехотна, 1
въздушнопреносима, 1 морска
пехота и 1 специални сили.
В графиката разглежданите 18
държави
са
позиционирани
според тяхното население и
средните разходи за един
военнослужещ. Допълнително са
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означени определените от нас държави – „модели”. Позиционирането на държавите може
да ни улесни в преценката, какво е приблизителното равнище на финансиране,
необходимо за постигане на модерни въоръжени сили от съответния модел. Изборът на
модел, до който армията на страната се доближава най-много, става въз основа на
националната отбранителна политика. Графиката цели да покаже връзката между
избрания модел и необходимото за неговото постигане равнище на финансиране.
БЪЛГАРСКИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ В СРАВНИТЕЛНА ПЕРСПЕКТИВА

Данните получени в рамките на изследването бяха допълнени с цел
съсредоточаване върху съизмерими държави и проверка на маркираните тенденции.
Кръгът на сравняваните държави беше стеснен, като фокусът беше поставен върху
европейските държави с население между 4 и 20 милиона души. Така новият списък
включва: Белгия, България, Чили, Чехия, Дания, Финландия, Гърция, Унгария, Холандия,
Норвегия, Румъния, Сърбия, Словакия, Швеция.
Резултатите напълно потвърдиха предварителната хипотеза. Съсредоточаването
върху съизмерими държави дори позволи много по-ясното идентифициране на връзката
между „профил на въоръжените сили“, „технологично равнище“ и разход на
военнослужещ.
Нещо
повече,
резултатите
посочват
приблизителната „цена“
на военнослужещ, които
държавата трябва да е
готова да задели ако
желае
да
има
високотехнологична
армия при съответен
предпочитан модел.
Положението,
показано на графиката ни
позволява
да
се
задълбочим
при
сравнение на профилите
на способностите на
15

БР.24 - СП. „ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА И РЕФОРМА В СЕКТОРА ЗА СИГУРНОСТ“ - ГОД. 9

въоръжените сили и съответното необходимо равнище на финансиране.
В първата ясно открояваща се група влизат Холандия, Швеция и Норвегия.
Профилът на холандските въоръжени сили вече беше описан. За своите мащаби –
около 36 хиляди военнослужещи, Холандските въоръжени сили притежават
забележителен спектър от способности.
Норвегия също вече беше описана. При общо около 26 хиляди военнослужещи,
страната развива двата относително по-високотехнологични (и скъпи) компонента –
морски и въздушен, като по отношение на сухопътния компонент се съсредоточава в
изграждането на едно маневрено формирование (бригада) и полк специални сили,
способни да участват в експедиционни операции. За изпълнение на други задачи,
свързани с националната територия се поддържа гвардия от около 45 хиляди души, като
около 5000 от тях формират сили за бързо реагиране). Модерното тежко въоръжение –
около 50 основни бойни танка и малко над 100 верижни БМП, около 50 самоходни
гаубици и др. служат за окомплектоването на механизираната бригада. Единиците на
Heimevernet (гвардията) са организирани като лека пехота.
Шведските въоръжени сили поддържат относително малоброен личен състав
(около 21 хиляди активни военнослужещи), но в същото време въздушния и морския
компонент са силно развити. Въздушният компонент е съсредоточен върху задачите
„въздух-въздух”, но около 130-те JAS 39 Grippen са способни да изпълняват и задачи
„въздух-повърхност”. Флотът е съсредоточен в провеждането на крайбрежни операции
(Балтийски море) и включва 5 модерни конвенционални подводници, 5 корвети
изградени по стелт-технологии, 4 по-стари (приети на въоръжение в средата и края на 80те години) ракетни катера и силно развити способности за провеждане на амфибийни
операции. Сухопътните сили поддържат поне 1 бригада, способна да провежда
експедиционни операции. Гвардията (Hemvaernet) отново както при Норвегия е добре
развита и включва до около 30 хиляди души. Общото при посочените три държави с найвисоки разходи за един военнослужещ е развитието на три компонента от въоръжените
сили, като двата най-високотехнологични – морският и въздушния са изключително
съвременни. Сухопътния компонент е също така високотехнологичен, но особено при
Норвегия и Швеция е налице съсредоточаване в поддържането на до 1 маневрено
формирование (бригада), заедно с сили за специални операции, които са способни да
участват в експедиционни операции, като евентуалните изисквания на бъдещ конфликт
засягащ националната територия се покриват за сметка на добре подготвен резерв
(национална гвардия). Участието в експедиционни операции достига 4,75% от общия
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брой активни военнослужещи (Холандия`2008), 3,59% (Швеция`2008) и 2,57%
(Норвегия`2006). Трябва да се отбележи, че тези три държави участват в относително повисокорискови експедиционни операции, като в техните рамки самостоятелно, или в
многонационални бойни групи са участвали в изпълнението на широк спектър задачи,
включително провеждането на нискоинтензивни бойни действия.
Дания, въпреки по-ниското равнище на финансиране следва по-скоро да се
причисли към групата на Швеция, Норвегия и Холандия. Отново са налични два
високотехнологични компонента – въздушен (с 48 МЦИ F-16) и морски (с 5 модерни
фрегати (1 от тях класифицирана и като разрушител) и 2 многофункционални кораба (на
основата на фрегати)). Отново както при другите две скандинавски страни, в
мирновременния състав на армията се поддържа 1 боеспособна механизирана бригада и
други сили, заети с подготовка на наборници и резервисти. Наличен е добре развит
резерв(Гвардия) от около 50 хиляди души. Страната участва активно в експедиционни
операции (достигнато равнище от 5,95% от броя на активните военнослужещи през
2006), като в Афганистан поддържа един усилен батальон, участващ в изпълнението на
широк спектър, включително бойни задачи.
В следващата ясно очертана група влизат Финландия, Белгия и Чехия. При тези три
държави е трудно да се посочи обща тенденция, освен че биват развивани само 2 от трите
основни компонента(сухопътен и въздушен), като третия или липсва (Чехия) или е с
поддържаща роля. При Чехия освен това въздушния компонент е доста-по слабо развит в
сравнение с Финландия и Белгия. Сухопътният компонент на белгийските въоръжени
сили се състои от 2 бригади, като едната е средна механизирана (изграждана на колесна
6х6 и 8х8 платформа), а другата – лека (като включва в своя състав парашутните,
въздушнопреносимите, лекопехотните и специалните сили на белгийската армия).
Флотът включва две съвременни фрегати и поддържащи кораби (логистични и за минна
война). ВВС поддържат 60 МЦИ F-16. Участието в експедиционни операции достига
3,21% през 2006г.
Швеция, Холандия, Норвегия, Дания, Финландия и Белгия приключват списъка от
разглежданите държави, чиито армии могат да бъдат наречени „модерни”, в смисъл на
посочените по-горе технологични параметри, а именно преобладаващата част от
основното въоръжение да е от поколения разработени през 80-те и 90-те години на ХХ
век или по-късно. Може би не е случаен факта, че въоръжените сили на посочените
държави демонстрират способности да изпълняват широк кръг, включително бойни
задачи в рамките на експедиционни операции. Това са и страните, които според
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разполагаемите данни14 успяват да осигурят на своите ВВС подготовка в размер 100-180
часа за екипажите на многоцелевите изтребители. Чехия, въпреки достигнатото през
последните години равнище на финансиране и започналото превъоръжаване, все още
разчита на съветски системи въоръжение. Последното е обяснимо и е поредното
потвърждение, че решенията касаещи изграждането на способности водят до реален
резултат в хоризонт от 10 или дори повече години.
Финландия и Белгия са страните с наистина модерни въоръжени сили, при найниски средни устойчиви разходи за военнослужещ – съответно $120 и $90 -хиляди
годишно. Отново следва да се отбележи практическото наличие на 2 компонента на
въоръжените сили. При поддържане на 3 развити компонента, целевото равнище на
финансиране става между $150 и $250 хиляди долара за активен военнослужещ годишно.
Средните разходи за един български военнослужещ през разглеждания период са
$17 хиляди (максимално достигнати $22 хиляди през 2008). При заделяне на
приблизително 1,5% от БВП за отбрана (което би означавало $810 милиона или 1,2 млрд.
лева) и 27 хиляди активни военнослужещи, средният разход би бил на равнища от около
$30 хиляди. Това е около 3 пъти по-малко от заделяното от Финландия, Белгия и Чехия.
Т.е. дори заложените равнища на финансиране от Бялата книга`2010 да бъдат достигнати,
България няма как да има модерни въоръжени сили. Тъй като стремежът за
постигане на по-добър резултат с по-малък ресурс е съвсем естествен, вероятно найлесният отговор на явното разминаване между желаното и постижимото, би било
предложение за ново намаляване на личния състав на въоръжените сили. Такава мярка
сигурно би имала основания, но не решава въпроса – при 25 хиляди военнослужещи
разходът би бил $32,5 хиляди, а при 20 хиляди военнослужещи - $40,5 хиляди. При
необходимото устойчиво равнище от $70-80 хиляди годишно (дори с отчитана на ниската
цена на човешкия ресурс), механично намаляване на личния състав няма как да доведе до
намиране на работещо решение.
ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ
Структурното несъответствие между избрания от България профил на въоръжените
сили и предвиденото равнище на финансиране може да бъде разрешено чрез комплекс от
мерки – със сигурност простото намаление на личния състав или искане за „повече
средства“ не биха довели до устойчиво решение. В какви посоки може да се търси
преодоляването на структурния проблем?
14
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На първо място от преоценка се нуждае моделът на въоръжените сили. Или с други
думи – какъв тип война се готвим да водим, срещу кого и с какви средства?
Отговорът разбира се следва да бъде съобразен с разумно равнище на финансиране,
което може да бъде заделено. В този смисъл трябва да сме наясно, че поддържането на
три, равнопоставено развити компонента на въоръжените сили е непосилно ниво на
амбиция, а поддържането на два вероятно също така ще представлява проблем.
При търсенето на правилен отговор, следва да не се разсъждава в познатите ни
„традиционни“ категории и някои от приетите за достижение на отбранителните
реформи резултати може би следва да бъдат ревизирани.
Основните изисквания към въоръжени сили произтичат от характера на вероятните
бъдещи конфликти. Най-общо, те могат да бъдат описани като:
Вероятни: съюзни умиротворителни операции далеч или в близост до
националната територия, антитерористични операции на или извън националната
територия, контрол на национално морско и въздушно пространство, защита на обекти от
критичната инфраструктура, хуманитарни операции (включително в следствие на
природни или производствени фактори) на националната или чужда територия.
Потенциални: дестабилизация на региона с последващи преки заплахи срещу
региони от националната територия или обекти от критичната инфраструктура.
Изискванията, произтичащи от тези възможни (вероятни и потенциални) бъдещи
конфликти са различни. При първата група става въпрос за действия с ограничени сили, в
основната си част срещу паравоенен противник. Мобилността, скоростта и прецизното
действие ще изискват по-скоро малоброен компонент, който за сметка на това следва да е
професионално подготвен и модерно въоръжен. Това ще важи с пълна сила и при
провеждането на съюзни операции срещу противникови редовни военни сили. При
втората група конфликти става въпрос за противодействие както на паравоенни
формирования, така и (потенциално) на редовни въоръжени сили. Да се поддържа единна
структура на силите, която да отговори и на двете възможни групи конфликти е ако не
невъзможно, то твърде скъпо. Необходим е анализ, който ясно да определели какво е
критично необходимо за действие при най-вероятните бъдещи конфликти (за да не се
поддържат структури, които не са необходими) и също така – какви способности са
необходими за реакция при промяна на среда, как та да бъдат създадени и поддържани.
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Военноморски компонент. Приносът на флота към съюзни операции не следва да
се извършва с нарочно създадени способности15. С други думи – първо следва да се
определи какви способности са необходими за действие в Черно море и след това да се
прецени кои от тях могат да са полезни при провеждане на съюзни операции 16. При
конфигурацията в Черно море, Българските ВМС не могат да имат особена роля извън
националните морски пространства. По-амбициозен поглед е възможен само от гледна
точка на осигуряването на комуникациите между източния и западния бряг на Черно
море – т.е. между Балканите и Кавказ. Такава роля, която е осъществима само в
международен контекст би оправдала придобиването на съвременни бойни надводни
(клас корвета) и подводни кораби. Тъй като такива способности биха били в интерес не
само на България, но и на нашите западни съюзници, те биха могли да бъдат изградени с
чуждестранна помощ и финансиране17. Макар и привлекателна, тази хипотеза е свързана
с много условности. В по-реалистичния вариант, независимо дали става въпрос за
провеждането на съюзни морски операции в Черно море, или защита на националния
суверените, българският флот следва да се съсредоточи в способности за действия в
крайбрежните райони (т.нар. Littoral warfare) и да притежава съдове, които едновременно
да извършват мирновременните патрулни задачи, а при усложняване на обстановката, да
могат използвайки своя размер и скорост като предимство да се противопоставят на
сравнително по-многоброен и мощен противник. Подразбира се, че способностите за
миниране и разминиране, както и бреговите ракетни и артилерийски системи са
задължителна част от „комплекта“ необходим за такъв тип конфликт. От разгледаните до
момента примери, най-подходящ изглежда моделът, възприет от Финландия. При
изграждане и поддържане на военноморския компонент е необходимо да се използват
всички възможни варианти за съвместно изграждане на способности в системата за
национална сигурност, и по-точно организациите натоварени с функциите по брегова
охрана.
Военновъздушен компонент. Ядрото на ВВС на разгледаните западноевропейски
държави се състои от 50-60 многоцелеви изтребителя (130 при Швеция). Достигането на
такива равнища от България е невъзможно за 10-15 години. Извън провеждането на
съюзна отбранителна операция на националната територия или мощната подкрепа на
западен съюзник, Българските въоръжени сили няма да могат да действат в условията на
15

Известно изключение представлява многонационалното придобиване и използване на транспортни съдове.
Не е логично, България да инвестира в надводни кораби предназначени за действия в откритите морски пространства
(фрегати и по-големи), при положение, че голяма част от нашите съюзници вече притежават такива способности – Италия,
Испания, Франция, Холандия, Великобритания, САЩ и др.
17
Тази хипотеза е описана подробно в Tsvetkov G. Maritime defence investment policy of the Republic of Bulgaria, Information &
Security: An International Journal 27 (2011), http://www.it4sec.org/bg/node/2497?quicktabs_references=2
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абсолютно превъзходство във въздуха (един от основните компоненти на западния начин
на водене на война). При това положение следва да се възприеме по-реалистична
концепция. В мирно време, ангажиментите както по охрана на въздушното пространство
(предимно срещу несанкционирани навлизания от военни или граждански апарати), така
и по участие в съюзни операции (завоюване на превъзходство във въздуха и нанасяне на
прецизни удари) могат да се осигуряват от общо 12-16 многоцелеви изтребителя. Във
военно време, тези самолети или биха били само придатък към съюзен въздушен
компонент. При самостоятелно използване, те биха имали възможност да
противодействат само на ограничен противник или да бъдат използвани за нанасяне на
високоточни удари по критични цели. Изправени сами срещу дори частично силна във
военно отношение държава, българските ВВС не биха могли да разчитат на спечелване
на битката „въздух-въздух“. Тази констатация предявява изискването към поддържане на
способности за противовъздушна/ противоракетна отбрана които да са в състояние да
прикриват някои от големите градски центрове, обекти от критичната инфраструктура
или отделни части от територията на страната (при яснота за източника на заплахата).
Тези способности са необходими и за изпълнение на изискванията произтичащи от
мирновременната обстановка (например терористични действия с използване на
граждански въздухоплавателни апарати). Придобиването на нови поколения системи за
наблюдение на въздушното пространство и ПВО със сигурност би позволило порационално използване на човешкия ресурс във ВВС.
Обективните ограничения пред придобиването на многоцелеви изтребители
предполага отклоняване на фокуса от една страна както силите за ПВО/ПРО, а от друга –
към силите за непосредствена поддръжка на сухопътните сили. Компонент от ударни
хеликоптери би бил необходим както за мирновременните операции (включително
такива за поддържане на мира извън националната територия), така и при потенциална
ескалация на обстановката. Друго потенциално направление за развитие е придобиването
на относително леки учебни реактивни самолети, които да могат а изпълняват и
операции за нанасяне на удари по наземни цели. В известен смисъл, моделът който се
предлага е сходен с този възприет в Чехия.
За да бъде картината завършена изцяло е необходимо да бъдат споменати и
транспортните (многоцелеви) хеликоптери, както и безпилотните летателни системи
(БЛС). Функциите на хеликоптерите – въздушен транспорт, търсене и спасяване,
медицинска евакуация, предполагат широк спектър на тяхното приложение. В редица
държави са намерени начини за съвместно използване на летателните апарати в интерес
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на спасяване на бедстващи в морето, планинско спасяване, транспорт на ранени,
антитерористични операции и др. България не трябва да е изключение – тези апарати,
които имат ключово приложение за мобилността в конвенционални и асиметрични
операции (включително експедиционни), но които имат и гражданско приложение могат
да бъдат придобивани и поддържани съвместно в рамките на системата за национална
сигурност. Последното със сигурност би позволило по-рационалното използване на
националния ресурс. Положението е подобно при БЛС, където МВР, разузнавателната
общност и армията биха могли съвместно да придобиват и използват подобно
оборудване.
В своята цялост тези мерки биха позволили съсредоточаването в реалистичен
спектър от способности, които да бъдат поддържани от военновъздушния компонент на
армията и освен това да позволят по-рационално използване на финансовите,
материалните и човешките ресурси. Не може да не прави впечатление, че българските
ВВС, с численост около 6 хиляди души, оперират многократно по-малко летателни
апарати от ВВС на други държави, които поддържат личен състав от 2-3 (до 4) хиляди
души.
Сухопътен компонент. Възприетата концепцията за „единен комплект въоръжени
сили“ в най-голяма степен засяга сухопътния компонент. Тя има безспорното предимство
да поддържа изцяло кадрови формирования, които с минимално необходимо време за
подготовка да са в състояние да участват в изпълнението на целия спектър от задачи. Но
условията, при които тази концепция бива прилагана могат на само да обезсмислят
нейните предимства, но и да доведат до отрицателни за способностите на армията
резултати. Ако страната е достатъчно богата да си го позволи, тя би имала напълно
боеспособни, модерно оборудвани, кадрови въоръжени сили. Такъв пример е Холандия –
нейните 3 бригади (2 механизирани и 1 въздушнопреносима), както и морската пехота и
специалните сили са напълно кадрови (или „професионални“, според придобилия
гражданственост в България термин), модерни и боеспособни. Белгия, която има поскромни възможности се е съсредоточила върху 2 бригади – 1 механизирана и 1 лека
(комбинираща всички специални, парашутни, въздушнопреносими и лекопехотни части).
И двете държави, намиращи се в сърцето на НАТО и ЕС са преценили, че нямат нужда да
поддържат способности за потенциални бъдещи конфликти в близост до националните
им територии и освен това могат да си позволят модерно въоръжени, изцяло кадрови
въоръжени сили. Ако изходим от презумпциите за армия, която можем да си позволим и
не желаем поддържането на потенциал за непредвидени ситуации, то тогава
сухопътните сили на България би следвало да се ограничат до не повече от 1
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механизирана бригада и 1 лек полк (включително специални сили). При настоящия модел
се поддържа относително многобройна (за възможностите на страната) кадрова армия,
която не разполага с достатъчно средства за модерно оборудване и бойна подготовка и
следователно – трудно може да бъде наречена боеспособна.
Тъй като България не се намира в сърцето на Европа, а на границата на НАТО и ЕС
и в същото време не разполага със средствата, необходими да изгради модерна армия, е
необходимо по-дълбоко преосмисляне на модела на въоръжените сили. В този смисъл от
помощ може да ни бъде опита на скандинавските страни.
България би могла да изгради своя сухопътен компонент с две основни функции –
мирновременни и военновременни. Мирновременният компонент може да поддържа
напълно боеспособни, кадрови формирования, които да са в състояние да отговорят на
вероятните предизвикателства, където водещият елемент ще бъдат способностите за
провеждане на мрежово-центрични маневрени бойни действия. Мирновременният
компонент също така (поддържайки изцяло професионален офицерски и сержантски
състав18) ще има задачата да подготвя формирования от наборници и резервисти, които
ще създават потенциала необходим за действие при малко вероятни бъдещи конфликти.
Изцяло кадровия компонент би могъл да служи за поддържането на 1 механизирана
бригада (снабдена с най-модерно въоръжение), както и лек полк на основата на
настоящия специални сили. Част от поддържащите мирновременни формирования също
могат да бъдат комплектувани с кадрови войници (където това е необходимо).
Останалата част от настоящата структура, с минимално възможната реорганизация, може
да служи като база за подготовка на наборни войници и резервисти. Естествено, не
трябва да се допуска тези формирования да се превръщат в „заден двор” на армията,
където да се складират ненужните и остарели образци въоръжение и техника. Практика, в
посочените скандинавски държави е формированията комплектувани с наборници и
резервът или изцяло да бъде подготвян да действа като лека пехота (разбира се със
съответно специализирано оборудване и личен състав) или само част от него (според
ресурсите на държавата) да бъде оборудван със съвременно въоръжение и техника и
способен да участва в провеждането на конвенционални маневрени бойни действия. Не
трябва да се допуска грешката повторното въвеждане на наборна служба да се бърка с
завръщането на „масовата армия” – активните военнослужещи (включително наборници)
по едно и също време не би трябвало да надвишават 25 хиляди души. Поддържането на
резерв или Национална гвардия от няколко десетки хиляди души е неотменима част от
18

Изцяло професионалният сержантски състав ще създаде повече възможности за професионално развитие на кадровите
войници и ще позволи предаване на техните знания и опит на наборните/доброволни войници.
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предложения модел. Използването на наборни войници не е продиктувано толкова от
настоящите нужди на армията, колкото от функцията и да подготви личен състав, който в
рамките на резерв или гвардия да може да бъде използван при необходимост в бъдеще.
Въвеждането на наборната служба естествено би се отразило и на
военновъздушния, военноморския и поддържащия компонент. Със сигурност не е
необходимо във всички техни формирования войнишкият състав да е изцяло кадрови.
Настройката на профила на въоръжените сили е мярка, която би позволила порационално използване на националните финансови, материални и човешки ресурси. Но
тя сама по себе си не може да разреши проблема с огромната разлика в равнището на
финансиране между Българската и модерните западноевропейски армии. Отново следва
да се подчертае, че при предложения профил необходимата сума би била от рода на $7080 хиляди за военнослужещ годишно. При това положени е необходимо драстично
увеличаване на разходите за отбрана, до равнищата от 2007-2009г, или около 2-2,5% от
БВП на страната.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Работата по Comparative defence data analysis демонстрира, че най-често
използваните в публичното пространство индикатори относно отбранителната политика
на страната, а именно – дял на разходите за отбрана спрямо брутния вътрешен продукт и
дял на активните военнослужещи спрямо населението на страната, на практика нямат
пряка връзка с отбранителните способности – т.е. не демонстрират доколко тези
способности са и могат да бъдат развити. Посочените показатели естествено имат своето
предназначение, особено по отношение на цената (във финансово и човешко измерение),
която обществото е готово да плати за своята армия.
Индикаторът, който е в пряка връзка с равнището на способностите на
въоръжените сили е „Разход на активен военнослужещ“. Разбира се и неговото
приложение не е абсолютно – той зависи силно от профила на способностите на
въоръжените сили на съответната държава, а също така и от различните равнища на
покупателна способност.
Сравнителният анализ на основа на показателя „Разход на активен военнослужещ“
за перспективите за развитие на Българската армия недвусмислено показват, че при
съхраняване на настоящите тенденции е невъзможно изграждането и поддържането на
модерни въоръжени сили с настоящите параметри (профил и численост) дори при
достигане на равнището на финансиране предвидено от Бялата книга`2010. Няма как,
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при разлика във финансирането на един военнослужещ в размер на 3 пъти (при това с
въоръжените сили на държавите с относително нисък профил) да се очаква Българската
армия да бъде на същото равнище.
Такъв структурен проблем не може да бъде разрешен само с намаляване на размера
на въоръжените сили или козметично увеличаване на разходите за отбрана (до 1,5% от
БВП). Той изисква цялостно преосмисляне на модела за развитие на въоръжените сили на
България.
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ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА НА СТРАНАТА–
СЪЩНОСТ И ОБХВАТ
Цветелина Йорданова1
Подготовката на националното стопанство за работа във военно време 2 включва система
от дейности за поддържане на националното стопанство и нематериалната сфера в готовност за
действие в режимно положение на война. Тя се осъществява от държавните органи, органите на
местното самоуправление и местната администрация, организациите и гражданите и има за цел
да осигури военновременните потребности на Въоръжените сили и населението за защита и
запазване на независимостта, суверенитета и териториалната цялост на страната 3.
Отбранително-мобилизационната подготовка (OMП) е част от подготовката на страната
за отбрана и включва:
 Подготовка на населението;
 Подготовка на територията;
 Подготовка на икономиката.
Подготовката на страната за отбрана включва и подготовка на въоръжените сили, което
обаче не е част от отбранително-мобилизационната подготовка.
Необходимостта от провеждането на ОМП се обуславя от мисия „отбрана“4 –
отбранителна мисия на територията на страната, с прилагане механизмите на колективната
отбрана, за гарантиране на суверенитета, сигурността и независимостта на страната и защитата
на нейната териториална цялост.
Тази мисия налага съществуването на механизъм за планиране и осигуряване на невоенни
ресурси в интерес на отбраната, които могат да бъдат мобилизирани и използвани при
обявяване на „положение на война” или „военно положение”. Изграждането и поддържането на
административен и икономически потенциал за осигуряване на ресурси при поддържането на
отбранителните способности на страната е необходимото, но не и достатъчно условие.
Нетрадиционното и често пъти асиметрично проявление на рисковете и заплахите с военен или
военизиран елемент изисква провеждането на целенасочена подготовка на всички граждански
компоненти извън въоръжените сили за тяхното функциониране в условия различни от
мирновременните. Нека да използваме тази формулировка, защото от анализите на
международните конфликти е видно, че при междудържавни военни конфликти през
последните 20 години, правителствата не са използвали възможностите на международното и
националното си право, за да обявяват официално воденето на военни действия. Различни са

1

Авторът е докторант в катедра „Национална и регионална сигурност“ от Университета за национално и световно стопанство
– София.
2
Подготовката на националното стопанство за работа във военно време и сектора отбранително-мобилизационна подготовка
на страната се разглеждат като част от системата за управление при кризи, регулирана в текстовете на чл.43 (предишен
чл.17 от ДЕС) и чл. 44 от Консолидираните текстове на Договора за Европейския съюз и на Договора за функционирането
на Европейския съюз.
3
Павлов Г., Лекционен курс по Мобилизационно планиране, 2012 г.
4
Доктрина на въоръжените сили на Република България, 2011 г.

26

БР.24 - СП. „ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА И РЕФОРМА В СЕКТОРА ЗА СИГУРНОСТ“ - ГОД. 9

аргументите за неизползването на това право, но във всички случаи са се изпълнявали
мероприятията, планирани от мирно време5.

Усилията в тази връзка са насочени в следните основни направления:
- поддържането на готовността на централната и териториалната
администрация за работа във военно време;
- поддържането на системата за управление на страната и въоръжените сили
за работа във време на война;
- подготовката на населението за отбрана и осигуряването на граждански
ресурси в интерес на отбраната от различните отрасли и сектори на националната
икономика.
Подготовката на националното стопанство за отбрана е основна част от отбранителното
стопанство на страната. Отбранителното стопанство или икономиката на отбраната е
подсистема на националното стопанство, чиито функции, цели и задачи са подчинени на
сигурността и отбраната на страната. Основните елементи на отбранителното стопанство са:
целите на отбраната, ресурсите за отбрана и отбранително-икономически процес, чрез който
5

Карабашев, И., Лекционен курс по „Актуални проблеми в отбраната и сигурността“, 2012 г.
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ресурсите се трансформират в отбранителна способност. Отбранителната система обхваща
всички елементи от националното стопанство, населението, инфраструктурата, въоръжените
сили и държавния апарат, свързани с отбранителната система. Тя цели създаването,
поддържането, управлението и осигуряването на националните ресурси и средства за отбрана и
въоръжените сили на страната.
В този смисъл, чрез провеждане на ОМП от всички държавни органи, организации и
юридически лица с поставени военновременни задачи се цели да се постигне такова ниво на
готовност на органите на държавната власт и стопанските организации с поставени
военновременни задачи, че да са в състояние да осигурят необходимите граждански ресурси в
интерес на отбраната на страната при необходимост6.
Отбранително-икономическите задачи, които се решават при подготовката на
националното стопанство за работа във военно време, могат да се обединяват в следните
основни направления7:
1) Подготовка на националното стопанство, неговите отрасли, обекти и териториални
звена за своевременно привеждане от мирно във военно положение. Определяне на структурата
на пунктовете за управление и поддържането им в готовност за използване в период на военен
конфликт. Организиране на денонощно дежурство и осигуряване на надеждна система за
управление. Провеждане на целенасочена подготовка на ръководния състав за компетентно
ръководство на подчинените им структури във военно време.
2) Разработване, актуализиране и поддържане в готовност за въвеждане в действие на
военновременна програма за производство и ремонт на военна и основна гражданска продукция,
осигуряваща потребностите на ВС и населението в условията на военен конфликт.
3) Определяне на структурните и количествените параметри на мощностите за
военновременна дейност на националното стопанство и формиране на приоритетите за тяхното
развитие, подготовка и функциониране.
4) Определяне на количествата на необходимите военновременни запаси, натрупване до
установените нормативи и организиране на правилното им съхраняване в държавни бази и
складове и в складове на дружествата и на фирмите производители.
5) Определяне на оптималния състав на работната сила, която ще бъде освободена от
повикване във ВС при мобилизация и ще се използва за работа в националното стопанство и за
осигуряване на живота на населението.
6) Осигуряване на въоръжение, техника, резервни части и комплектовки, суровини и
материали от внос, необходими за ВС и националното стопанство в период на военен конфликт.
Това се постига чрез включване на такива клаузи в подписваните още в мирно време спогодба
между нашата страна и други държави.
7) Провеждане на научноизследователската дейност за създаване на нови технологии, за
внедряването им в производството и за подобряване организацията на отбранителномобилизационния труд.

6
7

Иванов,Т., Икономика на отбраната, УИ „Стопанство, С.,2002г.
Наредба за планиране на гражданските ресурси за отбрана, приета с ПМС № 267 от 16.11.2010 г., обн., ДВ, бр. 93 от
26.11.2010 г.
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8) Финансово осигуряване на дейностите по /ОМП/ на страната. Това направление е
свързано с икономическите и финансовите възможности на страната както в мирно, така и във
военно време. От него до голяма степен зависи нивото на подготовката на страната за отбрана.
Основните дейности по отбранително-мобилизационна подготовка са8:
1. гражданско планиране в интерес на отбраната;
2. планиране и поддържане на военновременната система за управление;
3. осигуряване на граждански ресурси в интерес на отбраната;
4. подготовка на територията и инфраструктурата за отбрана;
5. организиране на подготовката и защитата на служителите и населението при
положение на война, при военно и извънредно положение.
Основните задачи на държавните органи по отбранително-мобилизационна подготовка
са9:
1. разработване и поддържане в готовност за изпълнение на плана за привеждане в
готовност за работа във военно време, военновременния план и други планове и документи,
свързани с отбраната на страната;
2. организиране подготовката на ръководния състав за работа във военно време;
3. организиране работата на Съвета по сигурността;
4. организиране поддържането в готовност за използване на системата за управление за
военно време;
5. планиране и координиране на дейностите по изграждането и поддържането на
комуникационно-информационните системи за управление във военно време;
6. организиране на денонощно оперативно дежурство за поддържане на готовност за
оповестяване при привеждане от мирно на военно положение;
7. осигуряване на граждански ресурси в интерес на отбраната на страната чрез:
а) осигуряване на заявените мобилизационни ресурси за въоръжените сили и
структурите, ангажирани с отбраната на страната;
б) координиране и контролиране изграждането и поддържането на мощности и
инфраструктура за военновременна дейност;
в) създаване на организация за усвояване и поддържане производството на стоки и
услуги по военновременните планове;
г) планиране на военновременните запаси и държавните резерви;
д) организиране отсрочването от повикване във въоръжените сили на резервисти и
техника от националното стопанство и осигуряване на трудови ресурси за военновременна
дейност;
8. подготвяне и организиране на режимното и ограничителното снабдяване на
населението с основни хранителни и нехранителни стоки;
9. планиране и разпределяне на финансовите средства за осигуряване на дейностите,
свързани с отбраната;
10. водене на оперативен отчет и организиране защитата на обектите от критичната
инфраструктура за военно време;
8

9

Постановление № 258 на МС от 2.12.2005 г. за дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка на
държавните органи и юридическите лица с военновременни задачи, Обн. ДВ, бр. 100 от 13.12.2005 г.
Постановление № 258 на МС от 2.12.2005 г. за дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка на
държавните органи и юридическите лица с военновременни задачи, Обн. ДВ, бр. 100 от 13.12.2005 г.
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11. координиране на дейностите по проучване и поддържане на военните паметници и
гробове;
12. методическо ръководство и контрол на дейностите по отбранително- мобилизационна
подготовка по компетентност на функционален и териториален принцип;
13. други задачи, свързани с отбраната.
Правна рамка, регламентираща дейностите по отбранително-мобилизационната
подготовка на страната
Дейността по подготовката на националното стопанство за работа във военно време се
осъществява в съответствие с Конституцията, Закона за отбраната и Въоръжените сили на
Република България и действащите нормативни актове на Министерския съвет. Тя е насочена
към повишаване готовността за привеждане на държавната и местната администрация,
дружествата и организациите от мирно към военно положение.
Приетият и влязъл в сила на 29 април 2009г. Закон за отбраната и Въоръжените сили на
Република България (ЗОВСРБ)10 урежда по нов начин обхвата, целите и ръководството на
отбраната като част от националната сигурност на страната. В него са определени основните
дейности по осигуряването на отбраната и икономическите основи, гарантиращи нейната
ефективност. Съобразно с принципите за разделение на властите, залегнали в Конституцията,
законът разпределя по нов начин компетенциите по ръководството на отбраната между
Народното събрание, Президента на Републиката, Министерския съвет, както и задълженията на
отделните министерства, ведомства и органите на местното самоуправление по гарантиране на
отбраната на страната.
Съгласно чл. 6 от ЗОВСРБ една от основните дейности в областта на отбраната са
изграждането и поддържането на система за управление на страната за работа във време на
война, а именно тук е обърнат поглед към трансформирането на отбранително-икономическата
способност в мобилизационна готовност чрез развръщането на инфраструктура, население,
въоръжени сили и техните формирования, национално стопанство и всички разполагаеми
ресурси.
Финансовото осигуряване на дейностите по подготовката на националното стопанство за
работа във военно време се извършва от държавния бюджет, като това е уредено в чл. 12 и чл.
13.
Чл. 34 от ЗОВСРБ задължава държавните органи и местното самоуправление и местната
администрация, организациите и учрежденията да разработват и поддържат в готовност за
изпълнение план за мобилизация, военновременен план и план за привеждане на икономиката
от мирно във военно положение.
Според чл. 143 и чл. 144 от ЗОВСРБ военна подготовка могат да получат всички ученици
и студенти, които да преминат през курсове, тренировки и учения за постигане на минимална
военна подготовка, отговаряща на нуждите за отбраната по време на война.
Чл. 325 от Закона гласи, че поддръжката и ремонтът на въоръжението, бойната и
специалната техника се извършват в съответствие с необходимостта от осигуряване на
постоянната им готовност за използване в бойни условия при условията и по реда за възлагане
на обществени поръчки.
10

Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България, обн. ДВ, бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г.
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По реда на ЗОВСРБ страната е задължена да поддържа добро ниво на въоръжение,
техника, специално оборудване, комуникационна и свързочна техника, материали и други
средства за нуждите на отбраната на национално и на коалиционно ниво. Тази техника се
предвижда за ползване и в условията на мобилизационно развръщане.
Най – пълно процеса по подготовката на страната за отбрана е разгледан в Глава 5
„Положение на война, военно и извънредно положение. Мобилизация” от ЗОВСРБ. Тук намират
място следните условия и нормативи за мобилизация:
- чл.108 (1) - Положение на война и военно положение се обявяват с решение на
Народното събрание или с указ на президента на републиката по установения в
Конституцията ред и се оповестяват по всички средства за масово осведомяване.
- чл.109 (4) - След обявяване на положение на война започва изпълнението на задачите
съгласно стратегическите, оперативните и военновременните планове.
- чл.113 - При обявяване на положение на война или на военно положение отбраната на
страната и осигуряването на вътрешния ред преминават под ръководството на върховния
главнокомандващ и създадените от него органи за ръководство на отбраната.
Чл.123 определя дейностите, които следва да се извършват от държавните органи и
въоръжените сили при обявяване на положение на война, военно положение или извънредно
положение:
1. извършват обща мобилизация, с изключение на случаите на обявяване на извънредно
положение;
2. прилагат действия и мерки за охрана на обекти, застрашени от терористични актове;
3. ограничават или забраняват полети на граждански въздухоплавателни средства и
въвеждат особен режим на корабоплаване в териториалното море и вътрешните морски води на
страната;
4. контролират или забраняват преминаването през държавната граница на Република
България;
5. ограничават движението по основни пътни артерии;
6. ограничават движението на влакове и установяват контрол върху пътниците и
товарите;
7. ограничават свободното придвижване и установяват контрол върху гражданите и
превозните средства;
8. контролират обектите от критичната инфраструктура на страната;
9. ограничават или забраняват достъпа до държавни учреждения;
10. при необходимост от защита на националния интерес, живота и здравето на
гражданите прилагат и други мерки, които не противоречат на международните актове,
гарантиращи защитата на човешките права в условията на война.
Съгласно чл. 124 при обявяване на положение на война или на военно положение
Министерският съвет разрешава използването на държавните резерви и военновременните
запаси.
По ред на чл. 126 върховният главнокомандващ при обявяване на положение на война
или военно положение възлага на юридическите лица с военновременни задачи изпълнението на
поръчки за доставки или услуги за нуждите на отбраната.
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Конституцията11 на Република България регламентира правата и задълженията на
въоръжените сили, гражданите и трите власти (законодателна, изпълнителна, съдебна) по
отношение на отбраната на страната. В чл. 57 ал. 3 от Конституцията е казано, че при обявяване
на война, на военни или друго извънредно положение със закон може да бъде временно
ограничено упражняването на отделни права на гражданите.
Законът за администрацията12 регламентира нормативно структурата на
администрацията и основните принципи на организация на нейната дейност.. Според чл.7 от
този закон в звената на общата администрация в министерствата и ведомствата задължително
трябва да има звено по „Управление при отбранително-мобилизационната подготовка”.
Съгласно Наредбата за отсрочване от повикване във Въоръжените сили при
мобилизация на запасни и техника13, трудовите ресурси за военно време се формират от
населението в трудоспособна възраст, което няма мобилизационно назначение във Въоръжените
сили. За осигуряване на националното стопанство с високо квалифицирани и особено
дефицитна по някои професии работна ръка, а също и с ръководни кадри на стопанските
организации се утвърждават контролни числа за отсрочване от повикване във Въоръжените
сили.
Законът за държавните резерви и военновременните запаси 14 урежда нормативно
дейностите по управление на държавните резерви и военновременните запаси, включващи
тяхното планиране, създаване, съхраняване, опазване, обновяване, поддържане, освобождаване,
ползване, отчитане, финансиране и контролиране. Според закона резервите и запасите са
определени като частна държавна собственост, чието създаване, съхранение и поддържане са за
сметка на държавния бюджет. Съгласно чл. 3 (2) Министерството на отбраната и
Министерството на вътрешните работи създават за техни нужди ведомствени военновременни
запаси. Чл. 29 (2) определя осъществяването на контрол по създаването и поддържането на
военновременните запаси от страна на министъра на отбраната или упълномощени от него
служители.
Законът за резерва на въоръжените сили на Република България 15 урежда
подготовката на гражданите за защита на отечеството и обществените отношения, свързани с
ръководството, състава, подготовката, използването, отчета и службата в резерва на
въоръжените сили на Република България. Резервът на въоръжените сили на Република
България се състои от български граждани и техника, комплектувани на доброволен и на
задължителен принцип. Съгласно чл. 4. (1) министърът на отбраната планира, организира,
подготвя и ръководи формирането и използването на резерва на въоръжените сили в мирно
време.

11

Конституция на Република България, ДВ,бр.56 от 13.07.1991г.
Закон за администрацията, обн., ДВ, бр. 130 от 05.11.1998г.
13
Наредбата за отсрочване от повикване във Въоръжените сили при мобилизация на запасни и техника, приета с ПМС № 150
от 13.06.2001 г., обн. ДВ. бр.57 от 26 Юни 2001г.,
14
Закон за държавните резерви и военновременните запаси, обн., ДВ, от 29.01.2003г.
15
Закон за резерва на въоръжените сили на Република България, обн. ДВ. бр.20 от 9 Март 2012г.и в сила от 10.06.2012 г.
12
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Наредба за планиране на гражданските ресурси за отбрана16 урежда условията и редът
за планиране на граждански ресурси за отбрана. Според Наредбата планирането на граждански
ресурси за отбрана е система от дейности за определяне на военновременните потребности на
страната от военна и гражданска продукция и услуги, възлагане на военновременни задачи,
разработване на военновременни планове и програми и сключване на договори и споразумения
за тяхното осигуряване. Съгласно чл. 3. (1) планирането на граждански ресурси за отбрана се
извършва от министерствата и ведомствата, второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити към тях, органите на съдебната власт (съд, прокуратура и следствие), областните
управи, общините (районите към тях), както и организациите и юридическите лица с възложени
военновременни задачи.
Постановление на Министерски съвет № 293/2008 за утвърждаване на
военновременни задачи на юридически лица за производство на основна военна и
гражданска продукция и услуги17 определя военновременните задачи на юридическите лица
за производство и ремонт на основна военна и гражданска продукция и услуги. Съгласно
преходните и заключителни разпоредби на Постановлението контролът по изпълнението се
възлага на министъра на отбраната.
Съгласно чл. 1 (2) на Постановление № 120 на МС от 25.06.2012 г. за създаване на
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към
Министерския съвет18, Междуведомственият съвет е консултативен орган за разработване на
принципите и за осъществяване на координацията при провеждането на държавната политика в
областта на отбранителната индустрия, на експортния контрол на продукти, свързани с
отбраната, на отбранително-мобилизационната подготовка на страната и на международното
отбранително-икономическо и научно-техническо сътрудничество във връзка с отбраната и
сигурността на страната.
Според чл. 2. (3) Междуведомственият съвет осъществява следните функции в областта
на отбранително-мобилизационната подготовка на страната:
1. внася в Министерския съвет чрез министъра на отбраната проекти на актове по
поддържането и използването на системата за управление на централната и териториалната
администрация във военно време;
2. приема годишни методически указания за дейността по отбранително-мобилизационна
подготовка на страната и годишен план за контрол на министерствата, областните управи,
органите на местното самоуправление и търговските дружества по изпълнение на задачите им
по отбранително-мобилизационна подготовка на страната;
3. приема методически указания за изготвяне, актуализация и изпълнение на държавния
военновременен план и другите военновременни планове;
4. одобрява и предлага на Министерския съвет за приемане методика за изготвяне и
изпълнение на военновременния бюджет, внесена от министъра на финансите;
16

Наредба за планиране на граждански ресурси за отбрана, приета с ПМС № 267 от 16.11.2010 г., обн., ДВ, бр. 93 от
26.11.2010 г., в сила от 26.11.2010 г.
17
Постановление на Министерски съвет № 293/2008 за утвърждаване на военновременни задачи на юридически лица за
производство на основна военна и гражданска продукция и услуги, обн. ДВ. бр.105 от 9 Декември 2008г.
18
Постановление № 120 на МС от 25.06.2012 г. за създаване на Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и
сигурност на доставките към Министерския съвет , обн. ДВ, бр. 49 от 29.06.2012 г., в сила от 30.06.2012 г.
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5. одобрява и чрез министъра на отбраната предлага на Министерския съвет за приемане
проект на държавен военновременен план;
6. внася в Министерския съвет чрез министъра на отбраната и министъра на икономиката,
енергетиката и туризма проект на програма за усвояване производство (ремонт) на военни
изделия и за изработване на контролни (тренировъчни) серии за производство (ремонт) на
военна продукция от юридическите лица;
7. анализира състоянието на държавните резерви и военновременните запаси;
8. внася в Министерския съвет чрез министъра на отбраната и министъра на икономиката,
енергетиката и туризма проекти на актове относно реда за създаване, поддържане и използване
на производствените мощности по военновременния план;
9. одобрява внесените от Министерството на отбраната заявки за финансиране на
дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка;
10. взема решения за освобождаване и обновяване на държавни резерви и
военновременни запаси и осъществява контрол върху сделките с тях чрез свой работен орган,
чийто състав и ред за работа се определят с акт на Министерския съвет;
11. предлага чрез министъра на отбраната за приемане с акт на Министерския съвет на
условията и реда за привеждане на централната и териториалната администрация от мирно във
военно положение.
Постановление № 258 на МС от 2.12.2005 г. за дейностите и задачите по
отбранително-мобилизационна подготовка на държавните органи и юридическите лица с
военновременни задачи19 урежда държавните органи и юридическите лица с военновременни
задачи, включително техните поделения, подразделения и структурни звена да провеждат
отбранително-мобилизационна подготовка като част от подготовката на страната за отбрана, да
поддържат националното стопанство, територията и населението в готовност за работа при
положение на война, при военно и извънредно положение.
Постановление № 286 на МС от 18.10.2011 г. за възлагане на военновременни задачи
по отбраната на страната на държавните органи, органите на местното самоуправление и
местната администрация и на юридическите лица - бюджетни организации20 определя
военновременните задачи по отбраната на страната на държавните органи, органите на местното
самоуправление и местната администрация и на юридическите лица - бюджетни организации, и
залага точно определена продължителност на военновременния период. С ПМС № 286 се
приема списък на основните отбранителни способности на страната (граждански компонент).
Постановление № 89 на МС от 02.05.2012 г. за приемане на Държавен
военновременен план21 възлага изпълнението на държавния военновременен план на

19

Постановление № 258 на МС от 2.12.2005 г. за дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка на
държавните органи и юридическите лица с военновременни задачи, обн. ДВ. бр.100 от 13 Декември 2005г.
20
Постановление № 286 на МС от 18.10.2011 г. за възлагане на военновременни задачи по отбраната на страната на
държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и на юридическите лица - бюджетни
организации, обн., ДВ, бр. 83 от 25.10.2011 г., в сила от 25.10.2011 г.
21
Постановление № 89 на МС от 02.05.2012 г. за приемане на Държавен военновременен план, обн. ДВ, бр. 35 от 8.05.2012 г.,
в сила от 8.05.2012 г.
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държавните органи по компетентност и залага срокове по изпълнението и актуализирането на
военновременните планове на министерства, ведомства, области, общини и юридически лица.
Приети са редица подзаконови нормативни актове, допълващи законите и
регламентиращи въпросите, свързани с отбранително-мобилизационната готовност на страната.
Всички гореизложени актове обаче формират ограничена по обхват нормативна база по
въпросите на отбранително-мобилизационната подготовка.
Изводи
Проблемите на подготовката на националното стопанство за отбрана в България могат да
се обособят в няколко аспекта: политически, икономически, финансов, организационен,
технологичен, правен и концептуален. Провеждането на изцяло функционално управление на
отбранително-мобилизазционната подготовка, без ясни и точни програми и проекти не
позволява решаването на по-голяма част от проблемите в условията на ограниченост на
ресурсите. Утвърдените методи за кризисно планиране на дейностите и задачите на
националното стопанство в дългосрочен аспект трябва да позволяват механизми за адаптиране
към бързо променяща се среда за сигурност.
Може да се направи извода за ключовата роля на държавата при отбранителното
планиране и противоречивостта за очаквания краен резултат в условията на пазарно стопанство.
Рестриктивнноста на държавния бюджет в сектора за отбрана ограничава възможностите за
пряко въздействие върху либерализиран пазар, което оказава вляние върху динамиката на
икономическите процеси.
Важна предпоставка за ефективността на очакваните крайни резултати по отбранителномобилизационната подготовка е прилагането на системни и целенасочени усилия на всички
управленски нива, всеки в рамките на своята компетентност. Второ условие е своевременното
синхронизиране на нормативната уредба и методическия апарат, които в реално време да
отговарят на изискванията на икономическата динамика.
Третото условие е създаването на необходимия административен капацитет, с които да се
гарантира приемственост и адекватно развитие на системата за отбранително-мобилизациона
подготовка на страната.
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