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РЕГИОНАЛНО МНОГОНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В РАЗВИТИЕТО 

НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ  

Николай Милков
1
, д-р 

Уважаеми дами и господа, 

Първо искам да благодаря за поканата и да поздравя организаторите за избора на 

темите на днешната дискусия, посветена на една придобиваща все по-голяма 

актуалност тема – концепцията за „Интелигентната отбрана‖. Тя беше представена от 

Генералния секретар г-н Андерс фог Расмусен на конференцията по сигурността в 

Мюнхен през февруари т. г. Безспорно, концепцията е сред най-обсъжданите теми в 

дневния ред на Алианса до момента и се очаква да придобива все по-голямо значение 

в бъдеще. Това се дължи на редица причини.  

На първо място, финансовата и икономическата криза наложиха ограничения на 

бюджетите за отбрана, което, за съжаление, се очертава като трайна тенденция в 

обозримо бъдеще. Второ, именно през 2011 г. започна практическото изпълнение на 

амбициозните задачи и цели, поставени на Срещата на върха в Лисабон, които да 

гарантират, че Алиансът ще бъде способен да посрещне новите предизвикателства. Не 

на последно място, в условията на глобализация и нарастваща взаимна зависимост 

дори и най-мощните държави не са в състояние сами да гарантират сигурността си и 

занапред все повече ще им се налага да търсят многонационални решения и подходи. 

В този контекст, сериозното предизвикателство е да се работи за изграждането 

на способностите на НАТО в условията на трудно предвидима динамична среда за 

сигурност и на една още по-непредвидима икономическа и финансова ситуация. Ето 

защо, за да сме адекватни на реалността, ние следва да разглеждаме кризата преди 

всичко като възможност да заработим заедно по един нов начин. Това означава да 

развиваме отбранителните способности, обединение, споделяне и по-ефективно 

управление и използване на наличните ресурси. За това е необходима и промяна в 

стратегическото мислене. 

След като споменах за промяната в мисленето, държа да отбележа, че търсенето 

на многонационални решения за общите проблеми не е нов феномен за Алианса и за 

страната ни в частност. България участва във вече съществуващи значими 

многонационални инициативи като Програмата за осигуряване на способности за 

стратегически въздушни превози (Strategic Airlift Capability-SAC C-17), Програмата за 

Съюзно земно наблюдение (Allied Ground Surveillance-AGS) и е сред страните 

работещи за създаването на Група на държавите, експлоатиращи самолети С-27J 

„Спартан‖ (C-27J Spartan User Group). Всички те са показателни примери за ползите от 

прилагане на подхода за интелигентна отбрана, или с други думи, на това какво може 

да правим заедно, което не може да си позволим да изградим сами.  Новото обаче днес 

е, че това сътрудничество ще придобива все по-големи мащаби, ще обхваща все 

                                                 
1
 Николай Милков е основател на асоциацията на възпитаниците на Европейския център за изследване на сигурността 

„Джордж Маршал― в България―. Публикуваме изнесеният в качеството му на Постоянен секретар на отбраната доклад на 

проведената в гр.София  на  08 и 09 декември 2011 г.конференция на тема: „Интелигентната отбрана – новата визия за 

сътрудничество, координация и кохерентност в Югоизточна Европа―.  
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повече сфери и се утвърждава в Алианса. Следването на този подход ще има като 

дългосрочен позитивен политически ефект повишаването на доверието между 

държавите-участнички в съвместните проекти, които могат да бъдат отворени и за 

страни-партньори. 

В тази връзка, още веднъж искам да изразя пълната подкрепа на министерството 

на отбраната относно необходимостта от реализацията на концепцията за 

интелигентната отбрана. Очакваме предстоящата среща на върха на НАТО в Чикаго да 

зададе конкретни насоки за бъдещото й развитие и утвърждаване като работеща 

инициатива. България вече участва и е заявила интерес към конкретни 

многонационални проекти в рамките на НАТО, ЕС и на регионална основа. Това се 

вписва в контекста на бюджетните ограничения. Но тук ние се ръководим не само от 

финансови съображения, а от виждането, че многонационалните решения са важно 

измерение в бъдещето развитието на ефективни отбранителни способности. 

В тази връзка, България вече взе решение да приеме ролята на водеща нация по 

един проект - за ролята на жените на ръководни длъжности в сигурността и отбраната 

(―Senior Female Leaders in Security and Defense Conference‖ (FSLD)) като важен 

елемент на изграждането на способности. Самият проект, който стартира на 3 

октомври 2011 г. като инициатива на  страните от Процеса на срещи на министрите на 

отбраната от Югоизточна Европа SEDM, е израз на регионално сътрудничество. 

Проектът цели създаване на дългосрочна платформа на високо равнище в подкрепа на 

интегриране на политиките на НАТО за разнообразието и равнопоставеността в 

националните въоръжени сили и сектора за  сигурност и отбрана.   

Друг значим в национален контекст, но и с  важно регионално измерение, проект 

е свързан с амбицията на България да създаде Център за усъвършенстване в областта 

на управлението на кризи и оказване на помощ при бедствия (Centres of Excellence on 

Crisis Management & Disaster Relief). Вече е подготвен проект на концепция за 

развитие на центъра и се работи по  Работната програма за 2012 г. Предвижда се 

Центърът да използва базата на налични национални съоръжения за подготовка и 

обучение, в т.ч. Националния военно-учебен комплекс „Чаралица‖, ВА „Раковски‖, 

Центъра за професионално подготовка на МВР в Монтана и др.  

България вижда сериозен потенциал в регионалното измерение на 

многонационалните подходи. Ние отделяме особено внимание на регионалното 

измерение на многонационалното сътрудничество в изграждането на способности. 

Вече изграденото сътрудничество и доверие между държавите от Югоизточна Европа 

в тази сфера е добра основа, върху която да се надгражда и по линията на 

интелигентната отбрана.  

Конкретен пример, който илюстрира прилагането на кооперативните подходи за 

развитие на способности в регионален план, са усилията ни за реализиране на проект 

за придобиване на многоцелеви изтребител. Макар значителните бюджетни 

съкращения да наложиха отлагане на проекта, засилването на сътрудничеството със 

страните от региона с оглед насърчаване на търсенето на съвместни решения в 

областите на споделени интереси, е правилният път, който би способствал за 

извличане на ползи от всички държави.  
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България има активната роля в търсене на многонационални решения чрез 

засилено регионално сътрудничество в областта на придобиването на способности. От 

практическа гледна точка могат да бъдат откроени няколко основни направления на 

усилията ни региона, където са постигнати реални резултати: охрана на въздушното 

пространство, логистика и военно-морско сътрудничество. 

Като конкретен пример за прилагане на многонационален подход в регионален 

план ще посоча сключените споразумения между България и Гърция и България и 

Румъния по презгранични операции по охрана на въздушното пространство (Air 

Policing) в рамките на Интегрираната система за противовъздушна отбрана на НАТО, 

съответно през 2010 г. и 2011 г. В ход е подготовка и предстои подписване на 

Технически споразумения (Technical Arrangements), за осигуряване на прилагането и 

изпълнението на споразуменията по Air Policing. Водят се експертни разговори с 

Турция за сключване на такова споразумение. 

В областта на логистичното осигуряване, наскоро бе финализирано 

междуправителствено споразумение с Румъния за осигуряване на поддръжка от 

страната домакин (HNS MoU – Host Nation Support Memorandum of Understanding). 

Активно работим с Румъния и за  поддържане на пълни оперативни способности на 

ръководеното от нея Многонационално интегрирано логистично формирование за 

обща инженерна поддръжка на логистиката (IEL MILU). 

В контекста на интелигентната отбрана се вписва и вече предложената от 

България идея за общо използване на съвместните съоръжения, които България и 

Румъния изградиха със САЩ. По-доброто им натоварване, многонационалните учения 

и обучението по стандартите на НАТО съществено повишават нивото на подготовката 

и съответно – готовността за справяне с новия тип задачи. 

Дами и господа, 

В заключение, интелигентната отбрана е нещо повече от обявяване на съгласие 

по предприемане на няколко, макар и ключови, многонационални проекта. 

Икономическата криза и съвременната среда на сигурност изведоха на преден план 

необходимостта от промяна в подхода към изграждане на отбранителни способности и 

превръщане на концепцията за интелигентна отбрана в начин на мислене и стил на 

работа и платформа за бъдещо сътрудничество. 

Интелигентната отбрана открива пред нас и пред целия Северноатлантически 

съюз нови хоризонти на стратегическата култура, които, надявам се, заедно ще 

достигнем. 

Вярвам, че има значителен потенциал за развитие на многонационалното 

сътрудничество в изграждане на отбранителни способности в региона. Днешните 

инициативи са стъпки към мащабен политически проект, които ще спомогне не само 

за укрепването на доверието и сигурността в региона, но най-вече за утвърждаването 

му като генератор на сигурност. 

Благодаря Ви! 
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ИНТЕЛИГЕНТНАТА ОТБРАНА 

Илия НАЛБАНТОВ  

От проведените десетки конференции по проблемите на сигурността се 

забелязва устойчива тенденция за по-прякото или косвено ангажиране с идеята за 

интелигентната отбрана. Темата е значително по-широка и обхваща, както 

теоретичните, така и практико-приложните аспекти на управлението и използването 

на интелигентната сила. Следва да въведем уточнение на смисъла на понятието 

„интелигентна сила―. Според Джоузеф Най
2
, интелигентната сила е способността да 

комбинираш „твърда― и „мека― сила за успешни стратегии в международните 

отношения.  

За нас интерес представлява декомпозирането на съдържането на „твърдата― 

сила на съставните ѝ икономически и военни способности, и на „меката― сила, 

основаваща се на културния, исторически и дипломатически потенциал. 

Разполагането на тези компоненти в приложното поле на политическото стратегиране, 

с отчитане на конкретната среда от географски, демографски и технологични фактори 

предоставя сложна комбинация от възможности, при която вероятностите за постигане 

на положителен, конкурентноспособен краен резултат са значително ограничени за 

индивидуални играчи. 

Поради твърде бавното и почти винаги със закъсняващи последици въздействие 

с „мека― сила, чрез медиите непрекъснато се държи на фокус динамичната и 

изпълнена с драматизъм „твърда сила― в международните отношения. 

През последните 20 години комбинацията от икономически и военни 

инструменти за въздействие върху държави, които излизат от установения 

международен ред и са заплаха както за останалите страни, така и за собствените си 

граждани, се оказа успешна, въпреки противоречивостта на оценките, породени по-

скоро от ограничените възможностите за прилагане на „меката― сила в 

следконфликтното възстановяване, отколкото от военната ефективност.  

Задължително трябва да се подчертае, че този успех в значителна степен се 

дължи на военните способностите на глобалния лидер САЩ. Споделянето на 

отговорностите при използването на военния компонент на „твърдата― сила и от други 

страни се оказа сериозно предизвикателство при съвместните действия.  

Различията в манталитета и средствата при ръководството и управлението, както 

и значителните разлики във възможностите на въоръжението, техниката и 

екипировката на военните формирования на отделните страни снижаваше значително 

ефективността при достигането на успеха, което се компенсираше с предоставянето на 

допълнителни ресурси. А всяко допълнително предоставяне на ресурси в крайна 

сметка се оказва трудно приемливо за обществата, при това не само в условия на 

криза.  

Специално внимание трябва да бъде обърнато на обстоятелството, че зад 

различията в системите за ръководство и управление, организацията, въоръжението, 

                                                 
2
  http://www.hks.harvard.edu/news-events/publications/insight/international/joseph-nye 

http://www.hks.harvard.edu/news-events/publications/insight/international/joseph-nye
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техниката и екипировката между военните формирования на различните страни, все 

по-отчетливо се откроява нарастващата неспособност на националните индустрии да 

задоволяват потребностите на страните от отбранителни технологии, продукти и 

услуги, които да са адекватни на асиметричната многофакторност, високата динамика, 

неопределеност, нееднозначност и сложност за прогнозиране на процесите в 

сигурността.
3
  

Причините за тази неспособност, особено в страните в преход към пазарна 

икономика, са комплексни по своя характер, но в крайна сметка могат да бъдат 

сведени до не повече от две основни: 

- наличието на огромни запаси от военно имущество, въоръжение и 

технологии от времето на студената война, които пряко влияят върху организацията и 

процедурите (начините за използване), за които има подготвен команден състав; 

- отсъствието на дългосрочни политически стратегии за съвместна с 

въоръжените сили трансформация на технологичната и индустриална база на 

страните.  

Не трябва да се пренебрегва и обстоятелството, че значителна част от страните в 

преход, по политически съображения продължават да се позовават на митовете за 

икономическите възможности на военните технологии от индустриалната епоха. Това 

политическо заиграване оказва възпиращо въздействие за целенасочено търсене на 

иновативни политически подходи и откриването на перспективни рационални 

решения с устойчив икономически ефект. Категорично доказателство в тази посока 

може да се намери в отделените за научни изследвания бюджети по функция отбрана
4
.  

През 2010 г. разходите за научни изследвания и развитие на технологиите по 

функцията обрана за страните от ЕС са € 9 милиарда, което представлява 4.4% от 

разходите за отбрана. САЩ за същата година са отделили €58 милиарда ($77 

милиарда), което представлява 11.2% от разходите за отбрана.  

Това обстоятелство е от съществено значение, поради различията в 

икономическите подходи от двете страни на Атлантика при въвеждането на 

достиженията на отбранителните технологии за осигуряване на по-висока 

производителност на труда.  

В търсенето на рационалност, все повече автори
5
 

считат, че технологиите и инструментариума, използвани 

по функцията отбрана и сигурност, стават все по-скъпи, с 

относително кратка от технологична гледна точка 

ефективност на жизнения им цикъл.  

Поради тази причина е обществено неприемливо 

непрекъснато да се предоставят нови и нови публични 

ресурси за поддържането на системи за сигурност и 

                                                 
3
 Т. 61 от Стратегията за национална сигурност на Република България.  

4
 http://www.eda.europa.eu/News/12-01-25/EU_and_US_government_Defence_spending 

5
 Виж Гуин Дайър, „Войната – смъртоносната игра на човечеството―; С., Кръгозор 2005 г., стр. 419 -421.  

http://www.eda.europa.eu/News/12-01-25/EU_and_US_government_Defence_spending
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отбрана, за които има основателни съмнения относно възможностите за самостоятелно 

поддържане на ефективността им в дългосрочен план. Необходимостта от 

непрекъснато гарантиране на сигурността и същевременно неприемливо високата 

цена, която обществата трябва да плащат за това, е едно от основните 

предизвикателства на постиндустриалната епоха.  

В търсенето на начини за преодоляването на това предизвикателство се 

анонсират различни политически подходи, например като Pooling and Sharing
6
 в ЕС, 

които много трудно си пробиват път в практиката на националните индустрии, 

свързани с отбраната.  

Smart Defence
7
 също е подобен политически подход, анонсиран от Генералния 

секретар на НАТО. Целта на този подход е да обедини политическите усилия на 

страните членки на НАТО в търсенето на възможности за повишаване на 

ефективността и ефикасността на Алианса при едновременно постигане на икономи на 

ресурси.  

По своята същност интелигентната отбрана е оперативна стратегия за 

повишаване ефективността и ефикасността на военните способности на НАТО. 

Способности за гарантиране на сигурността в условия на все по-ограничените 

финансови възможности на страните.  

Реализацията на тази оперативна стратегия е вече в ход. Мащабните съкращения 

в командната и поддържащите структури на НАТО ще бъдат факт в средата на 2012 

година. Тези съкращения са следствие на промяната на характера на рисковете и 

заплахите и последващото значително намаление състава на въоръжените сили на 

страните членки след края на Студената война.  

Следва да се отчете и обстоятелството, че разширението на Алианса на Изток бе 

съпроводено с необходимостта да се адаптират отбранителните системи на 

новоприетите страни.  

Съвместното изграждане и поддържане на ефективни отбранителни способности 

е огромно предизвикателство пред страните от последните две разширения на 

Алианса. В по-голяма или по-малка степен тези страни извършиха значителни 

трансформации на организационните си структури и подмениха или модернизираха 

част от въоръжението, техниката и екипировката на въоръжените си сили. Но в 

условията на финансови ограничения въпросът с поддържането на достигнатото ниво 

на способности, както и придобиването на нови, става все по актуален.  

В конкуренцията между различните играчи на международния пазар за военна и 

специална продукция, както и на стоки и услуги с двойно предназначение, много 

трудно може да се открият и намерят оптималните съотношения между цената на 

отделното изделие и цената на дългосрочната пакетна услуга при експлоатационната 

поддръжка за целия жизнен цикъл
8
.  

                                                 
6
 В превод от  английски - обединяване и споделяне.  

7
 В превод от английски  - интелигентна отбрана.  

8
 Положителен пример в това отношение може да се намери в съвместни проекти,

 
успешно реализирани в рамките на 

НАТО с участието на 19 страни членки и три страни партньори - Финландия, Швеция и Русия: Multi-Intelligence All-
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Липсата на дългосрочни визии за съвместното развитие на въоръжените сили и 

на технологичната база за тяхната поддръжка, съчетано с подчинеността на 

националните администрации на субективизма на политическите фактори, предоставя 

широки възможности за разгръщане на корупционни схеми в краткосрочен и 

дългосрочен план.  

Вероятно поради тази причина всяка идея за съвместно придобиване и 

експлоатация на скъпоструващи военни изделия от страните среща сериозна 

съпротива. Генезисът на тази съпротива може да се търси в необходимостта от 

дългосрочен перспективен стратегически мениджмънт и ограничеността на мандатите 

на националните правителства и парламенти, както и от значителната прозрачност, 

която е имплицитна черта на всички двустранни или многонационални проекти. 

Политическата практика на новите демокрации ясно показва, че реализацията на 

локални, краткосрочни, в рамките на мандата на правителствата, проекти имат 

значителен, не само медиен потенциал, който е движещата сила на съпротивата срещу 

формирането на дългосрочни национални, а в още по-голяма степен срещу 

съвместните двустранни и многонационални проекти. 

Независимо от тази 

съпротива, рационалността на 

идеята за интелигентната отбрана 

ще следва своето естествено 

развитие в търсенето на 

подходящи подходи, инструменти 

и поддръжници за нейното 

осъществяване, като главният 

катализатор на липсващата или 

недостатъчна политическа воля 

ще бъдат провалите на 

едностранните, самостоятелни ходове, особено реализирани от държавите с малък или 

среден икономически и технологичен капацитет. Категорични сигнали в тази посока 

бяха излъчени от българския президент Росен Плевнелиев след срещата му с 

генералния секретар на НАТО на 26 януари 2012 г.  

В отговор на оценката за полаганите от България усилия да се направи Алианса 

по-интелигентен, по-гъвкав и ефективен, българският президент каза: „България е 

готова да поеме своята отговорност и роля в региона, с експертизата и опита, който 

има‖. Тази декларативност на посланието едва ли е продукт единствено и само на 

стандартната политическа риторика. 

Освен ангажиментите на България към програмата за съвместно използване на 

тежкотоварната транспортна авиация и проекта за въздушно-земно наблюдение на 

                                                                                                                                                                                
Source Joint Intelligence Surveillance and Reconnaissance Interoperability Coalition (MAJIIC) (since 2005); Airborne Warning 

And Control System (AWACS) (since 2008); Acquisition of Long Range Radars for Czech Republic, Hungary and Poland (since 

2002); Acquisition of Ground-Air-Ground Secure Communications for Czech Republic and Hungary (since 2005); NATO-Russia 

Council Cooperative Airspace Initiative (NRC CAI) (since 2008), TACOMS - Generation of standards for information transport 

over federations of multinational networks (since 2007). 
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НАТО, в регионален план, България е декларирала своите амбиции да поеме 

домакинството при постоянната дислокация на Щаба на Бригадата „Югоизточна 

Европа―, да развива мрежа за учения и да бъде център за генериране на експертиза в 

поддръжка на управлението при кризи.  

След участието на този щаб в мисията на НАТО ISAF в Афганистан 

функционирането му само като платформа за политически диалог в региона, не е 

достатъчно. За да се продължи съществуването на тази форма на сътрудничество, 

следва да се пристъпи към следващата фаза – изграждане на реално действащи 

способности за ръководство и управление на предоставените на щаба войски и сили.  

Това е съвършено нова форма на политическо взаимодействие в региона, която 

изисква съвместното, синхронизирано развитие и поддържане на военните 

способности не само на Щаба на бригадата, но и на предоставяните в негово 

подчинение формирования.  

Това ниво на регионализация, като следващо стъпало в развитието, а не като 

опозиция на националните политическите амбиции за съвместно военно 

сътрудничество, следва да бъде осигурено със съответната политическа 

инфраструктура – т.е. да бъдат санкционирани дългосрочни, съвместни програми и 

планове, подкрепени със съответните финансови ресурси от националните 

парламенти. Такъв политически подход става особено актуален, след определяне на 

командването в Измир за център по развитие на сухопътните сили на Алианса.  

Какви варианти могат да бъдат реализирани?  

Като първи може да се посочи активирането 

на политически диалог и вземането на решения в 

рамките на регионалната инициатива на срещите на 

министрите на отбраната SEDM за изготвянето на 

съвместни процедури между националните 

администрации и разработването на съвместни 

стандарти за достигането и поддържането на съвместните военни способности.  

Този подход е възможен, но едва ли ще може да бъде реализиран в обозримо 

бъдеще, защото вече беше казано за 

проблемите, които срещат съвместните 

проекти за придобиване на ново 

въоръжение. Освен това броят на 

страните е твърде голям и едва ли ще 

може да се постигне съгласуваност на 

политическо ниво, каквато виждаме в 

рамките на инициативата „Северно 

отбранително сътрудничество― 

(NORDEFCO) (www.nordefco.org)
9
. 

                                                 
9
 Nordic defence cooperation has a long tradition. The Nordic Armed Forces are based on similar fundamentals in terms of tasks, 

objectives and concepts, making broad cooperation both possible and preferable. The cooperation is based on the conviction that 

there is much to be gained through shared experiences, cost sharing, joint solutions and joint actions. Nordic defence cooperation 

http://www.nordefco.org/
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Втори вариант. Ускорена реализация на изграждането на съвместните 

способности е възможна при ориентиране към конкретни резултати в работата на 

другата региона инициатива, тази на срещата на Началниците на отбраната от 

Балканските страни, или генериране на нова инициатива за Балканско отбранително 

сътрудничество, в която да бъдат включени не-повече от 4-6 страни. В такъв формат 

значително по-лесно може да се постигне реален успех за формирането на общи 

програми и проекти, и е въпрос на политическото лидерство за активирането на 

подобна идея.  

Третият вариант 

се базира на опита от 

един успешен пример 

за регионален подход, 

който решително 

изпреварва работата по 

изграждането на 

способностите на 

Бригадата югоизточна 

Европа. Това е мащабният проект за противовъздушна отбрана (BRAAD), който се 

осъществява в сътрудничество с агенциите на НАТО. 

Този пример недвусмислено подсказва, че регионални програми и проекти за 

своевременно изграждане и поддържане на съвместните способности е възможно да се 

осъществи в обозримо бъдеще единствено и само в сътрудничество с агенциите на 

НАТО. За реализацията на тази идея е необходимо да се създаде съвместна, 

регионална поддържаща структура, която да функционира в съответствие с 

процедурите и в тясна координация с агенциите на НАТО. Само по този начин може 

да се осигури единна платформа за реализиране на дългосрочни, съвместни проекти, 

свързани с осигуряването на военните способности на Щаба на бригадата Югоизточна 

Европа и нейните формирования, съвместими с тези на НАТО.  

 
                                                                                                                                                                                
is, after the signing of the Memorandum of Understanding from 2009, known as NORDEFCO (Nordic Defence Co-operation). It 

includes all Nordic countries. One of the strengths with NORDEFCO is its flexible format, making it possible for the participants 

to choose in which projects to participate. This means that much of the cooperation is as likely to be carried out bi-or trilaterally. 

http://www.nordefco.org/facts-about-nordefco/ 

http://www.nordefco.org/facts-about-nordefco/
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При добър мениджмънт тази структура ще бъде в състояние да генерира 

необходимата експертиза за съвместно разработване и реализиране на дългосрочни 

инвестиционни програми, планове и проекти между страните от региона в целия 

спектър на отбранителните способности.  

Твърде е възможно предпоставките за реализацията на тези подходи да бъдат 

създадени на срещата на върха на НАТО в Чикаго. Постигането на тази възможност е 

поставено в зависимост от мащаба на политическото визионерство на лидерите от 

региона при формулирането на съответните текстове в политическата декларация на 

Алианса. Останалото е въпрос на административен капацитет и оперативност. Ако в 

декларацията на Срещата на върха на НАТО бъде формулирана политическа воля за 

регионализация на инициативата за интелигентната отбрана, то действията на 

страните в последващите 100 дни ще покажат дали годините на членството в Алианса 

са били достатъчни за формирането на адекватен на изискванията на НАТО 

административен капацитет и оперативност. 

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА: 

Тодор Танев, „Политическите стратегии―, Университетско издателство „Св. Климент 

Охридски―, С., 2003 г.  
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НАТО И КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА ОТБРАНА
10

 

Венелин ГЕОРГИЕВ, д-р 

 

Въпросът за ролята на НАТО при прилагане на концепцията за интелигентна 

отбрана (smart defence) може да бъде разглеждан от различни гледни точки и като 

резултат да бъдат получени различни картини за очакванията и отношението към 

подобна роля. В статията е направен опит, на базата на избрани и структурирани 

въпроси, да се представи мнението на автора по темата за прилагането на концепцията 

за интелигентна отбрана като се представи гледната точка на Алианса и на страните-

членки, доколкото те могат да имат различия и нюанси, погледнати в дълбочина.  

Основната теза се изразява в това, че прилагането на концепцията за интелигентна 

отбрана представлява добър и необходим (бих казал и неизбежен) възможен избор от 

страна на двете изследвани гледни точки, като в същото време крайният успех зависи 

от степента на познаване на възможните бариери, рискове и трудности пред 

внедряването и извличането на стойност от тази концепция. 

Като естествено начало на анализа може да се приеме краткото (на базата на 

няколко съществени параметри) описание на състоянието на средата, от която на 

практика произтича необходимостта и в която се полагат усилия за внедряване на 

т.нар. интелигентна отбрана. На първо място все по-често се задава въпроса за това  

как да бъдат постигани актуалните стратегически цели (като пример: от Лисабонската 

концепция) в условията на световна икономическа и финансова криза, от която като 

следствие е факта за намаляване на разходите за отбрана и ограничаване на 

възможностите за финансиране, а от там и на мащаба на усилията в областта на 

сигурността и отбраната. На следващо място може да се приеме, че международната 

система за сигурност в никакъв случай не намалява своите потребности, а напротив, 

очевидно е нарастването на потребността от ефективно трансатлантическо 

коопериране. В условията на две съществени ограничения: от една страна 

икономическа криза и оскъдност на ресурсите, и от друга страна запазване и развитие 

на мащаба и интензивността на заплахите за сигурността, изключително важно е 

намирането на иновационно решение за това как да бъде извършено ревалидирането 

на НАТО и по-точно на неговата роля в процеса на изграждане и предоставяне на 

продукта „колективна сигурност‖. 

От описанието на средата могат да бъдат извлечени някои ключови моменти 

(характеристики), имащи връзка с процеса на внедряване и прилагане на концепцията 

за интелигентна отбрана. Примери за подобни ключови моменти са следните: 

- безусловност на колективната отбрана, която е насочена към снижаване и отговор 

на рисковете за сигурността възможно най-далече от границите на Алианса, възможно 

                                                 
10

 Статията е резултат на изнесените от автора тези по време на конференцията „Интелигентна отбрана проведена в гр. 

София на 08 -09 декември 2011 г.  
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най-близко до източниците на рисковете и във възможно най-широк (коалиционен) 

формат; 

- обхватът на трансатлантическите отношения е комплексен, като НАТО е само 

една отправна (макар и много съществена) точка от тях, но те също така включват 

социални, политически и икономически отношения, интерес и коопериране; 

- очевидна е промяната в най-добрите практики, прилагани при разработване на 

бюджетите за отбрана (досега: не по-малко от 2,5-2% от БВП на страните-членки) и 

при тяхното разпределение (за персонал, оперативни разходи, за капиталови разходи, 

за участие в мисии и операции, за научни изследвания и др.), но не е толкова очевидно 

откъде ще дойде новият модел на разходите за отбрана, който трябва да се базира на 

рационализиране на разходите, премахване на дублиращите се програми, проекти и 

разходи, изоставяне на излишните програми (независимо в какъв стадии на своя 

жизнен цикъл се намират те), интегриране (pooling) и споделяне (sharing) на ресурси и 

способности. Едно от нещата, с които е свързано прилагането на подобен модел, се 

описва с намеренията за структуриране на групи, фокусирани върху реализирането на 

определени мисии (Mission Focused Groups), базирани на ключови изисквания към 

способностите в трите направления: колективна отбрана, управление на кризи, 

коопериране в сигурността.  

Функционирането на всяка една от тези групи ще изисква ефективно ръководство 

(като пример от страна-членка лидер), а като цяло всичките групи ще имат потребност 

от ефективно координиране от страна на НАТО или на (изнесени) агенции на Алианса, 

което ще позволи последните да бъдат по-близо до групите, а от там като следствие и 

по-полезни в процеса на 

координиране.  

Примерен модел на 

съдържанието на дейността 

на т.нар. Mission Focused 

Groups и ролята на НАТО 

при координиране на тяхната 

дейност е представен на 

фигура 1. 

- определяне на най-

необходимите способности и 

насочване на ресурсите в 

интерес на тяхното 

изграждане. В тази посока 

икономията от мащаба и 

използването на 

специализацията 

представляват рационални 

подходи за постигане на 

желаната икономия на 

ресурси, но само в условия на 
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координация, която да гарантира изграждането на общия пакет от необходими за 

колективната сигурност способности. В този контекст, но с други думи, страните-

членки могат да разделят помежду си задачите, но не бива да разделят общата 

отговорност за постигане на мисиите и целите на колективната отбрана. 

- по-ефективно и пълно използване на невоенните (гражданските) ресурси в интерес 

на мисиите и задачите на сигурността и отбраната.  

Направеният анализ на съвременната среда в нейната комплексност дава 

възможност за възприемане и разбиране на посланията, които все по-често и по-

настоятелно се отправят напоследък: 

- влиянието на икономическата и финансова криза върху размера на разходите за 

отбрана се разбира и възприема от всички като един обективен фактор, а не като 

израз на субективно (индивидуално) отношение към общата политика за сигурност;  

- фокусът на разходите за отбрана се измества от икономичността към 

ефективността, т.е. днес не е толкова важно колко ще се похарчи, а как ще бъдат 

похарчени по-малкото пари за отбрана и сигурност. В тази посока авторът смята, че 

неоснователно се пропуска важността на третия компонент от веригата, показана на 

фигура 2, т.е. как ще бъде използвано и какво ще бъде постигнато с това, което е 

купено с по-малкото финансови средства, заделени за отбрана. Струва ми се, че 

универсалността на критерия „най-добра стойност за потребителя‖, в случая на 

продукта сигурност, го правят най-ефективен относно анализа на разходите за 

отбрана. 

 

- намиране на начини, при 

намаляване на разходите 

за отбрана, за нарастване 

на способностите чрез 

качествена промяна в 

мениджмънта; 

- кризата не бива да бъде 

мотив за отслабване на 

връзките между НАТО и страните-членки, а напротив: трябва да се възприема като 

предизвикателство и причина за тяхното засилване и рационализиране. 

Последният елемент от анализа на средата, преди да се пристъпи към дефиниране 

на трудностите, рисковете и предизвикателствата пред внедряването и използването 

на концепцията за интелигентната отбрана, е свързан с описанието на общите средства 

(инструменти), които могат влязат в употреба. Сред тези средства като примери могат 

да бъдат споменати: 

- прилагане на прагматичен подход при определяне на изискванията към 

отбранителните способности, т.е. не бива да се допуска съществуването на опасни 

липси в съвкупността от способности на Алианса, които могат да се задълбочат при 

по-нататъшно намаление на средствата за отбрана по пътя на лишен от единна логика 
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и интелигентност начин. Към момента подобни липси (по официална публична 

информация) се констатират в ключови области каквито са наличието на подготвени 

военни и цивилни кадри за заемане на ключови позиции; наличност на прецизни 

оръжейни системи и боеприпаси за тях; способности за заместване и възстановяване 

на повредена или унищожена по време на операция бойна техника;  

- прилагане на концепцията за интелигентна отбрана чрез обединяване и споделяне 

на способности на страните-членки; 

- прилагане на подход за координиране на инвестиционните намерения и усилия на 

страните-членки, при който те информират останалите съюзници за намеренията си 

да взимат определени  (инвестиционни) решения, а не след като вече са взели тези 

решения и са предприели стъпки за тяхното реализиране. 

На базата на направения анализ на средата, се прави опит да бъдат дефинирани 

възможните трудности, рискове, предизвикателства и съответни решения за процеса на 

внедряване и използване на концепцията за интелигентна отбрана. Без да претендира 

за изчерпателност, авторът смята, че внимание следва да бъде обърнато на следните 

фактори. 

Търсенето на максимална добавена стойност от прилагането на концепцията за 

интелигентна отбрана при отчитане на различията в моментното и бъдещо състояние 

на отделните страни-членки налага използване на индивидуален подход по въпросите 

на възможното сътрудничество. Същността на подобен индивидуален подход може 

да бъде описана като функция на два параметъра „искам‖ и „мога‖ (виж фиг. 3). 

Фактите, погледнати в техния чист вид, показват, че към момента независимо от 

общата политика за сигурност и отбрана, съществува разделение между страните-

членки по отношение на „моженето и искането‖ в аспекта на изграждане и 

предоставяне на отбранителни способности, т.е. някои от тях могат и искат; други 

искат, но не могат; трети могат, но не искат; а четвърти нито могат нито искат. 

Именно тази особеност прави ролята на НАТО изключително творческа при намиране 

на достатъчно убедителен и ефективен индивидуален подход към отделните страни-

членки. 

Второто предизвикателство е свързано с интегрирането и споделянето на 

съществуващите и бъдещите отбранителни способности на страните-членки 

(pooling and 

sharing). Добавена 

стойност от този 

подход може да 

бъде постигната в 

случай, че 

страните-членки 

мислят и действат 

по сходен начин в 

сходни условия. 

Възможното 

противоречие в 
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случая се базира на една от лемите на сигурността, според която в условия на 

сигурност субектите (страните-членки) действат по сходен начин, докато в условия на 

занижена сигурност (несигурност) страните действат по различен начин. Остава 

открит въпроса за ролята на НАТО как в условия на несигурност да убеди и накара 

страните-членки да мислят и действат по сходен начин в рамките на концепцията за 

интелигентна отбрана. Изпълнението на тази роля изисква усилия от двете страни: от 

страна на НАТО за идентифициране и свързване на страните-членки със сходни 

потребности и от страна на държавите от Алианса за изграждане и прилагане на 

достатъчно ефективни механизми за споделяне и общо използване на способности. 

Следващото предизвикателство е свързано с приоритизирането или изграждане на 

общи приоритети в сигурността за страните-членки. На практика този процес 

преминава през етапите на идентифициране на общите приоритети, определяне на 

съществените способности за тяхното постигане, трансформиране (намаляване) на 

структурите, снижаване на бюрокрацията и т.н. Възможното противоречие в случая е 

извлечено от фундаменталната или първичната нагласа на организацията да съхранява 

съществуващото статукво и необходимостта от качествена промяна на това статукво в 

интерес на прилагането на концепцията за интелигентна отбрана. Важно е да се 

разбира, че не всяка и не каква да е организационна промяна би довела до получаване 

на желаните резултати. Процесът на организационно трансформиране следва да бъде 

насочен към създаване на интелигентни организации, които отговарят на определени 

изисквания. Alex Bennet and David Bennet определят интелигентната организация като 

Интелигентна комплексна адаптивна система (ICAS) с осем основни характеристики
11

: 

- организационна интелигентност: способностите на организацията да възприема и 

интерпретира информация за изменения в средата и да реагира адекватно и 

навременно; 

- споделени цели: наличие на фокус; обединяване на усилия и ресурси на различни 

части на организацията, без ―директива отгоре‖; 

- селективност: филтриране на входяща информация; вниманието и реакцията се 

насочват към значими изменения; 

- оптимална комплексност: между стриктната субординация, подреденост и 

хаотичното поведение; 

- порести граници: променливи, пропускливи граници между организационни 

единици, позволяващи свободен обмен на информация и процеси на самоорганизация; 

- знанието в центъра на организацията: обуславя действителната способност да се 

предприемат адекватни действия; 

- свободни потоци: движене на информация, хора, ресурси; повишава се свързаността; 

позволяват генериране и използване на знание; 

                                                 
11

 Alex and David Bennet, Organizational Survival in the New World: The Intelligent Complex Adaptive System (2004). 
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- многомерност: поддържат се разнообразни компетенции, гледни точки, стилове на 

работа; непрекъснато учене; формира се „организационен инстинкт‖ или ―втора 

природа‖ на организацията.  

Внедряването и използването на концепцията за интелигентната отбрана 

представлява предизвикателство и от гледна точка на иновационния си характер. 

Интелигентната отбрана представлява иновация, но не по отношение на средствата 

(инструментите) за изграждане на способности в интерес на колективната отбрана, а 

по отношение на начините за използване в практиката на съществуващите към 

момента средства (инструменти). Инструменти като икономия от мащаба, 

приоритизиране, специализация, фокусиране и т.н. отдавна са навлезли в употреба в 

пълния спектър на човешката дейност, в това число и в сферата на сигурността и 

отбраната. В рамките на концепцията за интелигентна отбрана добавена стойност от 

тях може да се извлече само по пътя на качествената промяна, т.е. чрез разкриване на 

нови начини за прилагане на познатите вече средства (инструменти). От този факт 

произтичат и основните трудности за администрацията при прилагане на концепцията 

за интелигентна отбрана. Това не представлява технически процес на възприемане и 

прилагане на едно или друго ново средства, а творчески процес изискващ намиране на 

нови начини за прилагане на съществуващи средства (инструменти) с цел постигане на 

по-висока ефективност при предоставяне на продукта „колективна отбрана‖. 

Възможното противоречие в случая е извлечено от същностното предназначение на 

администрацията да осигурява протичането на предварително регламентирани и 

структурирани процеси, а не да прилага творчески подход за тяхното качествено 

развитие и усъвършенстване. От гледна точка на НАТО и на страните-членки, 

интелигентната отбрана представлява различен тип иновация, което също би 

издигнало определени бариери пред нейното внедряване. От гледна точка на НАТО 

интелигентната отбраната представлява нов начин за изграждане и предоставяне на 

способности за колективна отбрана, което отнесено към теоретичните концепции дава 

право тази иновация да бъде определена като маркетингова. От гледна точка на 

страните-членки интелигентната отбрана е по-скоро процес на иновация, изразяваща 

се в реализиране на нови или значително подобрени процеси за инвестиране в 

отбраната и изграждане и използване на отбранителни способности. Като всяка 

процесна иновация, интелигентната отбрана е насочена към намаляване на разходите 

за създаването на продукта ―колективна отбрана‖ и повишаване на качеството на 

същия този продукт. В този случай ролята на НАТО е тази на добър сценарист, който 

да успее да създаде сценарий за ефективно управление на една иновация с различен 

характер и различни особености за двете страни на сцената: Алианса истраните-

членки. 

Особеностите в ролята на НАТО при внедряване и използване на концепцията за 

интелигентна отбрана могат да бъдат търсене още в посока на: 

- нарастване на кохерентността на Алианса, при което ролята на НАТО е да осигури 

общата (голямата) картина за потребностите от единни (споделени) способности, да 

дефинира стратегическите направления, да идентифицира възможните области за 

коопериране на страните-членки, да разпространява (споделя) добри практики; 
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- нарастване, фокусиране и извличане на полза от инвестирането в научни изследвания 

в областта на сигурността; 

- развитие на връзките с партньори извън Алианса, с ЕС, частния сектор и др. 

Представеният анализ няма да има желаната стойност, ако в него не се направи 

опит за демонстриране на връзката между теоретичните концепции и практиката. В 

интерес на подобен опит могат да бъдат използвани няколко примера: 

- интелигентната отбрана, разглеждана като един общ подход към проблемите на 

сигурността, е свързана с определяне на интегрирани изисквания към способностите. 

Едни от големите и комплексни области, в които този подход без съмнение ще се 

прилага и ще се налага да се преодоляват бариери от различно естество са областите 

на комуникационните и информационните системи, на системите за противовъздушна 

отбрана и т.н.; 

- на следващо място идва въпроса за кооперирането между страните-членки при 

използването и поддържането на интегрираните системи в рамките на техния пълен 

жизнен цикъл; 

- при интегриран модел за изграждане и използване на отбранителните способности се 

появява и необходимостта от интегриран модел за финансиране на всичко, свързано с 

концепцията за интелигентна отбрана. 

При подобна постановка на модела за прилагане на интелигентната отбрана като 

един по-общ подход към проблемите на сигурността, възможните бариери биха били 

свързани с: 

- необходимост от синхронизиране на националната нормативна база на страните-

членки, която да даде базата за прилагане на общия подход. Примерни направления: 

обмен на чувствителна информация, публично-частно партньорство в неговите нови 

форми включващи млежово управление и мета-управление, реализиране на 

международни проекти; 

- нарастване на административния капацитет на специализираните администрации, от 

които се очаква да реализират управлението на свързаните със сигурността дейности 

съгласно изискванията. Направления: повишаване на квалификацията на 

административния персонал, развитие на административните системи и т.н. В тази 

посока и по аналогия отпреди десетина години когато се внедряваше друга концепция, 

а именно концепцията за програмно управление на ресурсите за отбрана (познатата 

система PPBS), катедра „Национално и регионална сигурност‖ на УНСС по договор с 

МО обучаваше служители от специализираната администрация. Не виждам причини в 

този момент защо да не се приложи подобен подход и МО да предложи на катедрата 

да разработи подходяща програма, която съчетана с квалифицирани преподаватели да 

допринесе за повишаване на квалификацията на онези експерти, от които се очаква 

успешно да прилаган концепцията за интелигентна отбрана. 

- развитие на интегрирана военно-техническа експертиза в посока към достатъчно 

ефективно и пълно споделяне на настоящите и бъдещи способности в условия на 

тяхното използване.  
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В заключение може да се каже, че концепцията за интелигентна отбрана предлага 

възможност за получаване на желаните ефекти, свързани с постигане на необходимата 

сигурност и изграждане на адекватни отбранителни способности на фона на 

снижаване на разходите за отбрана и запазване на спектъра и интензивността на 

заплахите за сигурността. Получаването на тази стойност изисква преди всичко 

правилно разбиране и приемане на нейните същностни характеристики, чрез които 

добавената стойност се извлича за сметка на качествено нов подход за използване на 

познати фундаментални теоретични концепции.  
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ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРИНОС НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ КЪМ 

ИНИЦИАТИВАТА „ИНТЕЛИГЕНТНА ОТБРАНА” 

Димитър ЧЕТРАФИЛСКИ 

 

Инициативата „интелигентна отбрана‖ беше лансирана от Генералния секретар 

на НАТО като оперативна концепция за справяне с дефицита от способности в 

ключови области, необходими за прилагане на Стратегическата концепция на 

Алианса. Без претенции за изчерпателност са откроени възможни направления за 

принос на Въоръжените сили на Република България към „интелигентна отбрана‖ 

посредством активно военно сътрудничество.  

Изразените позиции са на автора и не ангажират институции или работни 

форуми. 

На Срещата на държавните и правителствени ръководители на страните-членки 

през 2010 г. в Лисабон беше утвърдена новата Стратегическа концепция на НАТО. Тя 

е насочена към посрещане на рисковете и предизвикателствата на второто десетилетие 

на 21 век. Систематизирани, формулираните от нея основни задачи за Алианса и 

произтичащите от тях задачи за военната структура са: 

 

Основни задачи Задачи за военната структура на НАТО 

Колективна 

отбрана 

 Отразяване на евентуална военна агресия; 

 Противоракетна отбрана; 

 Кибернетична защита; 

 Принос към енергийната сигурност; 

Управление при 

кризи 

 Експедиционни операции; 

 Интензивен обмен на разузнавателна 

информация; 

 Всеобхватен подход; 

Кооперативна 

сигурност 

 Военна поддръжка за контрол на въоръженията; 

 Военно сътрудничество в различните му 

формати; 

Реформи и 

трансформация 

 Максимизиране на способностите за 

развръщане; 

 Развитие на способности за съвместни операции 

на всички управленски нива; 

 Структурна и функционална реорганизация; 
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Стратегическата концепция формулира като задача чести организационно-

структурно промени с оглед осигуряване адекватно посрещане на настоящите и 

бъдещи предизвикателствата пред Алианса. Тя поема и ангажимента за осигуряване на 

необходимите способности изпълнение на стратегията. 

Концепцията отделя специално внимание на развитие на сътрудничеството с 

Русия. Генералният секретар определя сътрудничеството с Русия като свой втори 

приоритет.  

Декларацията на държавните и правителствени ръководители потвърждава 

ангажимента за справяне с дефицита от ключови способности за НАТО. 

В търсене на решение за справяне с дефицита от способности в условията на 

тежка финансова и икономическа криза, Генералният секретар на НАТО Андерс Фог 

Расмусен лансира инициативата за „интелигентна отбрана‖ . Инициативата и подход 

за справяне на дефицита от отбранителни способности, възникващ в резултат на все 

по-острото противоречие между нарастващата стойност на отбранителните продукти и 

заделяните ресурси за отбрана. Същността на интелигентната отбрана е в разумния 

разход на ограничените и намаляващи както в относителни, като част от брутния 

вътрешен продукт, така и в абсолютни стойности разходи за отбрана посредством 

обединяване и споделяне на способности. Способите за реализация на инициативата 

са: приоритизация, специализация и сътрудничество. Сътрудничеството може да бъде 

разглеждано като коопериране между страни-членки и със страни-партньори.  

Специални представители на Генералния секретар на НАТО по въпросите на 

интелигентната отбрана заместникът на генералния секретар посланик Клаудио 

Бизониеро и Върховният съюзен командващ по въпросите на трансформацията 

генерал Стефан Абриал.  

Очаква се на Срещата на държавните и правителствени ръководители на 

страните-членки през май 2012 г. в Чикаго да бъде утвърден пакет от 

многонационални проекти за придобиване и развитие на нови способности.  

Погледнато в ретроспектива инициативата за интелигентна отбрана не предлага 

нищо революционно. Способите за прилагането й, поотделно и в съвкупност, вече са 

прилагани в НАТО. Ангажиментите от Прага, Инициативата за отбранителните 

способности, Европейската идентичност в сигурността и отбраната са само малка част 

от примерите в подкрепа на това твърдение. В крайна сметка и самото създаване и 

утвърждаване на Организацията на северноатлантическия договор е своеобразна 

проява на „интелигентна‖ отбрана. Новото в случая са силната политическа 

ангажираност и преминаването на партньорството на ново ниво. Силният политически 

ангажимент дава надежди за успешна реализация на концепцията за „интелигентната‖ 

отбрана. В този смисъл „интелигентната‖ отбрана се превръща в оперативна 

концепция за развитие на необходимите способности за изпълнение на 

Стратегическата концепция на НАТО, утвърдена на срещата в Лисабон.  

Единственият смущаващ елемент е изборът на наименованието, създаващ 

алюзията, че в миналото отбраната е била неинтелигентна, но това е друга тема. 
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Ключовите способности, без претенции за изчерпателност, върху които се 

фокусират дейностите в контекста на интелигентната отбрана включват 

противоракетна отбрана, разузнаване и наблюдение, готовност на силите, обучение и 

подготовка, ефективно въздействие и защита на силите. 

За Въоръжените сили на Република България е необходимо да бъдат определени 

направленията и конкретните форми за принос към развитието на способности в 

контекста на интелигентната отбрана. Потенциалът на сътрудничеството в различните 

направления варира, но като цяло източник на неизчерпаеми възможности.  

Приоритизацията е постоянен компонент на всеки управленски процес. В 

контекста на интелигентната отбрана тя обезпечава само постигането на необходимите 

способности за изпълнение на стратегическата концепция на НАТО.  

Ролевата специализация в изграждането на военни способности като компонент 

на „твърдата‖ мощ е трудно приложима, дори невъзможна в малките страни с 

ограничени по състав въоръжени сили. Необходимостта от балансирано изграждане на 

единен комплект въоръжени сили, способен за решаване на националните задачи и да 

участва в целия спектър от мисии на НАТО не осигурява възможност за допълнителен 

ресурс, който да бъде насочен към национална ролева специализация в определена 

област. Това е постижимо само при големите страни, с голяма численост на 

въоръжените сили. 

В развитието на способности в обхвата на „меката‖ мощ е постижима известна 

степен на специализация и за малките страни. Поддържането и развитието на 

културните връзки може да подпомогне процеса на сътрудничество. Този процес не 

налага голям разход на ресурси, но съдържа огромен потенциал. Той може да 

подпомогне прерастването на военното сътрудничество от областта на мерки за 

укрепване на сигурността и доверието към изграждане на ефективни 

многонационални военни способности.  

Идеята за коопериране в процеса на аквизиция безспорно е атрактивна поради 

възможността за снижаване на стойността на инвестициите. Това преимущество, 

обаче, едва ли е достатъчно силно за да преодолее националните различия в 

спецификацията на отбранителните продукти и в отношенията между субектите на 

отбранителната индустрия и националните власти. Тези противоречия прозират и във 

френско-британския договор за отбранително сътрудничество от ноември 2010 г. В 

своето изследване „Surviving austerity The case for a new approach to EU military 

collaboration‖  Томаш Валасек внимателно разглежда тези противоречия. Вследствие 

на това, вероятно е по-удачно да се търсят форми за сътрудничество при съвместна 

поддръжка и експлоатация на идентична или сходна материална част. Възможни 

области в тази насока би представлявало коопериране, например, между ВВС на 

България, Гърция и Румъния в поддръжката и експлоатацията на военнотранспортните 

самолети CJ-27 „Спартан‖. 

Друго възможно направление е структурното сътрудничество посредством 

създаването на нови формирования. Такива са изграждани под една или друга форма и 

с различна степен на успех.  
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Предизвикателствата пред структурното сътрудничество са основно от 

политическо естество и произтичат тромавите механизми за използване на 

способностите.  

Българската армия дава своя принос в различни многонационални инициативи, в 

които участва страната. Република България участва във всички регионални 

инициативи. Целите на различните инициативи варират от мерки за укрепване на 

доверието и сигурността до генериране и поддържане на ефективни военни 

способности в ключови области. 

Проектът за Стратегически въздушен транспорт (Strategic Airlift Capability) и в 

актуалния проект за Съюзно въздушно-земно наблюдение (Alliance Ground 

Surveillance). В регионален план участва в Бригадата Многонационални мирни сили за 

Югоизточна Европа (ММСЮИЕ), създадена в рамките на Процеса на срещи на 

министрите на отбраната от Югоизточна Европа. Заявено е българско намерение за 

домакинстване на щаба на бригадата при евентуално негово постоянно дислоциране у 

нас. 

Огромен потенциал за развитие на сътрудничеството съществува в ключовата 

област обучение и подготовка на силите. Това е основно направление за работа на 

Конференцията на началниците на отбраната на Балканските страни.  

Конференцията е сравнително нова инициатива за регионално военно 

сътрудничество с голям потенциал за развитие. Домакинството/председателството й се 

поема на ротационен принцип за 1 година от една от деветте страни-членки. През 2012 

г. домакин на Конференцията е Република България. Програмата на българското 

председателство е насочена към задълбочаване и разширяване на областите за 

сътрудничество и въвеждането на нови такива.  

Конференцията покрива голяма част от ключовите области на интелигентната 

отбрана. В тази връзка тя адекватно отговаря на актуалните потребности. В рамките на 

конференцията е положено началото на сътрудничеството в обмена и анализа на 

разузнавателна информация. Подготовката на силите е широко застъпена област. В 

рамките на конференцията се провеждат не по-малко от едно учение годишно. По 

инициатива на България през 2011 г. у нас беше проведено първото учение по 

енергийна сигурност „Енергиен пламък 2011‖. В ход е изграждането на предложената 

от България регионална мрежа за Югоизточна Европа за подпомагане на обучението и 

подготовката (South East European Education and Exercises Network). Осъществява се 

активно партньорство. Конференцията успешно си партнира със страни извън 

инициативата. Всичко това дава надежди за утвърждаването на конференцията като 

ефективен форум за регионално военно сътрудничество.  

 

Възможностите за развитие на сътрудничеството в контекста на 

„интелигентната‖ отбрана са неизчерпаеми. Целесъобразно е да се търсят и нови 

форми са сътрудничество, свързани със сигурността в Черноморския регион, който е 

един от векторите на българската политика за сигурност и отбрана.  
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ДЪЛГОСРОЧНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ И 

ВЪЗМОЖНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ОТБРАНА 

Павлин РУСАНОВ 

 

Въведение 

Целта на изложението е да бъде направен подробен анализ на възможните 

сценарии за растежа на икономиката на страната за един дългосрочен период 

(достигащ няколко десетки години), оценка на стойностите на Брутния вътрешен 

продукт (БВП) като процент от средните за Европейския съюз, подбор на 

необходимия сценарий за развитие и възможните на тази база разходи за отбрана. 

Анализът се базира не на настоящите резултати от растежа на БВП на човек от 

населението, а на възможните сценарии за растеж, от които трябва да бъде подбран 

един, осигуряващ в реалистични срокове приближаване и впоследствие изравняване 

на БВП на човек от населението в България и средните стойности в Европейския съюз 

(ЕС). От тази гледна точка целта е по-скоро да се поставят жалоните за възможното 

развитие на страната, отколкото да се прави детайлна оценка на текущото състояние.  

Представянето на БВП на човек от населението в България се оценява като 

процент от стойностите на средния БВП на човек от населението на страните-членки 

на ЕС, който се приема за 100 процента. 

Допускания: 

 Сравнението между БВП на България и на ЕС се прави въз основа на 

стойностите на БВП по Паритет на покупателната сила (ППС), за да се избягнат 

съществуващите широки граници на изменения на цените на стоките и особено на 

услугите в рамките на съюза; 

 Стойността на БВП на човек в България към тази в ЕС за 2011 г. 

(началната година на анализа) се приема за около 45 процента. Данните са взети от  

публикациите на Евростат за 2010 г. (43 %)
12

, като са коригирани за базовата 2011 г. с 

очаквания по-голям от средния за ЕС темп на растеж на БВП на България, както и с 

измененията на населението на страната по данни от последнто преброяване от 

началото на 2011 г.; 

 За целите на анализа се допуска, че растежът на БВП на ЕС ще бъде равен 

на около 2 процента годишно за един дълъг период от време (това приблизително са 

усреднените стойности на растежа за последните десет години, без отчитане на 

кризисната 2009 г.
13

). Малко вероятно е този растеж да се измени значително в 

обозрим период; 

                                                 
12

 Eurostat – GDP per capita in Purchasing Power Standards (PPS) (EU-27 = 100); 

13
 Eurostat - Growth rate of GDP volume - percentage change on previous year; 
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 За растежа на БВП на България се анализират три възможни сценария, 

като се започва от най-лошия, представляващ растеж от порядъка на средно четири 

процента годишно. Вторият сценарий се базира на растеж от средно шест процента 

годишно за целия период, а третият  - около осем процента годишно за периода. 

  Не се отчита влиянието на политически фактори и икономически 

решения, които биха повлияли на динамиката на икономическия растеж в 

разглеждания период. Освен това, членството на България в НАТО и ЕС гарантира 

стабилност и прогнозируемост на резултатите за продължителен период от време.  

ОСНОВНИ СЦЕНАРИИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИКАТА НА 

СТРАНАТА 

Сценарий 1: Растеж на БВП на България средно от 4 процента на година.  

При поддържането на този темп на растеж в продължителен период от време, 

България би постигнала ниво от 75 процента от средното за ЕС едва през 2037 г., а би 

се изравнила със средното ниво на БВП на съюза през 2051 г. Това не може да се види 

от графиките на Фиг.1, защото периодът е твърде дълъг и е трудно да бъде показан на 

една страница. На базата на тези възможни резултати терминът, с който може да бъде 

обозначен този сценарий е „Граничен‖. Този термин ще бъде използван по-нататък в 

анализа за краткост. Сценарият е граничен, защото предполага развитие на страната, 

но с крайно недостатъчни темпове, при които България ще достигне средното ниво на 

ЕС чак в далечната 2051 г.  

 

 

Фиг.1 

От практическа гледна точка, това означава, че сегашните випускници  от 

средното училище, ще имат възможност да живеят в държава, чиято икономика е на 

средно европейско ниво, някъде около времето на тяхното пенсиониране. При това 
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положение нагласата за емигриране би била напълно логично следствие. 

Реализирането на този сценарий е много вероятно да довърши демографската 

катастрофа в страната.  

Сценарий 2: Растеж на БВП на България средно от 6 процента на година. 

При този сценарий нещата са малко по-оптимистични, поне от гледна точка на 

това, че БВП на човек в България ще достигне нивото от 75 процента на ЕС през 2024 

г., а нивото от 100 процента ще бъде достигнато някъде около 2032 г. Въпреки 

сравнително по-благоприятния резултат, този период е все още доста дълъг на фона на 

продължителността на човешкия живот и на нормалната трудова кариера. От друга 

страна подобен растеж е абсолютно необходим за демонстриране на някаква надежда 

сред хората, че нещата си идват на мястото в поносим времеви период. От тази гледна 

точка терминът, който е логично да бъде използван за този сценарий е „Необходим‖. 

Друг е въпросът, че този растеж не е достатъчен.  

Този сценарий също е представен на Фиг.1, като поне първият елемент – 

достигането на БВП до ниво от 75 процента от средното на ЕС се вижда много добре.  

Сценарий 3: Растеж на БВП на България средно от 8 процента на година. 

Този сценарий е значително по-благоприятен от горните два и дава възможност 

на страната в приемливи срокове да достигне ниво от 75 процента от средното за ЕС 

през 2020 г. и изравняване със средното ниво на ЕС през 2025 г. Това се вижда добре 

на Фиг.1. От практическа гледна точка при този сценарий страната в обозримото 

бъдеще би могла да заеме полагащото и се място в ЕС, като това ще осигури комфорт 

и задържане на младото поколение в България. Този сценарий по ред причини може да 

бъде смятан за изключително трудно достижим, но от друга страна той представлява 

един вариант, към който можем да се стремим постоянно. Ще го наречем 

„Максимален‖.  

Нива на БВП като част от средното за ЕС 

Тук бих искал да направя един съвсем кратък анализ на различните нива от 

средното в Европейския съюз и какво те означават за нас. 

60 процента от средното за ЕС 

Тези 60 % не са толкова съществени, а достигането им показва просто една 

степен на нормалност на съответната държава и демонстрира навременното 

стартиране на реформите. Около това ниво по данни от Евростат за 2010 г. се намират 

държави като Естония, Литва, Полша, Унгария и Хърватска (на която тепърва й 

предстои членство в ЕС). Нашият стремеж би трябвало да бъде възможно най-бързото 

преодоляване на това ниво (в рамките на максимум 6-7 години).  

75 процента от средното за ЕС 

Достигането до това ниво от средното за ЕС вече показва една степен на 

конвергентност с нивото на останалите в ЕС, което предполага по-голяма зрялост и 

готовност за атакуване на по-сериозни позиции в организацията. Типичен 

представител за това ниво за 2010 г. е Словакия, а малко по-нагоре са Чехия, Гърция и 
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Португалия. Двете последни държави в момента дори не са и пример за подражание, 

да не говорим за широко разпространеното недоверие, с което по-развитите и 

дисциплинирани държави от ЕС се отнасят към тях.  

100 процента от средното за ЕС 

Около това ниво се намират през 2010 г. държави като Испания, Италия и 

Кипър. И трите изброени държави също имат сериозни затруднения с бюджетната 

дисциплина и постоянно растящия си публичен дълг.  

Практическа реализация на един сценарий за икономическо развитие 

Важно да се види какво точно означава среден растеж от шест процента за целия 

показан период. Очевидно нито една икономика не би могла да поддържа абсолютно 

еднакъв растеж за толкова продължителен период от време. Като правило в началото 

растежът би бил по-висок, а с годините постепенно ще намалее и ще се стреми към 

изравняване със средногодишния растеж на икономиката на ЕС. При реализирането на 

този сценарий може да се очаква временно, в рамките на две-три години, ускоряване 

на растежа до около 7-8 процента на година и постепенното му затихване до края на 

опи-сания период, където би могъл да спадне до около 4 процента на година. Този 

практически реализуем (реалистичен) подход може да се види на Фиг. 2.  

 

Фиг.2 

Тук се получава един малко по-различен резултат при достигането на нивото от 

75 процента от средното за ЕС – поради малко по-високият ръст на БВП в първите 

години, това ниво би могло да бъде достигнато не през 2024 г. както е на Фиг.1, а през 

2023 г. 

Номинална стойност на БВП на България при реализиране на 

реалистичния подход при Сценарий 2.  

За изчислението на стойностите на БВП на страната в периода до 2026 г. при 

този сценарий ще се използват приблизителни прогнозни данни за растежа за периода, 
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а така също и данни за дефлатора в годините, представени в Таблица 1. Стартираме 

изчисленията с очакваните от правителството на България растеж на БВП за 2011 г. в 

размер на 3.5 % и и приблизителна стойност на БВП в размер на 77 млрд. лв. В 

съответствие със Сценарий 2, предполагаме, че в периода до 2032 г. ще можем да 

поддържаме растеж на БВП средно от около 6 % годишно, като след окончателното 

преодоляване на последиците на икономическата криза след 2012 г. ще има един 

период поне до 2020 г., в който ще сме в състояние да поддържаме среден годишен 

растеж от порядъка на 7 %.   

Трябва да се има предвид, че е неизбежно инфлацията в България да бъде по-

висока от тази в ЕС и всички опити да се вкарва в някакви рамки са обречени на 

неуспех. При всички случаи държава, която има средно ниво на цените в сравнение с 

това на ЕС от порядъка на 51 процента (по данни от Евростат за 2010 г.
14

), в условията 

на глобализацията не може да не поддържа по-висока инфлация с крайна цел 

постепенно приближаване до нивото на цените от съюза в обозримо бъдеще.  

Таблица 1.  

Година 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

EU (100) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

EU (75) 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

BGR (БВП 

в % от ЕС)
45,0 46,1 48,0 50,4 53,4 56,3 59,1 62,1 64,9 67,5 70,0 72,6 75,2 77,8 80,5 83,4

BGR (год. 

растеж в 

%)

3,50 4,50 6,00 7,00 8,00 7,50 7,00 7,00 6,50 6,00 5,75 5,75 5,50 5,50 5,50 5,50

Дефлатор 

(в %)
4,00 4,00 5,50 5,00 5,00 4,50 4,50 4,00 4,00 4,00 3,50 3,50 3,00 3,00 2,50 2,50

BGR (БВП 

в млрд.лв.)
77,0 83,7 93,6 105,1 119,2 133,9 149,8 166,7 184,6 203,5 222,7 243,8 264,9 287,9 311,3 336,6

BGR (РО в 

млрд.лв.)
1,0 1,1 1,2 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,1 3,3 3,7 4,0 4,3 4,7 5,0

 

 

При тези дадености, може да се очаква както беше споменато по-горе, БВП на 

човек от населението да достигне 75 % от средното за ЕС през 2023 г., а 100 % - през 

2032 г. (непоказано в таблицата поради липса на място). При това положение 

номиналната стойност на БВП на страната през 2023 г. ще бъде около 265 млрд. лв.    

 

РАЗХОДИ ЗА ОТБРАНА НА БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА ДО 2026 Г.  

До 2013 г. разходите за отбрана (РО) се очаква да нарастват плавно, но все пак 

да бъдат на сравнително ниско ниво, а след 2014 г. се предполага, че ще бъдат 

реализирани изискванията, заложени в Бялата книга за отбраната – разходи за отбрана 

в размер на 1.5 % от годишната стойност на БВП на страната. При това положение, от 

Таблица 1 се виждат стойностите на тези възможни разходи в милиарди левове. Към 

2020 г. те биха могли да достигнат 3.1 млрд. лв., а към 2026 г. – невероятните сега 5.0 

млрд. лв.    

                                                 
14

 Eurostat news release 95/2011 - 28 June 2011 - Consumer price levels in 2010. Price levels varied by one to three across the 

EU27 Member States; 
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Заключение. 

След оценка на значителен брой фактори, които влияят на развитието на една 

нация, член на НАТО и ЕС, може с голяма доза убеденост да се твърди, че възможност 

за устойчивото й развитие в годините напред и избягването на демографския колапс е 

реализирането на единствения възможен сценарий – това е сценарий 2 от по-горните 

разсъждения, т.н. „Необходим‖ сценарий. Този сценарий би дал възможност за 

ускорено нарастване на икономиката на страната с цел достигането на 75 % от 

средното ниво на ЕС не по-късно от 2023 г. Първите години от този период следва да 

се характеризират със значително по-силен растеж от този, който е в момента, но това 

са нуждите на страната и те не могат да бъдат неглижирани. 

Подобен растеж е напълно възможно да бъде постигнат, защото това вече 

веднъж е правено в България в годините преди кризисната 2009. Вярно е, че е трудно 

да очакваме в близките години да се повтори ситуацията с обема на чуждестранните 

инвестиции в страната, но сега сме на етап на усвояването на значителни суми от 

фондовете на ЕС. Освен това, България притежава един хипертрофиран сектор на 

икономиката в сянка, от която се отчита в официалните статистики само малка част. 

Изсветляването на икономиката би довело до ускоряване на растежа на БВП. Не бива 

да се забравя и това, че България се намира в уникалната ситуация на почти пълно 

отсъствие на публичен дълг (в момента той е само около 15 % от БВП
15

), което би 

трябвало да даде допълнителен тласък на икономическото развитие в средносрочен 

период, особено на фона на по-голямата част от страните в ЕС.  

Реализирането на „Граничния‖ сценарий изобщо не би трябвало да бъде опция, 

защото той най-вероятно ще доведе до продължително мизерно съществуване на 

населението в страната и в крайна сметка до демографски колапс с непрогнозируеми 

последици. 

Частичното реализиране на някои елементи от „Максималния― сценарий би 

ускорило процеса на конвергиране на българската икономика към тази на ЕС и това е 

постижимо, особено ако се вземе пример от Ирландия от 90-те години на миналия век, 

когато тази държава поддържаше двуцифрен реален икономически растеж. 

Ако се реализира икономическия растеж, предвиден при Сценарий 2, и наистина 

Министерството на отбраната (МО) получи необходимите му средства в размер на 1.5 

% от БВП, с не особено големи сътресения може да бъде реализиран един амбициозен 

дългосрочен план за развитието на въоръжените сили, особено в частта му за доставка 

на модерно въоръжение и техника. От таблицата се вижда, че някъде от 2014 - 2015 г. 

нататък МО вече би било в състояние да започне да заплаща за доставка на 

съвременни многоцелеви самолети, модерни комуникационни системи, транспортна и 

бойна техника за СВ, модернизация на кораби за ВМС и не на последно място за 

пълноценна бойна подготовка.   

                                                 
15

 Eurostat Statistical Books - Government ¬ finance statistics Summary tables — 1/2011 Data 1996-2010. 
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Представители на „Джордж Маршал – България“, участваха активно в 

проведената на 08 и 09 декември 2011 г., съвместно с Института за европейски 

инициативи конференция на тема „Интелигентна отбрана“. 

В резултат на дискусиите от кръглата маса бяха формулирани идеи и 

предложения, които предоставяме на вниманието на читателите на списанието. 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТЕН  СЕМИНАР „ ИНТЕЛИГЕНТНА ОТБРАНА“ 

08 -09 ДЕКЕМВРИ, СОФИЯ 

Идеята за Интелигентната отбрана (ИО) не е нещо ново. Тя е продукт на 

философията на постиндустриалното общество, свързана с използването на 

интелигентната сила. Съставна част от тази философия е използването на твърдата 

сила, придобила гражданственост като „интелигентна отбрана―. Обсъждането на 

идеята „Интелигентна отбрана―, ще бъде основна тема на Срещата на Върха в Чикаго, 

САЩ (21-22  май 2012 г.). Очакваният резултат от нея ще бъде определянето на 

посоката на бъдещата трансформация на индустриално организираните системи за 

защита, към системи с преобладаващо използване на върхови технологии. 

По своята същност този процес не може да бъде осъществен в рамките на една 

национална държава, поради което е неотменим процесът на интеграция на усилията 

на страните членки, а там където е необходимо и възможно, и на страните партньори.  

Необходимостта от преодоляването на националните разбирания и ограничения 

за развитието на съвременните съвместни системи за отбрана и сигурност не може да 

има алтернатива. По време на семинара беше направен пореден опит да се очертаят 

практическите насоки при формирането и осъществяването на единствената, 

ефективно гарантираща реална сигурност, политика на съвместност на усилията.  

Централно място в дискусиите беше отделено на формирането на политиката за 

трансформация на националните отбранителни комплекси чрез съвместни проекти в 

рамките на идеята за „Интелигентна отбрана―. За осъществяването на икономически 

политики в тази област е необходимо да се осъществява непрекъснат, базиран на 

знанието баланс на цели и интереси. 

Страните от Югоизточна Европа, ползватели на сигурност, са изправени пред 

комплексното въздействие на политическите реалности, определяно от степента на 

приобщаването им към Европейските и Евроатлантическите ценности и реалности. 

Наличието на четири типа държави, ползватели на сигурност: страни-членки на НАТО 

и ЕС; страни членуващи  в НАТО, но не са членки на ЕС; нечленуващи в НАТО, но са 

членки на ЕС; не-членки на НАТО,  нечленуващи в нито един от двата съюза,  е не 

само предизвикателство, но и възможност за съвместно реализиране не само на 

националните, но и на общите цели за гарантиране на сигурността на нашите 

общества. 

В този контекст, при появата на нови предизвикателства, рискове и заплахи, 

няма друга ефективна алтернатива, освен тази на съвместните усилия на всички 
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страни. Важна предпоставка е наличието на работещ дипломатически и съвместен 

военен инструментариум, в Югоизточна Европа. 

В тази връзка специално внимание следва да бъде отделено на развитието на 

процеса на срещи на Министрите на отбраната в ЮИЕ, като основна инициатива за 

постигане на общо разбиране на бъдещите процеси, свързани със сигурността  в 

Югоизточна Европа. Вниманието на страните би могло да бъде фокусирано върху 

доказали своята целесъобразност проекти. 

Като реалистичен проект, при който съвместните усилия на страните биха дали 

ефективен краен резултат, е постигне на съгласие за развитие на способностите за 

командване и управление на Бригадата ―Югоизточна Европа‖ (SEEBRIG), както и на 

способностите за използване и разполагане на нейни формирования в зоните на 

операции.  

В рамките на развитие на проекта за защита на въздушното пространство, да се 

развие проектът ―Air policing‖,  в посока на изграждане на съвместна система за 

противовъздушна отбрана, както и съвместни тренировъчни центрове за обучение на 

личния състав, използващ еднотипни платформи техника, въоръжение и екипировка.  

Носител на перспективен потенциал за съвместно сътрудничество са всички 

проекти, свързани със симулациите и подготовката на личния състав от въоръжените 

сили и гражданските структури за реагиране при кризи.  

Основно предизвикателство при преодоляването на различията в политическите 

подходи и разнообразната нормативна база, регламентираща въпросите с оценката на 

ефективността и бъдещата реализацията на отделните национални проекти, изискващи 

значителни дългосрочни финансови ресурси, не само за придобиването, но и за 

поддържането на целия жизнен цикъл при експлоатацията на платформите, 

въоръжението и екипировката, е възможността този процес да се осъществява в 

рамките на НАТО, чрез създаването на Съвместен офис на Агенциите на НАТО в 

Югоизточна Европа (ЮИЕ). 

От дискусиите на кръглата маса се очертаха следните предимства при 

конституирането на такъв офис.: 

1. Създаване на възможност за съвместна, единна оценка на ефективността на 

националните проекти в рамките на развитието на общите способности на Алианса с 

ясни процедури, правила и опит. 

2.  Възможност на икономическите субекти, особено на малките  и средни 

предприятия от региона, да получават комплексна и всеобхватна информация за целия 

процес на придобиване на способностите в рамките на НАТО.  

3. Реално каталогизиране на инициативите за индустриално сътрудничество, 

инвестиционни планове на страните, обучения, други инициативи, осъществявани в 

ЮИЕ.  

4. Дистрибутиране на информацията между в заинтересованите страни с идеята 

да се развиват национални проекти, имащи потенциал за междунационални. 
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5. Координираща роля при осъществяването на разнородни проекти, в търсенето 

на ефективност при поддържането на жизнения цикъл на системите, с включването на 

местни производители. 

6. Синхронизиране на националните правни норми на експертно ниво. 

От дискусиите на кръглата маса се очерта като рационална възможността, 

разполагането на такъв офис да се осъществи на територията на Република България, 

предвид на вече анонсираните от страната инициативи за изграждане на 

многонационален Център за управление при кризи и защита при бедствия и 

приемането на постоянното домакинство на Щаба на Бригадата за ЮИЕ (SEEBRIG), 

за което ще бъде необходима съвместната помощ от агенциите на НАТО за развитието 

на способностите в тази област и при участие в мисии и операции.  

Създаването на Съвместен регионален офис без колебание може да се определи 

като първи приоритет. В случай, че е правилно проектиран, приносът му ще бъде 

значителен. 

Подобна инициатива във всички случаи ще бъде подкрепена от НАТО, тъй като 

ще предостави възможност за осъществяване на приоритетите и дейностите на 

Алианса. Отчита се обстоятелството, че в самото начало ще има колебания относно 

крайните резултатите, тъй като сама по себе си идеята, не е достатъчна, за да се 

прогнозира очаквания ефект. Ето защо следва да се обърне внимание на детайлите. 

*** 

Няма съмнение, че чрез Съвместния офис ще се засили регионалното и 

международното сътрудничество в рамките на централизирано планиране, основано 

на съгласието на страните членки и партньорите. 

Прецизно синхронизираната в рамките на инициативата "Интелигентна отбрана― 

на НАТО, основава на целите и експертизата на Алианса, дейност  на Съвместния 

офис, е сериозна предпоставка  за постигането на резултатност в неговата работа.  

Специално внимание трябва да бъде отделено за създаването на гарантирано 

работеща среда, основана на принципа на равнопоставеност и откритост. 

Балансираното разпределение на квотите на съответните страни, сред 

регионалните участници ще насърчи военно-индустриално сътрудничество, където ще 

се реализират различни проекти.  

Конкретните предложения трябва да бъдат разработвани с различни 

изпълнители и консултантски агенции, така че Съвместният офис да не действа 

единствено като мозъчен тръст.  

Ръководството ще бъде на ротационен принцип и в пълно съответствие със 

синхронизираната правната рамка, създадена чрез постоянен обмен на юридическа 

експертиза. 

Съвместният офис ще бъде уникална структура, която е ориентирана към 

постигането на конкретни цели. Обменът на информация между съюзниците трябва да 
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протича системно и в реално време, с внимателно отчитане на националните 

особености на всеки съюзник. 

Ангажирането на всички съюзници с идеята за Съвместен офис е въпрос от 

голямо значение за привличане на страни-партньори, тъй като офиса ще има 

определена интерактивна дипломатическа мисия.  

Лидерите на НАТО подчертават важността на някои области от потенциални 

проблеми, за които ще се търсят решения чрез регионални подходи за: 

• уеднаквяване на стратегическата култура; 

• формиране на широка обществена подкрепа и доверие към съвместните 

проекти; 

• хармонизиране на правната база; 

• прозрачността като мощен инструмент за превенция и противодействие на 

корупционните нагласи. 

Преодоляването на потенциалните проблеми е възможно да се осъществи като 

се насърчи дискусията между държавите в ЮИЕ, за регионален подход при 

осъществяването на някои от следните проекти:   

 съвместяване на Многонационален център за логистика координация 

(MLCC); 

 съвместено с NAMSA оперативното партньорство за логистична 

поддръжка (OLSP) включващо и подобряване на обмена между складовите бази; 

 академичен обмен между военните академии и колежи по отбраната; 

 съвместност на системата ―Air policing‖; 

 разработване на съвместни информационни мрежи; 

 разработване на система от регионално споделени гражданско-

аварийни резерви и запаси при управление на кризи; 

 споделяне на резервни части, инструменти за изпитателно 

оборудване; 

 споделяне  на еднотипно оборудване при управление на жизнения 

цикъл на въоръжението техниката и екипировката; 

 договаряне на степента и областите на специализация между 

страните; 

 регионално споразумение за  използването способността за бързо 

известяване при разполагането на войски;   

 преглед и оценка на цялото оборудване, ремонта и поддръжката, за 

които ще се сключват договорите; 

 преглед и оценка на цялата стационарна база за поддръжка 

(споделени услуги) при сключването на договор; 
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 разкриването на частични способности в една страна, която може да 

бъде разработена с помощта на друга.  

Тези проекти са само един пример. При провеждането на системен политически 

и експертен диалог има вероятност да се разкрият възможности за реализация и на 

други проекти.  

*** 

Структурираното партньорство, както в рамките на страните-членки на НАТО и 

ЕС, а така също и в други формати на регионално сътрудничество, в значителна 

степен ще улесни перспективите за осъществяването на съвместни проекти при 

реализацията на идеята „Интелигентна отбрана―. 
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КОНЦЕПЦИЯ ЗА СЪВМЕСТЕН ОФИС НА АГЕНЦИИТЕ НА НАТО – ИЗТОК
16

 

 

МИСИЯ 

Съвместната служба на агенциите на НАТО – Изток, (JONA-E), има за своя 

мисия да улесни използването на капацитета на НАТО за развитие на способностите, 

(при който се прилага подхода на цялостния жизнен цикъл) в рамките на Процеса на 

отбранително планиране на Алианса и да бъде елемент от регионалния подход при 

реализацията на инициативата „Интелигентната отбрана― (Smart Defence) за 

държавите в Източна Европа. 

На този етап от разширението си, Алиансът е относително балансиран 

териториално, имайки 14 държави-членки в западната си част и 14 в източната. 

Същевременно повечето, ако не и всички структури на НАТО, включително тези за 

развитие на способностите, са разположени в западната част, въпреки че реалните 

предизвикателства, свързани с развитието на способностите, оперативната 

съвместимост и модернизацията на отбранителните системи са концентрирани 

изключително в източната му част.  

Налице е стратегическо предизвикателство, надхвърлящо мащаба на 

Трансатлантическото отбранително индустриално сътрудничество. В съчетание с 

възможностите за взаимодействие между НАТО и ЕС, предизвикателството е 

наистина фундаментално, особено за малките и средни по размер държави с ограничен 

БВП. 

 

ВИЗИЯ 

Визията за JONA-E е да бъде  функционален инструмент от типа "Един 

екип/Една входна точка", който на регионална основа да интегрира развитието на 

способностите в рамките на процеса на отбранително планирана на НАТО. Като се 

възползва от физическата близост и непосредствено присъствие до „клиентите―, 

офисът предоставя ефективна възможност за динамична обратна връзка с „центъра― – 

главната квартира на НАТО в Брюксел, като се използват всички възможности за 

развитие, съществуващи на базата на Алианса. 

 

СТРАТЕГИЯ 

Стратегията за създаването и функционирането на JONA-E би могла да бъде:  

                                                 
16

 Настоящата концепция е разработена в резултат на дискусиите проведени между представителите на „Джордж Маршал 

–България― във връзка с резултатите от конференцията „Интелигентна отбрана― 08 -09 декември 2011 г. 

 



БР.19 - СП. „ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА И РЕФОРМА В СЕКТОРА ЗА СИГУРНОСТ― -  ГОД. 8, 

___________________________________________________________________________________________________ 

36 

 

 офисът да се конституира като ключов елемент при реализацията на 

регионалния подход от концепцията за интелигентната отбрана, както и от 

процеса на реформа на агенциите на НАТО; 

 политическата рамка на идеята да бъде реализирана по инициатива на 

България, под патронажа на Президента Росен Плевнелиев, в периода на 

подготовката за Срещата на върха  на НАТО в Чикаго; 

 осъществяване на практическите действия за конституирането на офиса, 

чрез приемането на Меморандум за разбирателство между всички 

заинтересовани страни и страната-домакин – България; 

 разработване на краткосрочна и перспективна работна програма. 

 

ПЛАН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИДЕЯТА ЗА СЪВМЕСТЕН ОФИС НА 

АГЕНЦИИТЕ НА НАТО 

За реализиране на идеята за съвместния офис на НАТО би могло да се предвидят 

следните конкретни стъпки: 

 провеждане консултации на ниво министри на отбраната; 

 провеждането на Конференция за регионален подход към интелигентната 

отбрана- април 2012; 

 представяне на Доклад на резултатите от Конференцията до 

Северноатлантическия съвет – април 2012; 

 приемането на Съвместна декларация на министрите от SEDM/Централна 

и Източна Европа по време на заседанието през април 2012; 

 включване на регионалния подход в пакета от документи за 

Интелигентната отбрана на Срещата на върха на НАТО в Чикаго; 

 приемане работен механизъм и на работната програма и разработване, на 

Меморандум за разбирателство между ангажираните страни, агенциите на 

НАТО и България; 

 утвърждаване на JONA-E от министрите през октомври и подписване на 

пакета от конституиращи и работни документи; 

 откриване на JONA-E през януари 2013 г. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА 

Организационната структура на JONA-E ще включва: 

 ротационен директор; 

 4-5 тематични екипа за развитие на сътрудничеството;  

 Административно-логистичен екип.  
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ПЕРСОНАЛ 

Целесъобразно е служители от структурите на НАТО да бъдат назначавани в 

офиса на ротационен принцип с договори за 2 – 3 години; 

БЮДЖЕТ 

Основната идея е JONA-E да бъде „финансирана от клиентите―. При 

необходимост, може да се предвиди едно първоначално съвместно финансиране на 

ниво НАТО. Приносът на страната-домакин ще бъде в „натура― с възможност и за 

пряко финансиране, ако бъде договорен принос и на други страни от региона. 

ПЕРСПЕКТИВИ 

JONA-E е новаторски подход към концепцията за интелигентната отбрана, 

защото: 

 е инициатива, която ще улесни регионалното сътрудничество, с използване 

на най-добрите практики на НАТО в неговите широки рамки (страни-

членки и партньори); 

 предоставя иновативен подход, за привличането на местните национални 

индустрии, академични и изследователски звена в процеса на развитие на 

отбранителните способности, както в рамките на Алианса така и на 

национално ниво; 

 създава капацитет за подготовката на нови страни за членство в Алианса, 

чрез формирането на единна стратегическа култура и генерирането на 

съвместими способности;  

 офисът е институционална платформа, чрез която ще се ускори процеса на 

развитието на способностите на НАТО. 
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