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I. Обща характеристика на дисертационния труд 

1. Актуалност и значимост на проблематиката 

"Постоянството във великите дела при великите 

пълководци не може да бъде приписано на случайност и 

късмет; те винаги са резултат от изчисления и гений.”
1
 

Представеният дисертационен труд е посветен на 

Процеса на стратегията за национална сигурност.  

Стратегията за национална сигурност е 

фундаментален документ, който заема място на най-

високо политическо ниво на управление. В йерархията на 

стратегическите документи по сигурността и отбраната в 

България стратегията за национална сигурност стои най-

високо. По отношение на отбраната в йерархическата 

структура под нея следват Бялата книга за отбраната и 

въоръжените сили, Програми за развитието на 

въоръжените сили и отбранителните способности, 

Националната отбранителна стратегия, Указанията по 

отбранителната политика, Указанията по планирането и 

програмирането.  

Една от възможните причини за отсъствието на 

цялостен процес на стратегията за национална сигурност 

е, че процесът не е изследван, не е дефиниран и не са 

формулирани препоръки за неговото реализиране.  

В докторантския труд е дефиниран процесът 

стратегия за национална сигурност. като съвкупност от 

подходи и продукти, прилагани непрекъснато с присъща 

гъвкавост, с измерители за осъществяването и 

възможности за оценка, преглед, непрекъснато 

адаптиране, промяна и преиздаване, комбинирани и 

                                                 
1
 “The officer's manual. Napoleon's Maxims of War”, annotated by M. Burnod and translated by 

Sir George C. D'Aguilar, Published 1862 by Richmond, West & Johnston 
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комуникирани по съгласуван начин, в рамките на който 

основните интереси, ценности и цели по националната 

сигурност създават рамка и основа за последващо 

стратегическо планиране на инструментите на 

националната мощ: дипломация, разузнаване, военни 

средства и икономика.  

Идентифицирани са и са описани етапите и 

дейностите от процеса на стратегията за национална 

сигурност. В съвременната среда на сигурност 

стратегията за национална сигурност е цялостния 

логически процес, който обединява всички нейни 

елементи за постигане на националната цел. Описани са 

седем етапа в рамките на единния процес “стратегия за 

национална сигурност”: (1) решение за разработване на 

стратегия; (2) разработване; (3) одобрение; (4) 

осъществяване; (5) оценка на изпълнението;(6) преглед и 

осъвременяване; (7) преиздаване и свързаните със тях 

дейности. 

Описани са пет модела на Процеса стратегия за 

национална сигурност в резултат на изследването на 

опита и практиките в НАТО и ЕС и група държави в 

докторантския труд са. 

От началото на 21-ви век се наблюдава повишен 

стремеж към институционализиране на стратегиите за 

сигурност в официални документи. Все повече държави 

отделят съществено внимание на въпросите на 

сигурността и отразяването им в национални стратегии 

или в свързани с тях документи. Стратегиите за 

национална сигурност са свързани с набелязването на 

цели, които, ако бъдат постигнати, биха осигурили 

благоприятни условия за сигурността на съответната 
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държава в сложната среда за сигурност на 21-ви век. 

Доскоро само САЩ имаха структуриран и разпореден със 

закони процес на разработването на Стратегия за 

национална сигурност и свързаните с нея документи. 

Елементите на стратегията за национална сигурност на 

други държави не са задължително в един единствен тип 

документ, а в различни по заглавие, съдържание и форма 

документи. В съвременните условия на средата на 

сигурност самата стратегия за национална сигурност се 

превръща в процес. 

В България има три утвърдени стратегии в областта 

на сигурността и отбраната - една стратегия за 

национална сигурност, една национална отбранителна и 

една стратегия за национална сигурност. Наличието на 

стратегиите е показател, че са реализирани по един или 

друг начин поне три от етапите в процеса на стратегията 

за национална сигурност – вземане на решение за 

разработването на стратегия, разработване и одобряване. 

Това съвсем не означава, че е налице регламентиран, 

осъзнат и функциониращ цялостен процес на стратегия за 

национална сигурност. Поне не е видима връзката между 

одобрената стратегия за национална сигурност и 

последващите документи и действия по политиката и 

стратегическото планиране. Правителствената програма 

не отделя внимание и не отчита подобаващо целите и 

приоритетите, заложени в стратегията. Необходимите 

способности не се планират и не се финансират. Най-

фрапиращ е случаят с Бялата книга за отбраната и 

Въоръжените сили 2010 г., одобрена от Народното 

събрание като програма за развитие на Въоръжените 

сили, където изрично е посочено, че за осигуряване на 
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необходимите отбранителни способности следва да се 

осигури бюджет за отбрана от 1,5% от брутния вътрешен 

продукт. Още в следващия и с всички останали бюджети 

от тогава това стратегическо изискване се пренебрегва. 

Тоест дори разработените и одобрени стратегически 

документи не преминават през следващите етапи на 

стратегическия процес – осъществяване, оценка, преглед 

и осъвременяване.  

В съвременния глобален, сложен, технологичен, 

динамичен и често опасен свят, стратегията е процес и 

технология на мислене, чрез което да останем фокусирани 

върху обща цел и успешно да постигаме поредица от 

цели, които допринасят за съхраняване на фундаментални 

ценности и реализиране на националните интереси в 

средата на сигурност. Този процес следва да влияе на 

всички сфери на политиката и планирането: (1) за 

разкриване основните характеристики на средата за 

сигурност; (2) определяне подхода по въпросите на 

сигурността; (3) даване насоки и указания за планиране, 

развитие и използване на способностите.  

Една от възможните причини за отсъствието на 

цялостен процес на стратегията за национална сигурност 

е, че процесът не е изследван, не е дефиниран и не са 

формулирани препоръки за неговото реализиране. 

“Теоретичните изследвания се занимават преди всичко с 

резултата, а не с процеса, още по-малко с 

институционалните предпоставки и необходимата 

институционална структура.” 
2
  Най-често обект на 

изследване са самите стратегии за национална сигурност 

                                                 
2
 Томова, Татяна, Новата мисия на администрацията, ПУБЛИЧНИ 

ПОЛИТИКИ.bg, Год 2/Бр.2/Май 2011 г. 
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и в повечето случаи  критикуват “неуспелите” стратегии. 

Дори в САЩ, където има отдавнашна традиция и школа 

по формулиране на стратегиите, процесът на разработване 

на стратегии е добре развит и институционализиран, но 

цялостният процес на разработване, утвърждаване и 

осъществяване на стратегията или не е дефиниран и 

описан или трябва да се събира и чете между редовете. 

Тепърва в съвременните условия на средата на сигурност 

се забелязват и наченки на осмислянето на самата 

стратегия за национална сигурност като процес.  

Показателен и най-скорошен пример за отсъствието 

на разбиране за стратегията за национална сигурност като 

процес намираме в приетия на първо четене от Народното 

събрание на 20 май 2015 г. Законопроект за управление и 

функциониране на системата за защита на националната 

сигурност. Единственото споменаване на стратегията за 

национална сигурност е в чл. 7 (1) 2, където сред 

правомощията и задълженията на Министерски съвет е 

записано че “предлага на Народното събрание проект на 

стратегия за национална сигурност”. Това е стъпка 

напред, но съвсем не достатъчна. 

2. Обект и предмет на дисертационния труд  

Обект на изследването е процесът
3
 на разработване, 

одобряване, осъществяване, оценка, преглед и 

осъвременяване или преиздаване на стратегията за 

национална сигурност и връзката на този процес с 

отбраната. 

Предмет на изследването са съдържанието, етапите, 

дейностите и механизмите на функциониране, 

                                                 
3
 Наричан за целите на изследването „Процес на Стратегията” 
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възможните модели  и участници
4
 в процеса на 

стратегията, както и специфичното място на отбраната в 

процеса. 

3. Цел и задачи на дисертационния труд  

Целта на дисертационния труд е като изследва и 

анализира реалната практика в развитието и прилагането 

на стратегията, да дефинира процеса на стратегията, да се 

формират негови теоретични модели и да бъдат 

предложени възможности за усъвършенстване (където е 

необходимо създаване) на единен процес на разработване, 

одобряване и осъществяване на стратегията за национална 

сигурност на Република България. 

Осъществяването на целта на дисертационния труд се 

постига чрез  решаването на няколко изследователски 

задачи, чрез които да се даде отговор на следните 

изследователски въпроси:  

1. Да бъде дефиниран „процесът на стратегията за 

национална сигурност ” и да бъде разкрита неговата 

същност и структура.  

2. Каква е практиката на съюзите в които Република 

България членува - НАТО и ЕС, опитът, подходите и 

практиките, прилагани в други държави, както и 

българският национален опит по отношение на процеса на 

стратегията за национална сигурност. 

3. Какви са възможните работещи модели за процеса 

на стратегия за национална сигурност? 

4. Какво е необходимо и възможно да се възприеме и 

приложи в процеса на стратегия за национална сигурност 

в България? 

                                                 
4
 Държавните институции, експертите, неправителствените организации, 

академичната общност 
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5. Каква е спецификата на ролята и мястото на 

отбраната в процеса на стратегията за национална 

сигурност? 

Отговорите на тези въпроси могат не само да доведат 

до аргументиране на дисертационния труд, но и да 

подпомогнат практически осмислянето, регламентирането 

и прилагането на процес на стратегия за национална 

сигурност.  

4. Изследователски тези на дисертационния труд  

Основната представена и защитавана теза на 

изследването е, че съществува обективна необходимост 

да бъде дефиниран, въведен и осъществяван непрекъснат 

процес, в който да бъдат обединени разработването, 

одобряването, осъществяването, оценката на 

изпълнението, прегледът и осъвременяването или 

актуализирането на стратегията за национална сигурност.  

Втората поддържа теза, е че процесът на 

стратегията следва да е ясен и може би е най-добре да 

бъде разпореден в закон, по силата на който 

правителството трябва да има своите отговорности, а в 

процеса по подходящ начин следва да са мобилизирани 

усилията и способностите на разузнавателната общност, 

на неправителствените организации, на експертите и 

академичните среди. 

Третата алтернативна хипотеза, отхвърлена в 

процеса на работа е, че съществуващата практика е 

удовлетворителна и разработването на стратегията следва 

да се извършва “ad-hoс”.  

5. Ограничения на дисертационното изследване  

Дисертационният труд е посветен на процеса на 

стратегията за национална сигурност. Тази област сама по 
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себе си е ангажираща със сериозни предизвикателства: да 

се припознае и опише стратегията за национална 

сигурност като процес; да бъде дефиниран този процес; да 

бъде изследван опитът на съюзите в които България 

членува и на определени държави в процеса на 

стратегията за национална сигурност; да бъдат описани 

модели на процеса на стратегията за национална 

сигурност; и не на последно място да бъдат формулирани 

препоръки за възможностите за реализиране на процес на 

стратегия за национална сигурност в България. За да 

остане изследването фокусирано върху процеса на 

стратегията за национална сигурност се налагат някои 

ограничения: 

(1) Не се изследва съдържанието на стратегията за 

национална сигурност, освен в случаите, когато е 

необходимо да се разгледа някоя конкретна стратегия или 

нейни елементи, за да се подчертае ролята на определени 

елементи на процеса. Много често съдържанието, 

приложимостта и ефикасността на определена стратегия 

са добри или не толкова добри в резултат на прилагания 

модел на процеса на стратегията за национална сигурност, 

още по-често в резултат на недоброто осъществяване или 

отсъствието на отделни етапи от процеса на стратегията 

за национална сигурност, а най-вече поради липсата на 

осъзнато разбиране за стратегията като процес. 

(2) Дисертационният труд не разглежда “гранд-

стратегията”, която може да представя общата стратегия 

за съществуване и развитие на държавата, както и 

свързания с нея процес. Изследването е фокусирано върху 

стратегията за национална сигурност, свързана с 

идентифициране на проблемите и начините по които 
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държавата би могла да ги решава с използването на 

инструментите на държавната мощ в подкрепа на 

националната сигурност, по класическото и определение 

– “състояние, при което държавата има способност да 

защитава териториалната цялост, суверенитета, 

конституционно установения ред и националните 

интереси и да постига целите, определени в стратегически 

документи, свързани с националната сигурност на 

Република България.”  Ролята на икономиката в този 

случай се отчита заедно с останалите инструменти на 

държавната мощ по формулата “DIME” – 

дипломатически, разузнаване, военни и икономически. 

(3) Не се разглежда в детайли разработването на 

политики и стратегическото планиране. Те са засегнати 

дотолкова, доколкото осъществяването на стратегията се 

извършва чрез политики и последващо стратегическо 

планиране, а процесът на стратегията за национална 

сигурност е разгледан по-скоро като рамката, 

осигуряваща отправна точка, посока и стабилна основа, за 

да се развие по-натам йерархия на стратегическите 

документи, за разработване на политики и/или за да се 

осъществи стратегическото планиране. По тази причина 

някои от дейностите в рамките на различните етапи на 

процеса на стратегията за национална сигурност са 

дейности от стратегическото планиране, формулирането и 

осъществяването на политики. Те са там, защото са важни 

за цялостния процес на стратегията за национална 

сигурност, без да се смята, че те са извадени от 

стратегическото планиране, или че се прави опит за 

смесване на стратегирането с планирането. 



 14 

(1) В процеса на стратегията за национална сигурност 

има важни области, които като част от този процес са 

засегнати в дисертационният труд, но по-принцип имат 

нужда от по-задълбочено изучаване и изследване. Една от 

тези области е идентифицирането и дефинирането на 

националните интереси в областта на сигурността. Друга 

важна област е оценката на ефикасността на стратегията и 

нейното осъществяване, определянето и прилагането на 

индикатори и мерки за изпълнението и мерки за 

ефективността. Това са обширни теми, с много сериозни 

изследователски въпроси, които заслужават 

самостоятелно изследване, но въвеждането на 

допълнителен фокус върху едни (по-малко изследвани) 

елементи на процеса на стратегията за национална 

сигурност за сметка на други (по-опознати от теорията и 

реализирани в практиката), би нарушило вътрешния 

баланс на дисертационния труд и изместило основния му 

фокус. 

6. Методи на изследване 

В методологическо отношение настоящия 

дисертационен труд се базира на метода на изследване на 

случаи (case study), с използване на анализ на документи, 

допълнен от преките наблюдения на автора, допълнен с 

практическия опит от личното участие му в 

разработването на единствената засега Стратегия за 

национална сигурност на Република България (2011 г.), 

както и на Военната стратегия (2002 г.) Националната 

отбранителна стратегия (2011 г.). При разработване на 

практически приложим модел на процеса на Стратегия е 

използван и методът на трансфер на добри практики – 

идентифициране на добри практики на съюзите, в които 
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България членува и на други държави, като тези практики 

се апробират и оценят възможности за прилагането им у 

нас. 

Основните източници на информация са научни 

публикации, литература от български и чуждестранни 

автори по стратегия, политология, философия, история, 

дипломация, както и работещи в областта на вземането на 

решения и от други сфери на научното познание, имащи 

отношение към изследването на темата. Изучавани и 

изследвани в оригинал са стратегически документи на 

НАТО, на ЕС и на пет (5)  държави, и на Република 

България, включително правно-нормативната база 

регламентираща тяхното създаване и прилагане. 

Използваната литература обхваща 135 източника, от 

които 40 са на български език и 95 на английски език. 

Списъкът на съкращенията съдържа 23 употребявани 

наименования. 

II. Структура и резюме на съдържанието на 

дисертационния труд 

Дисертационният труд е с общ обем от 190 страници, 

вкл. списък на използваната литература на кирилица и 

латиница (общо 141 заглавия, от които 43 са на български 

език и 98 на английски език) и списък със съкращения, 

който съдържа 27 употребявани наименования. 

Структурата на текста следва логиката на 

реализацията на целта и задачите на дисертационния 

труд. Структурата на настоящата дисертация обхваща: 

А. Съдържание; 

Б. Увод; 

В. Основна част, включваща три глави:  
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(1) В първата глава на дисертацията са 

разработени теоретико-методологическите рамки за 

изследване на процеса на стратегия за национална 

сигурност. Разглеждат се типовете стратегически 

документи по националната сигурност и тяхната 

йерархическа структура, както и теоретичните основи на 

процеса на стратегията за национална сигурност и 

неговите елементи. Създава базата и допринася 

съществено за решаването на първата от четирите задачи, 

които изследването си поставя: да бъде дефиниран 

„процес на стратегията за национална сигурност” и да 

бъде разкрита неговата същност и структура. Структурата 

на текста следва логиката на реализацията на целта и 

задачите на дисертационния труд. 

Съществуват различни типове стратегически 

документи, които разглеждат въпросите на националната 

сигурност. Най-популярните примери на такива 

документи са: (1) стратегия за национална сигурност; (2) 

бяла книга за сигурността и отбраната; (3) стратегически 

преглед на отбраната; (4) национална отбранителна 

стратегия / национална военна стратегия. Към тях, в 

зависимост от националните особености и традиции, 

може да бъдат добавени документи като стратегически 

концепции, концепции за национална сигурност, военните 

доктрини, отбранителната политика, министерски 

указания по отбранителната политика и други подобни 

документи. 

Различните държави и междудържавни съюзи 

използват сравнително сложна йерархическа структура на 

стратегиите, имащи отношение към сигурността. На върха 

на пирамидата са националните стратегии, а в широката й 
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основа са използваните тактики, техники и процедури. 

Джон М. Колинс, американски теоретик в областта на 

стратегията дава принципна йерархическа структура на 

стратегиите, която е отразена в таблица
5
. 

Таблица: Йерархия на стратегическите 

документи по Джон М Колинс 
Документ Фокус Участници Политики Принос Резултат 

Национални 
стратегии 

Национални 
цели 

Държавен 
глава/ прави-
телствени 
съветници 

Национални 
политики 

Национал-
на мощ 

Националн
и планове 

Стратегии 
за 
национална 
сигурност 

Национални 
цели по 
сигурността 

Държавен 
глава/ 
съветници по 
сигурността 

Политики за 
нацио-нална 
сигурност 

Национал-
на мощ 

Национал-
ни плано-
ве за 
сигурност 

Национални 
военни 
стратегии 

Национални 
военни цели 

Държавен 
глава/ военни 
съветници 

Национал-ни 
военни 
политики 

Военна 
мощ 

Национал-
ни военни 
планове 

Регионални 
стратегии 

Регионални 
цели 

Външни 
министри, 
посланици 

Външна 
политика 

Диплома-
ция, иконо-
мически 
лостове 

 

Военни 
стратегии на 
театър на 
войната 

Регионални 
военни мисии 

Военни 
министри, 
командващи 
на театър на 
войната 

Национал-ни 
или коа-
лиционни 
политики 

Национал-
ни или 
коалицион-
ни въоръ-
жени сили 

Национал-
ни или коа-
лиционни 
планове и 
операции 

Мястото и ролята на Стратегията за национална 

сигурност в системата за национална сигурност е от 

съществено значение за спецификите на процеса. Според 

Катрин Дейл
6
 [5] “архитектурата на системата за 

национална сигурност включва организациите, 

структурите и процесите, които направляват вземането на 

решения, бюджетирането, планирането, изпълнението и 

парламентарния контрол на дейностите в областта на 

националната сигурност. Документите, които осигуряват 

                                                 
5
 Collins, John M., Military Strategy: principles, practices, and historical 

perspectives.Washington, DC: Brassey’s, c2002,  ISBN 1574884301,  р. 4 
6
 Dale, Catherine National Security Strategy: Legislative Mandates, Execution to date, and 

Considerations for the Congress, December 15 2008, Congressional Research Service 7-5700, 

www.crs.gov, RL34505 
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стратегически указания, официалните стратегии са 

ключов елемент на системата за национална сигурност, 

изпълнявайки важни функции: 

- осигуряват приоритизирани цели и посочват кой 

елемент на националната мощ следва да бъде използван за 

постигането им, от което произтичат указания за 

съответните министерства и ведомства, които те прилагат 

в своите вътрешни процеси на планиране, бюджетиране, 

организация, подготовка, осигуряване на личен състав и 

материални средства и изпълнение;  

- свързват целите и подходите за изпълнение и 

служат като инструмент на правителството да докаже 

пред Парламента необходимостта от ресурси; 

- представят подробна стратегическа визия и 

допринасят за информиране на публични субекти в 

страната и навън за намеренията на правителството.” 

И в трите посочени функции се отделя подобаващо 

внимание на ролята на стратегията първо за определяне и 

след това за осигуряване на необходимите ресурси за 

постигане на националните цели в областта на 

сигурността. Особено в силно социалните общества на 

Западна Европа, както и на Северна Америка, тази роля е 

подчертано важна. Ако един стратегически документ не 

успява да окаже влияние и не води до заделяне на ресурси 

за неговото прилагане, или не е било необходимо да се 

създава, или не е изпълнил предназначението си или с 

неизпълнението му умишлено са създадени предпоставки 

да не бъдат постигнати националните цели и да бъдат 

застрашени националните интереси.  

Освен на финансовите ресурси стратегията следва да 

отделя внимание поне на четири други групи ресурси: 
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човешки, материални, информационни и времеви. За 

изследването на процеса на Стратегията за национална 

сигурност ще се спра на информационните и времевите 

ресурси. 

Информационните ресурси и информационните 

потоци трябва да бъдат осигурени, организирани, 

овладени и насочени по такъв начин, че тези, които са 

оторизирани да вземат решения по ключови въпроси на 

националната сигурност да разполагат с най-добрата 

налична информация във всяко време и етап на процеса 

на стратегията. Самият процес на стратегията следва да е 

“инклузив”, да обхваща и включва в себе си широк кръг 

заинтересовани страни, притежаващи ценна информация 

и експертиза. 

Времевият ресурс представлява интерес за процеса на 

Стратегията от две гледни точки: като време за постигане 

на целите, което бележи времевия хоризонт на 

стратегията и като време за реакция при определена 

ситуация. В последните години средата за сигурност се 

характеризира с голяма динамика и е много трудно 

предсказуема. Това налага целите на стратегията и 

подходите за постигането им да са формулирани по 

начин, който да осигурява реакция при минимални 

срокове за вземане на решение и подготовка. Трябва да са 

максимално точни, ясни и недвусмислени. Целите и 

подходите следва на осигуряват и достатъчно гъвкавост, 

която да позволява посрещане на изненадващи 

нововъзникнали кризисни ситуации.  
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Джон М. Колинс описва шест стъпки на 

“стратегическия процес
7
.  

Процес на стратегическо планиране по Джон М. 

Колинс 

 
 

Шестте стъпки по Джон М. Колинс стъпки са само 

един етап от процеса на стратегията – нейното 

разработване. Стъпки 1, 2 и 3 определят желаните крайни 

резултати (ends), стъпка четири - начините и подходите 

                                                 
7
 Collins, John M., Military Strategy: principles, practices, and historical 

perspectives.Washington, DC: Brassey’s, c2002,  ISBN 1574884301,  р. 4 

Национални 

интереси 

Заплахи 

Политико-
военни цели 

Избрана 

стратегия 

Необходими 

ресурси 

Налични 

ресурси 

Вътрешна 

политика Външна 

политика 

Стъпка 1 

Стъпка 2 

Стъпка 3 

Стъпка 4 

Стъпка 5 

Стъпка 6 

Прогнозиран 
риск 

Несъответствие 
цели / ресурси 

Преразгледана 
стратегия или 
ресурси, или и 

двете 
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(ways), а стъпка 5 необходимите средства (means). 

Процесът следва да включва всички стъпки. Възможно 

разместване в последователността на стъпки 4 и 5.  

Разработването на стратегия за национална сигурност 

обикновено е процес, в който участват много институции 

и ведомства. При прилагането на подход с широко 

участие на представители от различни сектори на 

правителството, обаче, всяко министерство или агенция 

иска да включи нещо в стратегията и тя може да бъде 

разводнена, без фокус и  без ясни приоритети. 

В приложение 1 съдържанието на първа глава е 

допълнено с обобщение и анализ на констатациите и 

препоръките по процеса на стратегията в изследване на 

Алън Столберг и екип “ как държавите разработват 

документи по националната сигурност, тъй като ни 

доближават до едно от сравнително най-пълните 

описания на процеса на стратегия, макар и да не го 

дефинират и са представени за информация и като 

подкрепящо доказателство на тезата изводите и 

препоръките от изследването. 

Във втората глава на дисертацията ) Във втора 

глава се обобщава, изследва и анализира опитът и 

практиките на съюзите в които Република България 

членува - НАТО и ЕС, опитът, подходите и практиките, 

прилагани в други държави, както и българският 

национален опит по отношение на процеса на стратегията 

за национална сигурност. Изцяло се решава втората 

основна задача на изследователския труд, като са 

изследвани, анализирани и обобщени процедури, подходи 

и практики при разработването на: 
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 (1) Стратегически документи на Съюзите, в които 

България членува - НАТО и ЕС: Стратегически 

концепции на НАТО; Европейска стратегия за сигурност 

на ЕС; 

(2) Стратегически документи по националната 

сигурност на други държави: 

- Стратегия за национална сигурност, Национална 

отбранителна стратегия, Национална военна стратегия, 

Четиригодишен преглед на отбраната и други 

стратегически документи по сигурността и отбраната на 

САЩ; 

- Бяла книга за сигурността и отбраната, Стратегия за 

национална сигурност и други стратегии на 

Великобритания; 

- Указания на министъра на отбраната по 

отбранителната политика; Политика по сигурността и 

отбраната на Германия;  

- Стратегия за национална сигурност на Холандия; 

Във втората глава е представен и изследван случай с 

Национална стратегия за развитие на Афганистан; която 

представлява специфичен случай на процес за стратегия. 

Пребиваването на автора в Афганистан, като част от 

Международните сили на НАТО за подпомагане на 

сигурността даде благоприятна възможност за 

наблюдение и изследване, в резултат на което беше 

разработен още един модел на процеса. 

В таблица приложение 3 са обобщени и 

систематизирани данните за основните елементи и 

дейности от процеса на стратегията за национална 

сигурност в изследваните съюзи и държави.  
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В изследваните държави и в НАТО и ЕС се 

разработват, приемат, осъществяват, оценяват, 

преразглеждат или преиздават различни по формат и 

статут, но сходни по предназначение и съдържание 

стратегически документи от типа стратегии за национална 

сигурност. 

Процесът на стратегията за национална сигурност в 

преобладаващият брой изследвани държави е 

институционализиран процес. Базира се на законово 

задължение/ изискване или се осъществява по нарочно 

политическо решение, но главно и основно с участие на 

държавата, изпълнителната и законодателната власт. По-

подробно процесът е регламентиран, а и по-задълбочено е 

изследван от науката в частта си разработване и 

утвърждаване на стратегията. 

(3) В трета глава на дисертационния труд се 

съдържа основният новаторски и научен принос, като на 

базата на изследването са формулирани изводи и изцяло е 

решена първата основна задача на изследователския труд, 

като е дефиниран „процес на стратегията за национална 

сигурност” и се разкрива неговата същност и структура. 

Новаторският принос се допълва от предложените пет 

възможни работещи модели за процеса на стратегия за 

национална сигурност, с което се решава и третата 

основна задача, която изследването си поставя. В третата 

глава намира решение и четвъртата и последна, но не по 

важност основна задача на дисертационния труд, като са 

очертани препоръки за процеса на стратегия за 

национална сигурност в България и специфичната ролята 

и мястото на отбраната в този процес.  
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Основният фокус е върху Стратегията за национална 

сигурност на Република България 2011 г.; Военната 

стратегия на Република България 2002 г.; и Национална 

отбранителна стратегия на Република България 2011 г. 

В условията на съвременното държавно устройство в 

Република България, вземането на политическо решение 

за избор на определена стратегия и политики е субективен 

акт, възложен на избрани политици. Формулирането на 

стратегията и политиките следва да е обективен процес. 

Свързаният с разработването на стратегиите процес на 

стратегическо преосмисляне е еднакво важен, а може би и 

по-важен, от съдържанието на стратегията, ако бъде 

проведен правилно. В Процеса на Стратегията се 

осъществява дефинирането на национални интереси, 

ясни, конкретни и обосновани. Това е задължително 

условие за последващо определяне и правилното 

разпределение на ограничените обществени ресурси. 

С разработването на Стратегията за национална 

сигурност (2011 г.), Националната отбранителна 

стратегия (2011 г.), Бялата книга за отбраната и 

въоръжените сили (2010 г.), Указания на министъра на 

отбраната по отбранителната политика 2015-2018 г. (2015 

г.) и План за развитие на Въоръжените сили (2010 г.) 

може да приемем, че у нас е налице напълно развита 

рамка от стратегически документи по сигурността и 

отбраната. Това, обаче, не означава, че е налице на 

ефективен процес на стратегия за национална сигурност.  

Разработването на Стратегията за национална 

сигурност (2011 г.) се осъществява с прилагането на лека 

вариация на “институционализиран “ad-hoc” модел на 

процеса на стратегия. По подобие на 
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“неинституционализирания “ad-hoc” модел, вземането на 

решение за разработването на стратегията е еднократен 

субективен политически акт, не е обвързан със законово 

задължение за осъществяване на стратегията, оценка, 

преглед и при необходимост преиздаване. Проектът на 

Стратегията е създаден е от междуведомствена работна 

група към министерски съвет. Проведени са няколко 

форми на обществени обсъждания, но в етапа на 

разработване не е използван пълноценно капацитетът и 

експертизата на неправителствения сектор и не ги 

приобщи и мобилизира за етапите осъществяване и 

оценка. 

До известна степен различен е моделът на процеса 

при Националната отбранителна стратегия (2011 г.). Тя е 

разработена с почти пълно и директно прилагане на модел 

“институционализиран цикличен процес” на стратегия. 

Този процес е регламентиран със “Закона за отбраната и 

въоръжените сили”. Определени са конкретни задачи и 

изисквания към изпълнителната власт, най-вече на 

министерството и отбраната. Разпоредбите на закона, 

обаче, се отнася основно и преди всичко за етапите 

разработване и преглед на стратегията, а не очертават 

модел на цялостен процес. 

Съгласно решението на Народното събрание, Бялата 

книга за отбраната и въоръжените сили беше приета като 

“програма за развитие на въоръжените сили” . 

Разработването и приемането от Народното събрание на 

такъв тип стратегически документ също е регламентирано 

със Закона за отбраната и въоръжените сили. Тоест, при 

разработването на свързаните с отбраната стратегически 
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документи се прилага сравнително успешно 

“институционализиран цикличен процес”. 

Стратегията за национална сигурност е разработена с 

участието на експерти и принос на всички министерства, 

агенции и други ведомства към правителството. Тя 

надхвърля рамките на стратегия за сигурност, разглежда 

теми и въпроси излизащи извън прилагането на 

инструментите на държавната мощ – дипломатически, 

разузнаване, военни и икономически. Това води до не 

толкова ясни приоритети и указания по осигуряване на 

необходимия набор от способности за постигане на 

националните цели. Вероятно това е и една от 

съществените причини стратегията да не оказва 

съществено влияние върху заделянето на средства в 

бюджета и системата за национална сигурност да е 

недостатъчно финансирана. 

Г. Приложения, както следва:  

(1) Приложение 1 е текстово и включва констатации 

и препоръки по процеса на стратегията в изследване на 

Алан Столберг и екип “Как държавите разработват 

документи по националната сигурност. Констатациите и 

препоръките на Столберг и екип се доближават до едно от 

сравнително най-пълните описания на процеса на 

стратегия за национална сигурност, макар и да не го 

дефинират. Изводите и препоръките от изследването са 

представени в приложението за информация и като 

подкрепящо доказателство на основната теза. 

(2) Приложение 2 с текст и таблица,в които е 

представен изследван случай със стратегически въпроси, 

които да бъдат оценени на изхода и да бъде дадено 

мнение за ефективността на процеса на стратегия за 
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национална сигурност по време на обявения като 

намерение на правителството през 2013 “Цялостен 

стратегически преглед на сигурността и отбраната на 

страната”. За съжаление правителството не постига 

вътрешно съгласие и прегледът не се провежда, което е 

доказателство в подкрепа на основната теза на 

изследването, че е необходимо да бъде въведен и 

осъществяван непрекъснат процес на стратегия за 

национална сигурност.  

(3) Приложение 3 в таблица са обобщени и 

систематизирани основни характеристики на процеса на 

стратегиите за сигурност (регламентиран ли е процесът на 

стратегия за национална сигурност и в какви документи; 

има и каква е периодиката на преиздаване на 

стратегическите документи по националната сигурност; 

кой е ръководителят и кои са участниците в 

разработването на документите; как се извършват, 

съответно, одобряване, осъществяване, контрол, отчет и 

преглед на документите) в изследваните съюзи (НАТО и 

ЕС) и държави (САЩ, Великобритания, Германия, 

Холандия, Афганистан и България) 

(4) Приложение 4 в таблица са систематизирани 

седем основни етапа в рамките на цялостния процес на 

стратегията за национална сигурност (решение за 

разработване на стратегия; разработване; одобрение; 

осъществяване; оценка на изпълнението; преглед и 

осъвременяване; преиздаване) и свързаните със тях 

дейности. 

Д. Библиография, която отразява използваната 

литература със 141 източника, от които 43 са на 

български и 98 на английски език.  
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Е. Списък на съкращения с 27 употребявани 

наименования. 

III. Основни изводи от дисертационния труд  

Идентифицирани и описани са пет модела на процеса 

стратегия за национална сигурност. 

 (1) “Институционализиран цикличен” модел, при 

който държавата присъства много силно в процеса като 

институция, като фактор и играе важна роля в 

стратегирането с участие на изпълнителната и на 

законодателната власт, както и с участието и важна роля 

на администрацията и военната експертиза, което е 

предпоставка за приемственост в дългосрочни цели и 

приоритети и в развитие на способности. 

Процесът е регламентиран от законодателя. Налице 

са законови задължения към изпълнителната власт да 

разработва и представя в парламента на определени 

периоди от време документи от типа стратегия за 

национална сигурност, както и периодични оценки и 

доклади по тях. Документите представят оценка на 

средата за сигурност, подходи за посрещане на 

предизвикателства, рискове и заплахи за националната 

сигурност, защита и реализиране на националните 

интереси и цели. Влияят пряко и косвено върху 

необходимите способности и ресурсите.  

Заповяданият цикъл на разработване на документите 

е свързан с цикъла на бюджетиране чрез задължителни 

годишни доклади по състоянието на сигурността и с 

цикъла на преизбиране чрез по-обстойни доклади по 

стратегията на период от четири-пет години. 

Законовите изисквания и предписаните задължения 

на изпълнителната власт и респективно на 
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администрацията се отнасят основно за първите три етапа 

от процеса на стратегия за национална сигурност: вземане 

на решение за разработване; разработване и одобряване 

на стратегията. Има и примери на изисквания за 

докладване в етапа изпълнение и за етапите преглед и 

преиздаване. Рядко се срещат изисквания за 

задължително въвеждане на измерители на резултатите, 

мерки на оценка на изпълнението и мерки за 

ефективността.  

(2) “Неинституционализиран “ad-hoc”” модел, при 

който институциите участват, но не са основният 

“творец” на стратегията. Дори в случаите, когато 

институциите може да са двигател и организатор на 

разработването и да осигуряват принос, експертиза, 

военна оценка и препоръки, от най-ранен етап в процеса 

се включват екипи на “мъдреците”, изявени бивши 

политически лидери, граждански сдружения и 

неправителствени организации, академичната общност и 

най-широки кръгове от обществеността чрез кръгли маси, 

конференции, дискусионни форуми в интернет и др. 

Процесът не е законово или нормативно разпореден, 

няма изисквания по отношение на цикличността на 

издаването, оценката, прегледа или преиздаването на 

документите, инициира се с “ad-hoc” решение на 

изпълнителната власт. Решението е продиктувано и се 

обяснява с различни мотиви, но е изцяло политическо и 

субективно. Много често е възможно е дори при 

наличието на всички обективни условия да няма решение 

на изпълнителната власт за разработване на стратегия.  

Няма твърди изисквания и относно съдържанието на 

стратегическите документи. Те са фокусирани върху 
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средата за сигурност, стратегическите цели и 

концептуалните подходи за осъществяването им. Този 

подход и създадените отношения в процеса на 

разработването са ефективни при комуникиране, 

популяризиране и осигуряване на обществена подкрепа за 

стратегическите цели и подходи. Документите влияят 

върху приоритизиране на стратегическите цели и дават 

общи насоки за осигуряване на необходимите набори от 

способности, но за връзка и стартиране на 

стратегическото планиране са необходими допълнителни 

политически указания. Осъществяване на стратегията, 

оценката, мерките за изпълнение и ефективност също са 

обект на политическите указания. 

(3) “Институционализираният “ad-hoc”” модел е 

подчертано институционален, в повечето случаи се 

прилага междуведомствен подход, а неправителственият 

сектор е привличан епизодично при разработването. 

Няма категорично законово изискване за 

разработване на документи от типа стратегия за 

национална сигурност. Процесът движен от осъзната 

необходимост, в резултат от наличието на силни традиции 

в изграждането и упражняване на административен и 

управленски капацитет. Провежда се на приемливи 

интервали, но няма определени твърди изисквания за 

цикличност. 

Разработват се различни по своя формат и 

съдържание стратегически документи: рамкови 

междуведомствени стратегии, стратегии за национална 

сигурност, бели книги, доклади от стратегически 

прегледи на отбраната, “зелени книги”, и др., които 

формират рамка за политика и планиране. 
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Стратегията за национална сигурност постепенно се 

превръща в рамка и основа за стратегическо планиране. 

Нейното влияние върху ресурсите и осигуряване на 

необходимите способности се реализира  чрез 

приоритетите, които стратегията задава за планирането, а 

не пряко върху бюджета. Влияе повече върху вътрешното 

разпределение на заделените средства за сигурност и 

отбрана, отколкото върху количеството на заделените 

средства в държавния бюджет. 

(4) “Скрит смесен” модел има, когато елементите на 

стратегия в откриваме политиката. Няма законово 

задължение изпълнителната власт да произвежда 

документи от типа стратегия за национална сигурност, 

както няма и изискване за периодичност или цикличност. 

В резултат такива документи не се разработват, а 

елементи на стратегията откриваме в документи по 

политиката и планирането (политики, доклади от 

прегледи на структурата на силите, политически указания 

и указания по планирането), от където и наричам процеса 

“скрит”. В тези документи се разглеждат под различна 

форма стратегически цели и приоритети в сигурността, 

които са директно обвързани с ресурсното осигуряване и 

необходимите набори от способности. 

Документите са разработвани от администрацията, 

преди всичко от цивилните и военни експерти в 

отбранителните ведомства. Процесът на стратегирането е 

инкорпориран, “скрит” в процеса на стратегическо 

планиране, чиито първи етап, “фаза нула” е 

формулирането на политика. Това е институционализиран 

процес със сравнително ограничено участие на 

неправителствения сектор.  
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(5) “Внесен” модел имаме, когато процес на стратегия 

се реализира под външно давление и натиск. В този 

случай за разработване на стратегия се използват 

практиките на някои от четири други модела или сбор от 

тях. Най-често се прилагат практиките от 

“неинституционализиран “ad-hoc” модел, като е 

характерен е с участието на чуждестранните донори на 

всички етапи. 

В процеса е засилен етапът на оценка с използване на 

измерители, мерки за изпълнение и мерки за ефективност, 

зададени от донорите, които се стремят да получат 

уверения за резултати срещу своите инвестиции. Когато 

международната общност, организации, съюз, коалиция 

или отделна чужда държава се ангажират с подпомагане 

на сектора за сигурност в друга държава и инвестират 

значителни ресурси, донорите биха желали да се убедят, 

че инвестициите са обвързани с ясни цели и приоритети и 

водят до резултати. 

Широко се прилага участие на неправителствения 

сектор при разработването чрез общонационални 

консултации, обсъждания с участие на гражданското 

общество, частния сектор, религиозни и етнически 

общности. Освен постигането на качествен документ, тези 

подходи целят да се приеме като собствен от обществото 

един на практика наложен отвън документ. Логичният 

резултат е, че след изтичане на периода документът е 

формално отчетен, поради факта, че разработването му е 

наложено по чужда воля . 

Дефиниран е процесът на Стратегията за национална 

сигурност като цялостен логически процес за постигане 

на националната цел.  
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В условията на съвременната среда на сигурност 

самата стратегия за национална сигурност се превръща в 

цялостен логически процес, който обединява всички 

нейни елементи за постигане на националната цел и 

създава рамка и основа за формирането на политики и 

свързаното стратегическо планиране. 

В рамките на единния процес “Стратегия за 

национална сигурност” са описани седем етапа:  

(1) решение за разработване на стратегия;  

(2) разработване;  

(3) одобрение;  

(4) осъществяване;  

(5) оценка на изпълнението;  

(6) преглед и осъвременяване;  

(7) преиздаване и свързаните със тях дейности. 

По отношение на България, процесът на стратегията 

за национална сигурност е обективно необходим. 

Очевидната полза е в ефективното използване на 

ограничени ресурси в подкрепа на жизнено важни 

интереси и за постигане на сполучливо набелязани 

дългосрочни стратегически цели. Най-добре би било 

процесът на стратегия за национална сигурност да е 

осъзната необходимост, към неговата роля да се подхожда 

с подобаващ респект и разбиране за ползите от 

прилагането му. Основната препоръка, обаче, е за 

регламентиране у нас на процес на стратегия за 

национална сигурност с всички негови етапи по модела на 

“институционализиран цикличен” процес. На различните 

етапи от процеса могат да бъдат отчетени следните 

съображения: 
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(1) Решението за разработване по практиките на 

“институционализиран цикличен” модел  следва да е 

категорично ясно кой взема решение. Препоръката е това 

да е ръководителят на изпълнителната власт. Той или тя 

следва да има право и законово задължение за 

иницииране на решение и да е задължен да инициира 

такова решение  периодично. Периодът следва да е 

свързан с преизбиране на изпълнителната власт, тоест да е 

около четиригодишен. При наличие на действаща 

стратегия, решението за разработване може да съвпадне с 

решението за преглед и нейното преиздаване. Поради 

динамиката на средата за сигурност следва да има 

възможност за преглед и преиздаване на стратегията 

извън цикъл. Суверените на политиката в областта на 

четирите инструмента на националната мощ (дипломация, 

разузнаване, военни и икономика). Министрите на 

външни работи, отбрана, вътрешни работи, ръководители 

на служби, и секретарят на по националната сигурност 

следва да могат да предложат преглед извън цикъл. 

(2) Разработването следва да се осъществява от 

специално създадена работна група с ръководител 

секретар по сигурността към МС. Положително е 

създаването на постоянен екип към секретаря, който 

следва да има важна роля за  изграждане “култура по 

стратегирането”, да поддържа институционална памет по 

стратегията, да мобилизира функционална експертиза. 

Съветът по сигурността към Министерски съвет следва да 

има бюджет, който да използва, за да мобилизира 

неправителствения сектор, като го включва в дейности, 

като оценка и изводи от предходни стратегии, 

формулиране на националните интереси, формиране на 
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“червен тим” за проиграване стратегически подходи и 

обвързване със способности, разработване на 

алтернативи, когато наличните способности са по-малко 

от необходимите и оформящият се дефицит на сигурност 

е неприемлив политически риск. Състав на 

междуведомствената работна група следва да е 

минимално необходимият за разработване на стратегията, 

за да може да се обхванат пълноценно инструментите на 

националната мощ, но и да се избегне опасността от 

разводняване на стратегията, загуба на фокус и неясни 

приоритети. Удачно е да се формира основен състав, 

който да е отговорен за разработването и да включва 

представители на външни работи, отбрана, вътрешни 

работи, икономика, финанси, разузнаване. Полезно би 

било да има и разширен състав, в който представители на 

по-широк кръг ведомства да се запознават периодично, 

което ще спомогне да не бъдат пропуснати съществени 

моменти от тяхната функционална експертиза и ще 

улесни процесът на координиране на проекта в 

правителството.  

(3) Одобряването в момента е в правомощията на 

законодателната власт и е целесъобразно за определен 

период от време да остане така. С развитие на “културата 

на стратегиране” стремежът следва да е към постепенно 

преминаване на правото за одобряване на стратегията за 

национална сигурност от изпълнителната власт. И в двата 

случая това право следва да е регламентирано със закон, 

защото от правото за одобряване да произтичат 

отговорности за осъществяване на стратегията и 

осигуряване на необходимите способности и свързаните 

ресурси, включително финансови. Необходима е 



 37 

съществена стъпка (и ще сме безкрайно щастливи ако 

това се случи в мирно време) към преодоляване на 

разбирането, специално на министерство на финансите, за 

‘пожелателния” характер на продуктите от процеса на 

стратегия за национална сигурност. Най-сериозният 

проблем, свързан с процеса на Стратегията за национална 

сигурност е, че идентифицираните в нея и производните 

планиращи документи необходими способности и ресурси 

не се осигуряват. 

(4) Осъществяването следва да е осигурено със 

свързани и производни документи (функционални 

стратегии, политики, указания по планирането, 

стратегически планове), които са залегнали в 

Методология за стратегическо планиране в Република 

България (подлежащи на усъвършенстване). 

Приоритетите от стратегията следва да са надлежно 

отразени в управленската програма на правителството, 

като се отчита, че националните интереси са обвързани с 

основните и непреходни ценности на обществото и 

държавата. В тази връзка стратегическите цели и 

приоритети от Стратегията са дългосрочни и надхвърлят 

далеч хоризонта на целите от правителствената програма. 

Връзката между стратегията и програмата е в 

установяване на подходящ приоритетен ред, който да 

осигурява подобаващо финансиране. Приоритет 19 

(предпоследен) за отбраната и приоритет 20 (последен) за 

външна политика не съвпада с моето разбиране за 

“подходящ” приоритетен ред и е резултат от липсата на 

процес на стратегията за национална сигурност. 

(5) “Оценката” се реализира чрез система от 

годишни доклади. Сред тях са докладите на службите за 
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разузнаване и контраразузнаване, “Докладът за  

състоянието на националната сигурност” и “Докладът за 

състоянието на отбраната и ВС”. Последният е 

разпореден със Закона за отбраната и въоръжените сили и 

е добър пример за осъществяване на отчет и оценка как 

заделените ресурси са реализирани в изграждане и 

използване на отбранителни способности. За това 

допринася наличието на ключови измерители, заложени в 

министерските указания по отбранителната политика. 

Сред тези измерители са в състояние ли са въоръжените 

сили да изпълнят конституционните си задължения и 

задачи по трите мисии: “отбрана”, “подкрепа на 

международния мир и сигурност” и “принос към 

националната сигурност в мирно време”; до каква степен 

се постигат целите по способностите и др. Това за 

съжаление не е характерно за останалите доклади. При 

категорично положителната им роля за информиране на 

Народното събрание и на обществеността, това не е 

достатъчно, тъй като оценките и изводите следва да водят 

до препоръки и търсене на алтернативи. 

(6) Прегледът и осъвременяването, както и (7) 

Преиздаването по подобие на етапът на разработването 

следва да са ясни и разпоредени в закон. Правителството 

следва да има своите отговорности, а в процеса по 

подходящ начин да са мобилизирани усилията и 

способностите на разузнавателната общност, на 

неправителствените организации, на експертите и 

академичните среди. Прегледът е изключително важен, 

защото няма успешна стратегия и план, които да не се 

основават на задълбочена и честна оценка на предходните 

стратегия и план. 
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IV. Самооценка на приносите на дисертационния 

труд  

Разработването на дисертационния труд е обосновано 

и ръководено от убеждението, че е необходим ясен, може 

би най-добре разпореден в закон, непрекъснат процес, в 

който да бъдат обединени разработването, одобряването, 

осъществяването, оценката на изпълнението, прегледът и 

осъвременяването или преиздаването на Стратегията за 

национална сигурност.  

За да могат да бъдат направени обективни препоръки 

относно този процес са изследвани опитът и практиката в 

НАТО и ЕС и няколко държави.  

Дефиниран е процесът на стратегия за национална 

сигурност и са описани пет модела на процеса на 

стратегия за национална сигурност, което представлява 

новаторски научен принос е.  

Направени са директни препоръки с практико-

приложно значение за процеса на стратегия за национална 

сигурност в България по всеки един от идентифицираните 

и описани седем етапа на процеса: 

(1) Правото за вземане на решение за разработване 

на стратегия следва да остане на ръководителя на 

изпълнителната власт, тоест на министър председателя. 

Към правото да взема това решение следва да се добави и 

законово задължение за иницииране обсъждането на 

решение за разработване на стратегия. Тъй като вече има 

действаща стратегия, това обсъждане на практика ще 

съвпадне с решение за започване етапите преглед и 

преиздаване на стратегията. При настоящите условия у 

нас е по-удачно да се възприемат практиките от 

“институционализирания цикличен” модел на процеса на 
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стратегия за национална сигурност и ръководителят на 

изпълнителната власт да е задължен да инициира преглед 

през определени периоди от време, свързани с периода на 

преизбирането на изпълнителната власт, тоест 

четиригодишни. Основният аргумент за това е, че за 

“неинституционализиран” или “институционализиран” 

“ad-hoc” модели е необходима определена култура на 

стратегиране и традиция в изграждането на 

администрация с подходяща експертиза, както и 

съчетаването й по подходящ начин с продуктите и 

оценките на разузнавателната общност, с военната оценка 

и препоръки, с възможностите за принос на 

неправителствения сектор, академичните среди и 

гражданското общество. Тази култура на стратегиране все 

още не е налице, за предпочитане е 

“институционализираният цикличен” модел. Като се 

отчита динамиката на съвременната среда за сигурност, 

необходимо е да има възможност за преглед и 

преиздаване на стратегията и извън цикъл, съответно 

министрите на външните работи, на отбраната, или на 

вътрешните работи, ръководителите на разузнавателни 

служби, както и секретарят на министерски съвет по 

националната сигурност. 

(2) Разработването на стратегията следва продължи 

да се осъществява от специално създадена работна група с 

ръководител секретаря по сигурността към Министерски 

съвет, с три евентуални промени: (1) Да се сформира и 

постоянен екип към секретаря по сигурността, който да е 

двигател на изграждането на “култура по стратегирането”, 

да е носител на институционална памет по процеса на 

стратегията за национална сигурност и да може по 



 41 

подходящ начин да мобилизира експертизата от 

функционалните области; (2) Съставът на временната 

междуведомствена работна група за разработване на 

стратегията следва да се прецизира, като би могло да се 

сформира основен и разширен състав. В основния състав 

да влизат представителите на министерствата на 

външните работи, отбраната, външните работи, 

икономиката, финансите, разузнавателната общност. (3) 

Необходимо е да се осигури бюджет на съвета по 

сигурността, чрез който по подходящ начин да се 

мобилизират и финансират усилията на неправителствени 

организации, независими експерти, бивши изявени 

лидери, академичните среди.  

(3) Одобрението на стратегията следва да остане 

право на законодателната власт. В резултат на развитие на 

“културата на стратегиране”, обаче, да се работи за 

постепенно преминаване на това право към ръководителя 

на изпълнителната власт. И в двата случая това право 

следва да е регламентирано със закон. От 

регламентираното със закон право за одобряване на 

стратегията трябва да произтичат и последващите 

отговорности за осъществяване на стратегията, 

осигуряване на необходимите способности и свързаните с 

тях ресурси, включително финансови. Необходима е 

съществена стъпка към преодоляване на разбирането, 

специално на министерството на финансите и 

поведението му в процеса на планиране и бюджетиране, 

за ‘пожелателния” характер на продуктите от процеса на 

стратегия за национална сигурност. 

(4) Осъществяването следва да е добре осигурено с 

необходимите свързани и производни документи, като 
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функционални стратегии, политики, указания по 

планирането, стратегически планове. Приоритетите от 

стратегията също трябва да заемат място в управленската 

програма, която правителството е задължено да разработи 

по закон за периода на управлението си. Националните 

интереси са обвързани с основните и непреходни 

ценности на обществото и държавата, а стратегическите 

цели и приоритети са дългосрочни и надхвърлят далеч 

хоризонта на целите от правителствената програма. 

Затова връзката между двете е в установяване на 

приоритетен ред, който да осигурява подобаващо 

финансиране.  

(5) Оценка на изпълнението в момента се реализира 

чрез система от годишни доклади: “Доклад за 

състоянието на националната сигурност”, “Доклад за 

състоянието на отбраната и въоръжените сили”, както и 

доклади на службите за разузнаване и контраразузнаване. 

Тези доклади имат положителна роля за информиране на 

Народното събрание и на обществеността за проблемите, 

но и за достиженията в областта на сигурността и 

отбраната. “Докладът за състоянието на отбраната и 

въоръжените сили”, например, е разпореден със Закона за 

отбраната и въоръжените сили. Той е и своеобразна 

форма на отчет и оценка до каква степен заделените 

ресурси от бюджета са реализирани в изграждане и 

използване на отбранителни способности. За целта има 

заложени ключови измерители – в състояние ли са 

въоръжените сили да изпълнят конституционните си 

задължения и респективно възложените им задачи по 

трите мисии: “отбрана”, “подкрепа на международния 

мир и сигурност” и “принос към националната сигурност 
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в мирно време”; до каква степен се постигат целите по 

способностите и др. Оценките и изводите водят до 

препоръки и търсене на алтернативи. Подобен подход е 

необходимо да се възприеме и за “Доклада за състоянието 

на националната сигурност”.  

(6) Прегледът и осъвременяването, както и 

евентуалното (7) преиздаване като етапи в процеса на 

стратегията за национална сигурност са засегнати в 

раздела решение за разработване. За България е 

необходимо процесът на стратегия за национална 

сигурност да е синхронизиран и хармонизиран с 

процесите на стратегиране в НАТО и ЕС. Това не 

означава че следва да се чака да завърши стратегическия 

процес в НАТО и ЕС, а още по-малко, че трябва да се 

копират автоматично оценките и стратегическите подходи 

от двата съюза. Напротив, характерен е примерът с 2010 

г., когато почти едновременно се случи процес на 

стратегическо преосмисляне в НАТО, в ЕС и у нас. 

Разбира се има експерти, които застъпват тезата, че е 

необходимо да се изчака, докато завърши процесът на 

разработване и бъде утвърдена нова Стратегическа 

концепция на НАТО и тогава да се хармонизират нашите 

документи с нея. За радост мнението да продължи 

работата надделява. По този начин почти едновременно с 

одобряване на стратегическата концепция на Алианса 

имаше готова напълно осъвременена стратегическа рамка 

на сигурността и отбраната с Бялата книга за отбраната и 

Въоръжените сили 2010, Стратегията за национална 

сигурност 2011, Националната отбранителна стратегия 

2011. Още по-важно е, че можахме да участваме в 

разработването на Стратегическата концепция на НАТО с 
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ясни и категорични позиции, което неизменно е 

предпоставка за защита на националния интерес. С две 

думи, процесът стратегия на национална сигурност у нас 

може и е полезно да се синхронизира и хармонизира с 

процесите в съюзите, в които членуваме, но винаги с ясен 

фокус свързан със защита на националните интереси и 

цели.  

V. Научни публикации по темата на 

дисертационния труд  

Доцев, Николай, “Отбраната в стратегията за 

национална сигурност на Република България” “Аспекти 

на сигурността:, Сборник, София 2012 г., Дипломатически 

институт при министъра на външните работи на 

Република България,  

Доцев, Николай, Процес на стратегията за 

национална сигурност. Стратегическо предвиждане и 

анализи”, Годишник на факултет „Национална сигурност 

и отбрана“ 2015 г. 
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