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ВЪВЕДЕНИЕ 

• В последните 10 години нарасна броят на страните, 
приели дългосрочни (стратегически) визии за 
развитие на въоръжените си сили; 

• По-големите държави развиват визии и за 
видовете въоръжени сили; 

• Институционален и национален консенсус – 
ключови фактори за успеха на една визия; 

• Разработката на визия – ключово задължение на 
стратегическото ръководство (лидери); 

• Развитието на една организация (институция) без 
визия е като движение на кораб без компас 
(достигането на желаната крайна цел не е 
гарантирано); 

• Визията трябва периодично да бъде 
актуализирана. 



НЕОБХОДИМОСТ ОТ ДЪЛГОДРОЧНА ВИЗИЯ ЗА 

РАЗВИТИЕТО НА ВС НА Р БЪЛГАРИЯ 

• Непоследователна отбранителна политика; 

• Неприемливи нива на съкращение на ВС и военни 

способности; 

• Липса на основна модернизация – ниско 

технологично ниво на ВС; 

• Неадекватно ниво на оперативна съвместимост; 

• Неефективен мениджмънт на отбраната; 

• Неефективно изпълнение на съюзните 

ангажименти; 

• Неясна дългосрочна цел и променящи се 

приоритети за развитието на ВС 

 



ВИЗИЯ – ОПИТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

• Визията е способност за виждане или планиране в 

бъдещето, за долавяне на бъдещи развития, сила за 

предвиждане, начин по който човек вижда или си представя 

нещо; 

• Визията е картина на желано бъдещо състояние на 

организацията / институцията. Изразената и споделена 

визия осигурява този образ и крайна цел на организацията, 

които тя се стреми да постигне в бъдещето. 

• Визията е това, което организацията / институцията иска да 

бъде (нейната мечта); стратегията е това, което 

организацията прави за реализиране на визията; 

• Визията има две основни функции: вътрешна – да обедини 

и сплоти организацията около желана цел; и външна – да 

представи и препоръча организацията на обществото и да 

получи неговата поддръжка.   



 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИЗИЯТА 

 

• РЕАЛИСТИЧНА – да бъде базирана на значими 

за организацията (институцията) реалности; 

• ПРАВДОПОДОБНА – да създава увереност в 

членовете на организацията (институцията), че е 

адекватна; 

• АТРАКТИВНА – да вдъхновява и мотивира 

членовете на организацията (институцията) и 

същите да искат да са част от нея в бъдещото й 

състояние; 

• НАСОЧЕНА КЪМ БЪДЕЩЕТО – тя е за бъдещото 

състояние на организацията (институцията).  



НЕОБХОДИМИ СВОЙСТВА НА ЕДНА ВИЗИЯ 

 (Nanus) 

• Ментален модел на бъдещо състояние; 

• Идеалистично-реалистична (да не е лесно постижима); 

• Подходяща за организацията и времето (съвместима с 
ценностите и културата на организацията); 

• Установява стандарти за превъзходство и отразява 
високи идеали; 

• Изяснява целта и посоката за развитие на 
организацията/институцията; 

• Вдъхва ентусиазъм и насърчава ангажираност 
(мотивираща); 

• Добре изразена и разбираема; 

• Отразява уникалността на организацията и нейната 
отличителна компетентност; 

• Амбициозна (качествено по-високо ниво на развитие) 



ЧУЖДЕСТРАННИЯТ ОПИТ 

• САЩ – Съвместна визия 2010; Съвместна визия 

2020 

• ПОЛША – Визия за полските въоръжени сили 

2030 

• КАНАДА – Стратегия 2020 

• ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – Визия на кралските ВМС 

2025 (за вид въоръжени сили) 

• ЯПОНИЯ – Визии на Япония за бъдещи 

способности за сигурност и отбрана в новата ера: 

Към мироизграждаща нация. 



ВИЗИЯ ЗА ПОЛСКИТЕ  

ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ 2030  - 1 

• Стратегически хоризонт – 22 години (2008 – 2030); обем 34 стр. 

• Цел – да покаже желаният характер и способности на бъдещите полски 

въоръжени сили и да насочва дългосрочното отбранително планиране към 

развитието на ново качество на армията, способна да отговори на 

изискванията на средата за сигурност в следващите 20-25 години; 

• Описва желаното състояние на ВС към 2030 г.; 

• Определя основните насоки в развитието на международната среда за 

сигурност; 

• Предвижда характера на оперативната среда за ВС; 

• Предвижда очакваните насоки на технологичния прогрес и влиянието му 

върху отбранителните технологии; 

• Желани характеристики на ВС: професионални и универсални ВС с 

модулен характер; висока бойна готовност и наличност; подготвени за 

незабавно стратегическо прехвърляне по въздух и море; наситени с 

модерна бойна техника и оборудване; с интегрирани структури за 

разузнаване, командване, поддръжка и логистика;    



ВИЗИЯ ЗА ПОЛСКИТЕ  

ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ 2030 - СТРУКТУРА 

Въведение; 

1. Международна среда за сигурност 

2. Основни предизвикателства за сигурността на Полша 

3. Основни интереси на Полша в областта на 

сигурността 

4. Бъдеща оперативна среда за полските въоръжени 

сили (противник; бойно поле; операции) 

5. Полски въоръжени сили – 2030 (мисии и задачи; 

оперативни способности; организационна структура; 

човешки ресурси; подготовка и военно образование; 

военна техника) 

Заключение  

 



СЪЮЗЕН ОПИТ 

• НАТО – Стратегическа визия: Военното 

предизвикателство (2004) 

• ЕС – Начална дългосрочна визия за 

потребностите от отбранителни 

способности и капацитет на ЕС 2025 



СТРАТЕГИЧЕСКА ВИЗИЯ: ВОЕННОТО 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО (НАТО) – 18 стр. 
• Цел – Да предостави визия за начина, по който ще бъдат 

планирани и провеждани бъдещите операции на НАТО; 

• Стратегически хоризонт – 15 години (до 2020 г); 

• Описва характера на бъдещите конфликти, силите, 
концепциите и способностите, от които НАТО ще има 
потребност за планиране и провеждане на успешни 
операции; 

• Подпомага трансформацията чрез най-общи указания за 
дългосрочното развитие на силите, способностите и 
концепциите на Алианса; 

• Предоставя концептуалната рамка за подпомагане 
процесите на отбранително планиране и решенията за 
реинвестиране в НАТО и страните-членки; 

• Информира и стимулира трансформационния дебат в 
Алианса и съюзните държави; 



СТРАТЕГИЧЕСКА ВИЗИЯ: ВОЕННОТО 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО (НАТО) - СТРУКТУРА 

• Резюме (кратко изложение); 

• Част 1: Въведение; 

• Част 2: Бъдещата стратегическа и военна 

среда; 

• Част 3: Бъдещи операции, сили и концепции; 

• Част 4: Способности; 

• Част 5: Рамка за трансформация 

      

 

 



НАЧАЛНА ДЪЛГОСРОЧНА ВИЗИЯ ЗА ПОТРЕБНОСТИТЕ 

ОТ ОТБРАНИТЕЛНИ СПОСОБНОСТИ  

И КАПАЦИТЕТ НА ЕС 2025  

• Разработена от Европейската отбранителна агенция 

през 2006 г. 

• Стратегически хоризонт – 20 години; 

• Визия за бъдещия характер и контекст на операциите 

по ЕПСО за подпомагане на краткосрочните решения, 

които ще определят дългосрочните отбранителни 

способности и капацитет на Европа; 

• Определя характеристиките на бъдещите сили и 

способности на ЕС: 

     - синергичност; 

     - гъвкавост; 

     - селективност; 

     - поддържане на силите 

 



НАЧАЛНА ДЪЛГОСРОЧНА ВИЗИЯ ЗА ПОТРЕБНОСТИТЕ 

ОТ ОТБРАНИТЕЛНИ СПОСОБНОСТИ  

И КАПАЦИТЕТ НА ЕС 2025 - СТРУКТУРА 

   Резюме (Кратко изложение); 

   Въведение; 

   I. Глобалният контекст; 

   II. Предизвикателства за отбраната; 

   III. Последствия за военния принос към 

операциите по ЕПСО; 

   IV. Последствия за развитието на способностите; 

   V. Ключови въпроси за органите по 

отбранителното планиране; 

   Анекс: Бъдещ профил на способностите 

 



БЪЛГАРСКИ ОПИТ В РАЗРАБОТКАТА 

НА ВИЗИИ ЗА ВС 

• 2004 – Дългосрочна визия за развитието на 

националните ВС – 2015: 

    - Стратегически хоризонт – 10 години (2005 - 2015); 

     - Ограничена в рамката на договорените с НАТО Цели 

за силите за България; 

     - Набеляза необходимите ресурсни рамки на 

годишните разходи за отбрана; 

     - Значително ограничи структурата и състава на ВС, 

на основата на ограничените отбранителни ресурси; 

     - Не очерта ясно бъдещата стратегическа и военна 

среда, както и възможните бъдещи операции, в които 

може да участват въоръжените сили и концепциите за 

използването им; 

 - Нереализирана. 



ВИЗИЯ 2020: БЪЛГАРИЯ В НАТО И  

В ЕВРОПЕЙСКАТА ОТБРАНА 

   Краткосрочна визия – хоризонт 5-6 години 

I. Среда за сигурност: хибридни войни , енергийна 

сигурност, провалени държави, тероризъм и 

миграция. 

   II. Икономически аспекти на отбраната: растеж  и 

заетост чрез иновации и технологии, съвместни 

многонационални проекти. 

   III. Реинвестиране в съвременна сигурност и 

отбрана. 

   IV. Необходими способности за съвременна 

отбрана 

 



ПРИМЕРНА СТРУКТУРА СТРАТЕГИЧЕСКА 
ВИЗИЯ  

• Въведение 

• Основни предизвикателства за сигурността на 
страната  

• Бъдеща оперативна среда за въоръжените сили 

• Бъдещи мисии и задачи на въоръжените сили и 

перспективни концепции за тяхното използване 

• Бъдещи необходими оперативни способности  и 

структура на въоръжените сили 

• Тенденции в развитието на отбранителните 

технологии 

• Човешки ресурси за въоръжените сили 

• Военно образование и подготовка на личния 

състав 

 



Заключение  
• Липсата на стратегическа визия за развитието на ВС е една от 

причините за непоследователна отбранителна политика и 

отсъствието на политически консенсус в областта на отбраната; 

• Реализирането на стратегическата визия се осъществява със 

съответна политика, стратегии и планове за развитието на ВС; 

• Реализирането на една стратегически визия е дело на няколко 

парламента и правителства; 

• Стратегическата визия определя най-вярната посока за 

развитието на ВС за период 15-20 години; 

• Реализирането на стратегическата визия изисква посветеност 

и постоянен ангажимент на стратегическите лидери; 

• Стратегическата визия за развитието на ВС е най-добре да 

бъде приета от правителството и одобрена от парламента на 
страната, за да бъде с най-висока степен на легитимност. 



Благодаря за Вашето внимание! 
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