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Уважаеми дами и господа, 
В условията на динамично развиващия се свят, икономическата криза 

обхванала региона и сериозните финансови затруднения във всички области на 
обществения ни живот, е много трудно да се поддържат необходимите  
способности на въоръжените сили,  достатъчни за гарантиране на националната 
сигурност. Трансформацията на отбраната, обхванала всички страни от НАТО 
предизвика обстановка на бавно изоставане на страната ни в изграждането на 
новите мрежово базирани способности на ВС и поставя под въпрос 
оперативната ни съвместимост в рамките на Алианса. Ограниченият бюджет за 
отбрана сви възможностите за изпълнение на плановете за модернизация и ни 
поставя в затруднение при изпълнението на Целите на силите и поетите 
ангажименти към НАТО. В допълнение към това се появяват и нови 
ангажименти, свързани с пълноправното членство в ЕС и необходимостта от 
изграждането на способности за участие в съвместни операции в рамките на 
съюза. 
  Все още част от българските експертите в областта на сигурността са на 
мнение, че въпреки членството ни в НАТО и ЕС не сме се почувствали по-
сигурни и нашите способности за гарантиране на националната сигурност през 
последните години са намалели. Това така ли е или просто нашето мислене е 
все още ориентирано към старото разбиране на тези категории? Нима въпреки 
че постигаме стратегическите си цели, стоим на изходна позиция и не можем да 
почерпим полза и дивиденти от завоюваните успехи? Най-вероятно това до 
известна степен е така, защото продължаваме да робуваме на старото мислене. 
Защото докато в западно- и централноевропейското пространство поради 
принадлежността към НАТО процесите на интернационализиране на ВС се 
задълбочават и по този начин многонационалността вече е ключов принцип за 
стабилността в Европа, а многонационалните военни формирования (МВФ) - 
практическата реализация на европейската идентичност за сигурност и отбрана, 
в нашия регион ВС все още  са израз на политическите интереси на отделните 
нации и се считат за основен гарант на тяхната изолирана национална 
сигурност. Независимо от пълноправното членство на България и Румъния в 
алианса и участието на по-голямата част от страните от региона в 
“Партньорство за мир”, както и ускорената интеграция с ЕС, те продължават да 
бъдат до голяма степен ориентирани в нашето съзнание все още по старому към 
съседа-потенциален враг, а не към актуалните рискове за сигурността.  Вярно е, 
че в нашия регион в областта на МВФ се създадоха “Многонационалните 
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мирни сили в Югоизточна Европа” (SEEBRIG) и “Оперативната група за 
военноморско сътрудничество на черноморските държави” (Black Sea Naval Co-
operation Task Group  - BLACKSEAFOR). Този факт се явява много силен 
военно-политически сигнал и важна стъпка към задълбочаване на 
интеграционните процеси във ВС на балканските държави. Явно е обаче, че 
само участието в тях не води до сериозно укрепване на националната сигурност 
на България. Единствено многонационалната бойна група на ЕС „HELBROC” 
има реален принос и може да се разглежда като база за доразвиване на 
системата в региона. 

Военната интеграция в балканския регион е усложнена не само от 
частичната непринадлежност към НАТО и ЕС, а и от различните културни, 
религиозни и исторически обременявания, залегнали дълбоко в съзнанието на 
хората от региона. За да се осъществи по-дълбока интеграция е необходим 
относително продължителен период от време и промяна в мисленето по 
въпросите за сигурността не само сред военния елит, а и в цивилното население 
и политическите субекти. 

С този доклад ще изразя своето становише по този въпрос и ще се опитам 
да обоснова един по-различен подход за повишаване на отбранителния 
потенциал на страната. Изхождам от  позицията, че ние не сме направили 
необходимото за да се възползваме от дивидентите на нашето членство в НАТО 
и ЕС. Ние сме пасивни и като че ли очакваме някой друг да направи нещо в 
интерес на нашата национална военна сигурност или се опитваме чрез участие 
в международни мисии и учения да догонваме нивото на развитие на 
западноевропейските държави, влагащи милиарди за реализация на 
трансформацията на своите ВС. Подобна инвестиция естествено е непосилна 
задача за нас не само за момента, а и в далечна перспектива. По този начин ние 
бавно, но много сигурно изоставаме технологично и концептуално от нашите 
партньори и съвсем скоро можем да се окажем оперативно несъвместими с тях1

Явно е, че трябва да се потърсят и други, по-рационални и ефективни 
подходи за решаване на проблема. Според мен решението се крие в засилването 
на многонационалността във ВС и по-конкретно чрез създаване на постоянни 
многонационални военни (бойни) формирования в региона, предназначени и 
способни за изпълнение на целия спектър от задачи, включително и главно за 
случай на отбрана. Това не е стремеж за създаване на „НАТО в НАТО”, както 
твърдят някои противници на идеята поради остарялото си мислене, а 
прилагане на западноевропейския опит в нашия регион и е в интерес на НАТО 
и ЕС

.  

2

Естествено е, че за да се осъществи тази идея трябва да се повлияе на 
някои от факторите, определящи нивото на националната сигурност в 
направление на тяхното повишаване. Един от тези фактори е състоянието на 

.  

                                                
1 Постановление № 54 на МС от 21.03.2008 г. 
2 Министерство на отбраната,  Дирекция „Политика за сигурност и отбрана“ - Анализа на 

Лисабонският договор в областта на сигурността и отбраната,  29.11.2009 
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военнополитическите отношения в регионален мащаб. Тъй като системата за 
сигурност на Република България може да бъде разглеждана само като част от 
тази на Югоизточна Европа и от общоевропейските системи за сигурност, то 
повлияването на този фактор не трябва да е за сметка на другите страни в 
региона. По този начин чрез засилена интеграция да се постигне качствено ново 
ниво на военнополитическите отношения в регионален мащаб.  

Основополагащо условие за това обаче е необходимостта за коренна 
промяна в мисленето относно вероятния противник. Целесъобразно е вече да се 
подхожда не от гледна точка на баланс на силите със съседите, а от гледна 
точка на взаимно допълване на бойните потенциали. Това е възможно само ако 
действително считаме съседите си (а и те нас) само и единствено за партньори 
или съюзници, а съвместния боен потенциал е насочен към външен за региона 
или асиметричен противник. 

Основен елемент на системата за национална сигурност е отбраната на 
страната. За нейното реализиране е необходимо изграждане и поддържане на 
достатъчен отбранителен потенциал, част от който е военният потенциал. По-
нататък в доклада си ще се спра само на проблематиката, свързана с 
повишаването на военния потенциал на страната, който както споменах преди 
не бива и не може да се анализира отделно, изолирано от региона и Европа. В 
тази обстановка към необходимостта от способности на държавата да гарантира 
националната си сигурност естествено се добавят и изискванията на 
международните организации на които България е пълноправен член. 

Независимо от това,  процесите на мирно уреждане на  съществуващите 
проблеми и на  укрепването  на стабилността в нашия регион все още се 
осъществяват с много условности, защото наред с положителните тенденции за 
мирното развитие в региона,  все още съществуват заплахи,  свързани с 
противоречивите интереси на прилежащите към него  държави, сложният им 
път към демокрация и тежките социално-икономически  проблеми.  

Тази обстановка генерира среда за сигурност, благоприятна за развитие 
на т.н. “асиметрични” заплахи , а геостратегическото разположение на региона 
е изключително удобни за тяхното осъществяване. Въпреки, че не съществуват 
рискове и заплахи от  пряка военна агресия срещу България и суверенитета на 
нашите национални граници, значително нарастват отговорностите ни по 
тяхната охрана като външна граница на Европейския съюз3

Докато колективната отбрана остана основно ангажимент  на НАТО, то 
Европейският съюз се нуждае от съответните цивилни и военни способности на 
всички държави-членки за разширеният и комплексен спектър на рисковете. 
Изисква се и съответно разпределение на отговорността между държавите-

. Ролята на България 
в тази област не само силно нарастна, а и необходимостта тя да дава по-голям и 
реален принос за сигурността на Съюза стана силно осезаема. Вече всички в 
Европа очакват от нас да гарантираме не само нашата, а и тяхната сигурност. 

                                                
3 Постановление № 54 на МС от 21.03.2008 г. 
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членки при съвместното гарантиране на мира. Този процес се управлява въз 
основа на приетата европейската стратегия за сигурност4

В Анализа на Лисабонският договор в областта на сигурността и 
отбраната, извършен от  Дирекция „Политика за сигурност и отбрана“ на 
Министерство на отбраната  от 29.11.2009, са посочени основните изводи и 
перспективи за България:

.  

5

                                                
4 EUROPEAN SECURITY STRATEGY , Brussels, 12 December 2003 

 - Преименуването на Европейската политика за 
сигурност и отбрана на „обща политика за сигурност и отбрана” (ОПСО) 
подчертава ясното намерението на ЕС за по-голяма интеграция в тази сфера. 
Договорът отива още по-нататък, като уточнява, че ОПСО ще включва 
“постепенно нарастващо формиране на обща отбранителна политика на съюза”, 
която “ще доведе до обща отбрана, когато Европейският съвет реши това с 
единодушие.” ОПСО осигурява на Европейския съюз оперативен капацитет, 
основаващ се на военни и граждански способности, предоставени от 
държавите-членки. Този принос може да бъде и във вид на сформирани от 
държавите-членки многонационални сили, които съюзът да използва извън 
своята територия с оглед поддържане на мира, предотвратяване на конфликти и 
засилване на международната сигурност в съответствие с принципите в Устава 
на ООН. Във връзка с това държавите-членки се ангажират прогресивно да 
подобряват военните си способности. Това задължение  е изключително 
отговорно и много трудно изпълнимо в условията на финансова криза и поради 
разширяването на обхвата от мисии и задачи на съюза в направление към 
прилагане на реална бойна сила в бойни действия. Договорът дефинира 
задачите на ОПСО, като ги разширява спрямо основата на Петерсбергските 
мисии с тези, възложени от Европейската стратегия за сигурност. Това е 
индикатор за значителна промяна в тази политика. Включени са операциите по 
налагане на мир, както и поддръжка за трети страни в борбата срещу тероризма 
на тяхна територия. Механизмът на ЕС на “Постоянно структурирано 
сътрудничество“, е предназначен за развитие на военните способности на ЕС. 
Критерий за участие в него е държавите да притежават необходимите 
способности за най-тежките мисии и да имат нужната политическа воля за 
такова сътрудничество. Тези критерии са много трудно изпълними само с 
национални усилия – особено първия. За участие в най-тежките мисии – 
налагане на мир или отбрана се изисква много високо ниво на оперативна 
съвместимост, гарантираща боеспособност почти равна на националната. Това 
може да се постигне единствено ако бойните формирования, които ще 
изпълняват задачите, са сформирани значително преди операцията и са бойно 
сглобени и сертифицирани за това. ЕС отваря възможността и за “Засилено 
сътрудничество”, с което също се разширява реализирането на общата 
политика за сигурност и отбрана, позволявайки група от минимум осем 

5 Министерство на отбраната,  Дирекция „Политика за сигурност и отбрана“ - Анализа на 
Лисабонският договор в областта на сигурността и отбраната,  29.11.2009 
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държави-членки да осъществява конкретни мисии. Съвсем реално е България 
да търси своето място в тази група. Договорът закрепва ролята на НАТО като 
основа на колективната отбрана на държавите, които са едновременно членки 
на НАТО и на ЕС, а именно, че тази организация ще бъде основа на тяхната 
колективна отбрана и формат на изпълнение на ангажименти от такъв характер. 
Това изисква от нас качествено и пълно изпълнение на стандартизационните 
споразумения и целите на силите, както и всички други поети ангажименти към 
НАТО. В изпълнение на поетия в НАТО процес за трансформация на 
отбраната6

  За да видим нашето място в системата за сигурност  в региона нека се 
спрем на  анализа на военните потенциали на страните от разширената 
черноморската зона (РЧЗ), направен от ОР ген. м-р Съби Събев

, основна тенденция в рамките на Алианса стана преориентирането 
от  възпиращи въоръжени сили, ориентирани към заплахата към ориентирани 
по способностите сили за отговор.  БА беше изграждана и структурирана в 
течение на десетилетия „в служба на страната” като въоръжена сила за 
възпиране на една ясно различима заплаха в директна конфронтация  срещу 
потенциален противник. След приемането в НАТО тя трябваше да стане 
въоръжена сила с допълнителни, разширени бойни задачи, способна да ги 
решава далеч извън обичайната досега географска област и извън обичайния им 
досегашен спектър. Това изисква създаването на много допълнителни 
способности, част от които неприсъщи до сега за ВС.  Това още повече налага 
все по-силното обвързване в рамките на съществуващи или нови съюзни 
структури, както и тяхното доразвиване чрез създаване  при нужда на коалиции 
ad-hoc. Процесът на трансформация на целия сектор на отбрана и на ВС поставя 
страната ни в ситуация на непрекъснато изоставане в областта на оперативната 
съвместимост с първата група държави и съвсем скоро може да стане така, че 
да не сме в състояние въобще да участваме в съвместни бойни действия. Това 
не бива да го допускаме, защото тогава ще ни остане само възможността да 
предоставяме „пушечно месо” под чуждо командване. 

7. В него той 
посочва, че балансирането на разнообразните и многостранни интереси е най-
добрия, макар и най-труден начин за справяне с множеството съществуващи 
заплахи и източници на напрежение в региона. Сравнявайки данните за 
военните потенциали на страните от РЧЗ8

                                                
6  Ingo Reindl, Centre for Transformation of the Bundeswehr, Analytical Tools for Capability Based Planning  

  виждаме, че «като отделни държави 
само Русия, Турция и отчасти Украйна, с мирновременния състав на силите си 
са в състояние да провеждат широкомащабни военни операции. От друга 
страна вероятността за такива операции е много ниска, тъй като същите са 
свързани със защитата на националния суверенитет, а такава заплаха за 
посочените страни в обозримо бъдеще не е видна. Частично такива операции са 
възможни и в конфликт между две или повече държави в региона, ако 
горепосочените страни се ангажират в същия. Две от страните – Русия и Турция 

7 ОР ген. м-р Съби Събев - „Военните аспекти на сигурността в разширения Черноморски регион” 
8The Military Balance 2007, p. 104-205.   
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имат потенциала на регионални сили и се стремят да доминират региона и във 
военен аспект, като имат възможности да използват и военна сила за постигане 
на национални цели по сигурността.» Всичко това е вярно но в случай, че 
разглеждаме региона като съставен от отделни, необвързани помежду си 
държави. Съвсем по друг начин изглежда обстановката, когато се съобразим с 
общия потенциал на страните от НАТО или ЕС и отчетем фактора PfP. Тогава 
става ясно, че най-добрият начин за справяне с множеството съществуващи 
заплахи и източници на напрежение в региона може би не е баланса на силите 
на отделните държави, а многонационалното коопериране. 
  На този етап сред повечето от специалистите в областта на политиката за 
сигурност се налага мнението, че малки държави като нашата не могат да си 
позволят покриването на всички рискове и заплахи. Днес особено остро се 
чувства несъответствието и породеното от това напрежение между 
необходимите и наличните ресурси. Изход от това до сега се търси в 
ефикасното разпределение на ресурсите и гъвкавото структуриране на 
въоръжените сили, както и в участието в международните програми и 
инициативи, които мерки обаче са явно недостатъчни за изпълнение на поетите 
съюзни ангажименти и покриване на националните нужди. В постановление № 
54 на МС от 21.03.2008 г. се дават заключения относно наличието на дефицит 
на способности: „Нарасналите в количествено и качествено отношение 
изисквания към въоръжените сили за придобиване на нови оперативни 
способности и допуснатото по ресурсни и организационни причини забавяне в 
тяхното придобиване доведе до дефицит от способности. Това намалява 
капацитета на въоръжените сили да изпълняват задачите си по отбранителната 
роля (мисия) и не съответства на политически поетите от страната ни 
ангажименти в осъществяването на отбранителната политика на съюзите, в 
които България участва.”9

   Горните изводи и тенденции и политическата ангажираност на страната 
ни наложиха търсенето на нов баланс между задачите на въоръжените сили, 
тяхната численост и разполагаемия ресурс. В някои анализи на военни експерти 
военната сигурност на Р. България се поглежда през призмата на бюджет 2010

   

10

- ограничаване още повече на и без това ниския капацитет на страната ни за 
модернизация на ВС и спиране на зпочващия бавно процес на трансформация. 

 
в който е залегнало намаляване на разходите на Министерството на отбраната 
до 1.89 %, размер  определен като процент от Брутния вътрешен продукт, (най-
нисък за последните 20 години). Това може да доведе до следните последици: 

- невъзможност да се осигури участието на Република България във военните 
операции и мисиите, за които има решение на Народното събрание. 
- забавяне или неизпълнение на поетите от страната ни ангажименти към НАТО 
и към ЕС (Целите на въоръжените сили). 
                                                
9 Постановление № 54 на МС от 21.03.2008 г. 
10 ОР генерал-майор Валери Лазаров - доклад „Военна сигурност-предизвикателства и перспективи” 
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- ограничаване на  непосредствената издръжка на формированията от ВС, което 
ще се отрази негативно на изпълнението на функциите по отбраната на 
страната (ще понижи и без това ниския към момента боен потенциал). 
- затруднена поддържка на военната инфраструктура, въоръжението и 
техниката, което допълнително ще затрудниизпълнението на задачите. 

  В тази връзка може да бъде направен извода относно използването на 
въоръжените сили в тяхната отбранителна роля, че вероятността територията на 
Република България и на страните - членки на Алианса, да бъдат заплашени от 
конвенционална военна заплаха е изключително ниска и отбранителни задачи 
на територията на страната и в зоната на отговорност на Алианса е малко 
вероятно да бъдат изпълнявани. Това обаче не означава, че не трябва да 
изграждаме и поддържаме способности за изпълнение на тези задачи. Това 
означава само, че при тази оценка на средата изграждането и развитието на 
национални способности за отбранителна операция ще става в обстановка, 
когато въоръжените сили ще разполагат с достатъчно време, но при 
предварително поддържано ниво на способности като база за  постигане на 
нужния отбранителен капацитет.  
  Един от възможните варианти за повишаване на способностите за отбрана 
на страната в тези условия е чрез поддържането на съответен мобилизационен 
резерв. За този вариант от Асоциацията на завършилите Колежа по отбрана на 
НАТО е разработена концепция за основните положения и проект на закон за 
резерва на въоръжените сили на Република България. Концепцията все още не е 
официално приета и не е в сила, но е ясно, че тя е само един от пътищата за 
решаване на проблема с отбраната на страната в дългосрочен план.  

 Тук възниква въпроса, дали това въобще е възможно само в национални 
рамки или отново е нужно да се опрем на нашите съюзници?   

 За да придобием реална представа за нивото на сигурност в региона и 
доколко националния отбранителен военен потенциал е достатъчен, е 
целесъобразно да използваме модел за разчитане на нивото на регионална 
сигурност. Бихме могли принципно да приложим използвания в близкото 
минало в НАТО “Аналитичен модел на стабилността” (The Stable Regional 
Force Ratio Model - SRFR), представляващ математически модел за изследване 
на условията за военна стабилност в отделен регион11

 Въпреки, че той е базиран на противопоставянето на различните страни 
или комбинация от коалиции между тях (вече отхвърлена теза за възможно 
скорошно развитие на обстановката), чрез неговото прилагане може да се даде 
отговор на въпроса дали въобще е възможно за отделна нация да постигне 
такъв боен потенциал, че да поддържа необходимия баланс на силите, а също и  
какво е влиянието на коалирането върху отбранителния потенциал на страната.  

. 

Основната идея на модела се базира върху Концепцията за стабилно 
съотношение на регионалните сили (The Stable Regional Force Ratio Concept), в 

                                                
11 Das Analytische Stabilitaetsmodell (SRFR-Modell) – IASFOR – Universitaet der Bundeswehr Munich. 
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която с цел по-лесното оценяване на военната стабилност в многополюсен 
контекст се сравнява бойната мощ на въоръжените сили (структури, 
формирования) на потенциалните страни, участващи в хипотетичен конфликт в 
даден регион. Приемаме, че независимо от количествените нива на 
въоръжените сили може да се установи такова съотношение между наличната 
настъпателна мощ на ВС на потенциалния агресор в даден регион и 
дефанзивната (защитна) мощ на потенциалната страна-жертва на агресията, при 
което съотношение или при стойности под него втората страна счита военната 
ситуация по отношение на първата страна за стабилна, в смисъл, че се смята за 
незастрашена от нападение. Това съотношение ССРС (SRFR) е идентично на 
относителния оперативен минимум за отбрана, т.е. минимума отбранителна 
военна мощ, необходим за надеждно възпиране, който жертвата трябва да има 
по отношение на настъпателната бойна мощ на агресора. 
При това могат да бъдат възприети множество критерии по които да се оцени 
нивото на стабилността, но има основно два, които са от практическо значение 
за тази оценка: - критериите ДОСТАТЪЧНОСТ и СИГУРНОСТ. 
  - Критерият ДОСТАТЪЧНОСТ е приложим или когато военната история 
показва, че въпросната страна-агресор избягва военните рискове, или ако има 
основание да се приеме, че има голяма степен на сигурност за успех при 
евентуално нападение. Всъщност дадена страна би могла да се чувства 
достатъчно сигурна по отношение на дадена враждебно настроена страна, ако 
смята че има достатъчно доказателства, че втората избягва големите рискове. 
Ако те  не са на лице, то първата все пак би могла да не се чувства заплашена, 
ако смята че разполага с достатъчно военна мощ за да отблъсне агресия. Така и 
в двата случая стабилната ситуация ще се характеризира с високи прагови 
стойности на Р, където Р е вероятността за успех на нападението (например 
90% или повече). 
  - Критерият СИГУРНОСТ е приложим, когато потенциалният агресор не 
може да се смята за избягващ рисковете, а невоенните отношения с 
потенциалната жертва не са добри, така, че потенциална жертва не може да 
бъде изключена. В този случай потенциалната жертва би се чувствала сигурна 
само ако праговата стойност W, където W е вероятността за успешно 
отблъскване на агресията е достатъчно висока ( например 90% или повече). 
  Моделът за многополюсната стабилност (The Multipolar Stability Model – 
ASAM), който е съставна част на модела SRFR приема, че дадена страна “k” се 
чувства сигурна, ако отбранителната и мощ NDk , налична от състоянието и 
разположението на въоръжените и сили е равна или по-висока от минималната 
отбранителна бойна мощ NDkmin, необходима за възпиране или отблъскване на 
едновременни нападения (атаки) от всички страни i ≠ k, които биха могли да се 
включат в настъпателна коалиция срещу страната k. Ако това е случаят за всяка 
страна k = 1,…, n в съответния регион, то тогава регионът може да се смята за 
военно стабилен. С други думи, многополюсната стабилност изисква всяка от 
страните в даден регион да има достатъчно отбранителна бойна мощ, така, че 
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стойностите Fki (стабилно съотношение на регионалните сили за страна “k”по 
отношение на страна “i”) на SRFR(ССРС) да не бъдат превишавани от всички 
страни i ≠ k, влизащи в настъпателна коалиция срещу k. 

Моделът предполага, че регионална военна стабилност съществува, ако 
са удовлетворени следните математически отношения: 

nkNN DkDk ,...,1min =∀≥ (1), с  =minDkN ∑
∈≠ kTki ki

Ai

F
N

 (2) и  Di
Dki

ikDkDk NfNN
k

•+= ∑
∈≠

        

където: 
i =      индекс на страните в региона  (i = 1,…, n)  
k =     индекс на …………… страни (k = 1,…, n) 
n =     брой на страните в региона 
NDk = дефанзивна (отбранителна) бойна мощ на страна “k” 
NAi =  офанзивна (настъпателна) бойна мощ на страна “i” 
Fki =   стабилно съотношение на регионалните сили SRFR за страна “k”по 
отношение на страна “i” 
Tk =    подмножество страни i ≠ k, които могат да се включат в офанзивна 
коалиция срещу страна “k” 
Dk = подмножество страни i ≠ k, които подкрепят отбраната на страна “k” 
Fk =  частта от отбранителна бойна мощ на страна “i”, заделена за отбрана на 
страна “k” 
Ако въпросната страна-жертва не може да  очаква да бъде подкрепена от други 
страни ( kif ik ≠∀= 0 ), общата  отбранителна бойна мощ DkN на 
разположение на страна “k” е равна на отбранителната бойна мощ DkN на 
собствените и въоръжени сили, т.е. (1) се модифицира в 

nkNN DkDk ,...,1min =∀≥  (4) 
Многополюстната военна стабилност изисква разликата между наличната 
отбранителна бойна мощ и минималната отбранителна бойна мощ за възпиране 
да бъде положителна или поне равна на нула ( 0min ≥− DkDk NN ), за всички страни 
k = 1,…,n от въпросния регион. В противен случай ситуацията би била 
нестабилна в смисъл, че критериите стоящи в основата на ССРС не са 
удовлетворени за съответните страни “k”, поради недостиг на отбранителна 
бойна мощ.  

Прилагайки модела за нашия регион, можем да оценим баланса на 
отбранителната бойна мощ (БОБМ), като за целта приемем за еквивалент 
бойната мощ на българско военно формирование. При това ще видим, с оглед 
удовлетворяването на критериите за стабилност P* и W*, коя страна в региона 
какъв дефицит на отбранителна бойна мощ има спрямо най-силната, а също и 
как това се отразява на стабилността при съответно коалиране в рамките на 
колективната отбрана (НАТО, ЕС). 
   Разликата между стойностите, получени за P*=0.9 и W*=0.9 може да се 
приеме за военната цена, която трябва да се плати от съответната страната или 
от международни организации, които я подкрепят за поддържане на 



10 
 

стабилност, когато отношенията в региона са обтегнати или се характеризират с 
несигурност. Сравнението между различни възможни сценарии илюстрира, че 
би бил налице значителен излишък на отбранителна бойна мощ, ако 
съответната страна може да бъде сигурна, че други страни от региона ще я 
подпомогнат. Така, че подходящи форми на споразумение за създаване на 
военни формирования за колективна отбрана са основна предпоставка за 
намаляване бремето на отбраната на страните от региона и на международните 
организации, отговарящи за поддържането на регионалната стабилност отвън.  
Резултатите от един такъв разчет подсказват, че в известни граници 
съкращения на наличните въоръжения биха допринесли значително за 
подобряване на регионалната стабилност и намаляване на дефицитите на 
отбранителна бойна мощ. От друга страна, членството в отбранителни съюзи на 
страни от региона подобрява значително отбранителните им възможности – 
естествено, ако те могат да използват рационално това членство в случй на 
нужда от отбрана.  
  Не бива да забравяме, че този модел е прилаган в периода на 
междублоковото противопоставяне и не бива да се прилага механично за 
Черноморския регион в настоящия момент. Трябва да отчитаме и факта, че 
заедно с болшинството от съседните държави сме членове както на НАТО, така 
и на ЕС, а с останалите – партньори в програмата PfP и при прилагането на 
модела трябва да ги имаме предвид като коалиционни партньори, а не като 
хипотетичен опонент. Би било целесъобразно заместването в модела на някои 
от страните с основните асиметрични заплахи, но това е доста сложна задача, 
изискваща специално допълнително изследване. 
  Ясно е, че най-добрият изход в тази ситуация е генерирането на сигурност 
чрез партньорство. И то с всички страни от региона.   

След този извод възниква въпроса дали на Балканите сме способни на 
такъв вид интеграция и къде се намират предизвикателствата и границите на 
такива формирования, с които бихме могли да постигнем „достатъчно” ниво на 
сигурност? Въз основа на изследването на опита в рамките на НАТО, някои от 
тях могат да бъдат обобщени по следния начин: 

• Многонационалността като структурен признак на бойни подразделения 
характеризира готовността им за бойни действия. Т.е. става дума за 
пренасянето на интеграционния модел от по- високото командно ниво на 
планиране върху военното изпълнителско ниво. Това надхвърлящо нациите 
желание за многонационално комадване на национални съединения трябва да 
се реализира не едва по време на операциите, а да се практикува още в мирно 
време. 

• Досега възприеманото в НАТО най-нисше общо оперативно ниво за 
успешни военни операции е ниво бригада. В нея националните бойни 
батальони могат да оперират целесъобразно под командването на 
многонационален щаб. По-обширно смесване под това ниво , особено в бойните 
съединения, не изглежда целесъобразно и застрашава успешното 
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взоимодействие между частите и техните командири. В някои области на 
бойното подпомагане и логистиката би могло да се прекрачи нивото на 
бригадата, ако още в мирно време са създадени предпоставките на 
интензивното сътрудничество. Съвременните тенденции обаче предполагат и 
по-ниски нива във връзка със създаването на способностите за мрежово-
центрични действия (NCW) и развитието на вижданията за базираните на 
ефекта операции (EBO). 

• В рамките на многонационалните ВС военна ефикасност може да бъде 
постигната, само ако се спазват изискванията на  стандартизацията. 
Това изисква от нациите, вземащи участие в многонационални ВС : 

• Висока степен на съгласуване на интересите в политиката за сигурност; 
• Желание за пренасяне на суверенитета в общи политически организации, 

частично загърбвайки националния интерес; 
• Превъзмогване на културните различия, които имат особено историко-

политическо изражение. За в бъдеще ВС ще имат повече задачи като армии за 
интервенция, било то като осигуряващи или създаващи мира съединения или 
като инструменти, ориентирани към интересите на външната политика. Това 
изисква от нациите, които досега виждаха легитимацията си изключително в 
защитата на страната  или на съюза си, да преосмислят ролята и задачите си в 
държавата и обществото.  

Тези изисквания абстрахират една почти идеализирана форма за 
многонационалните ВС със собствена култура и отделяне от досегашните 
модели на коопериране. В една Европа, която все повече се обединява в съюз 
икономически и политически, националните ВС изглеждат като анахронизъм. 
Именно защото ВС са синоним на национален суверенитет, те имат нужда от 
особени усилия за разграждане на традиционната национална идентичност в 
смисъла на общи ценности като носители на новите структури на ВС. Ако тези 
изисквания се приемат като цел, по пътя към нея има много възможности за 
кооперация и многонационални структури. 

Военната многонационалност ще нараства едновременно с разрастването 
на европейската интеграция12

                                                
12 Министерство на отбраната,  Дирекция „Политика за сигурност и отбрана“ - Анализа на 

Лисабонският договор в областта на сигурността и отбраната,  29.11.2009 

. Затова тя може да допусне различни 
интеграционни модели, които ще намерят приложение в някоя от общите 
структури на бъдещите ВС на НАТО. Военната ефективност на 
многонационалните ВС съществено ще зависи от това, какъв ще бъде 
напредъкът в областта на стандартизацията. Принципът на военната 
многонационалност с оглед на политическите, структурните и материалните 
предимства на колективните структури на съюза е единственият път, за да се 
достигне с оглед на ограничените ресурси една военнополитическа смислена и 
достоверна структура на ВС, която да може да осигури и обща отбранителна 
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способност. Това важи особено за по-малките държави, които само по този 
начин могат да си осигурят участие в по-висшите военни командни нива. 

В този контекст трябва да се разглеждат многонационалните ВС, за които 
в света на нарастващото взаимно обвързване няма алтернатива. 
Многонационалността е не само въпрос на структурите на ВС, а тя трябва да се 
разбира много повече като всеобхватна програма за гарантиране на сигурността 
и стабилността в бъдещето особено на обединена Европа. 

България вече е направила някои стъпки по посока на 
многонационалността, а заедно с това се е обвързала в надрегионални и 
супернационални организации. Основни тук са членството в НАТО и в ЕС. В 
техните рамки ВС като премерен израз на националност и суверенитет стават 
все повече инструмент на видимите общи усилия за сигурност и действия в 
супернационален смисъл, които се намират на наднационално държавно ниво 
на регулиране. Едновременно с това се стига до частичната загуба на 
суверенитет, което ограничава политическото и военното пространство на 
националната външна политика за действие. За това перспективите на 
многонационалността зависят от динамиката на развитието на политиката за 
национална сигурност. Който иска задълбочаване и разширяване на 
интеграцията с цел обединена Европа, трябва да е наясно,че за ВС в края на 
това развитие стои една съставна на НАТО европейска армия, над която 
отделните нации ще имат много ограничено влияние. 

Ние сме едва в началото на едно такова развитие, което поради 
ограничените финансови средства и обявените политически предизвикателства, 
упражнява натиск върху развитието в това направление и което среща 
увеличаващи се препятствия от националните и културните различия. Със 
сигурност съществуват граници и по въпроса за многонационалния 
организационен модел, тъй като се поставят значителни изисквания към 
политическата и правната обвързаност между участващите държави. Докато не 
се създаде абсолютно надеждна правна или институционална рамка, която да  
дава гаранция на държавите- членки, че имат право да посягат при нужда до 
придобивките на съответните партньори, няма да има напредък. Освен това 
могат да се появят случаи на конкуриращи се претенции  за използване. 
  Най- накрая става дума за придобиване на способности за мрежово-
центрични действия (Network Centric Warfare /NCW & Network Enabled 
Capabilities/NEC). По принцип повечето държави биха могли да опитат да ги 
постигнат ‘в собствен режим’, при условие, че могат да мобилизират 
необходимите финансови ресурси. Но в никакъв случай не е желателно да няма 
съгласуване и координация, защото биха се загубили възможностите за 
«включване» (“plug- in”) и би се намалила оперативната съмвестимост на 
националните ВС. Това, което в момента се наблюдава като цяло в Европа в 
областта на отбраната и въоръжението, може да се характеризира като “пилеене 
на пари”. Основният проблем не е дублирането между ЕС и НАТО, а 
дублирането вътре в ЕС (множество различни армии, ВВС- та и военни 
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флотове) и съответните различни стандарти за материали, муниции и 
въоръжения. За всяка държава от ЕС предстоят болезнени решения за това, от 
какво трябва да се откажат за в бъдеще. Тук биха могли да бъдат от помощ 
многонационални или особено колективните придобивки и решения за 
осигуряването на определени способности.13

Изискванията, които произтичат от целите на НАТО и ЕС налагат интеграция и 
коопериране.  Едно отлагане или забавяне на необходимите крачки в това 
направление би донесло за военните способности на държавите от ЕС и за 
България  значителни негативни последици. И още нещо много важно: Ако 
европейците не са в състояние да развият реално приложими и трансформирани 
военни способности, външната политика на ЕС ще отслабне или ще загуби от 
достоверността си. На този фон изглежда по- разумно да се потърси път за 
създаване на определени национални ‘придобивки’, което в случая с България 
означава освен участието в SEEBRIG, BLACKSEAFOR и HELBROC,  да се 
пристъпи към обвързване на съседните държави в бойно(НАТО, ЕС) и 
оперативно(PfP) ефективни многонационални военни формирования,  и те така 
да се поддържат и развиват, че по всяко време да могат да станат атрактивни 
предложения за участие в многонационални коалиции и операции.  По този 
начин да се постигне ефект на нарастване на бойния потенциал на страната но 
не за сметка на съседите, а заедно с тях. Ефекта за всички трябва да бъде 
положителен, но за България той трябва да е синергичен и освен това да води 
до намаляване на разходите за отбрана. 

 

Какво може да се извърши в българските ВС, за да се осъществи и 
подпомогне реализацията на тази идея? 

Един вариант на такова развитие може да бъде създаването по 
инициатива на България на военни формирования в региона, като например: 

• Регионална бойна група ЮГОИЗТОК  с Република Турция – на базата на 
„интеграционния” модел:- с равностоен състав; Съвместен щаб с командване и 
дислоциране на ротационен принцип; Финансиране и логистика в национални 
отговорности; Оперативна съвместимост по стандартите на НАТО; Задачи в 
рамките на стратегията на НАТО за региона в областта на сигурността и 
отбраната; 

• Регионална бойна група ЮГ с Република Гърция - на базата на 
„интеграционния модел”: - с равностоен състав; Съвместен щаб с командване и 
дислоциране на ротационен принцип; Финансиране и логистика в национални 
отговорности; Оперативна съвместимост по стандартите на НАТО; Задачи в 
рамките на стратегиите на НАТО и ЕС за региона; 

• Регионална PfP група ЗАПАД  с Републики  Македония и Сърбия - на 
базата на модела „водеща нация” с основен състав от Р.България и 
подразделения от Р. Сърбия и от Р. Македония; Съвместен щаб с командване и 
дислоциране в България; Водеща нация – България; Финансиране и логистика в 
                                                
13 Centre for Transformation of the Bundeswehr, Възможности и граници на европейската интеграция на 

ВС 
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национални отговорности; Оперативна съвместимост по стандартите на НАТО 
за PfP; Задачи в рамките на стратегиите и концепциите на НАТО и ЕС за 
региона ; 

• Регионална военноморска бойна група СЕВЕРОИЗТОК с Румъния с 
примерен състав от български и румънски фрегати; Съвместен щаб с 
командване и дислоциране на ротационен принцип; Финансиране и логистика в 
национални отговорности; Оперативна съвместимост по стандартите на НАТО; 
Задачи в рамките на стратегиите на НАТО и ЕС за региона; 

• Регионална военноморска  бойна група ИЗТОК  с Румъния и Република 
Турция с примерен състав от български,  румънски и турски корвети; 
Съвместен щаб с командване и дислоциране на ротационен принцип; 
Финансиране и логистика в национални отговорности; Оперативна 
съвместимост по стандартите на НАТО; Задачи в рамките на стратегията на 
НАТО за региона; 

• Регионална военноморска бойна група ЮГОИЗТОК  с Република Турция 
с примерен състав от „миночистачи” и „минни ловци”; Съвместен щаб с 
командване и дислоциране на ротационен принцип; Финансиране и логистика в 
национални отговорности; Оперативна съвместимост по стандартите на НАТО; 
Задачи в рамките на стратегията на НАТО за региона; 
С възможност за тяхното обединяване в общо военноморско формирование 
съответно в рамките на НАТО или ЕС. 

Идеята се състои в това, България да (се) обвърже на двустранна или 
тристранна(многостранна) основа с всички съседни държави във военната 
област, като създаде съвместни военни формирования в които играе водеща 
или равностойна роля на ротационен принцип. По този начин всяка една от 
държавите ще получи в добавка към националната си сигурност по малко от 
бойния потенциал на България, а ние бихме могли да се възползваме от 
синергията на мрежата и да увеличим значително своя отбранителен потенциал, 
но не за сметка на другите, а заедно с тях. Едновременно с това, увеличаването 
на военния (бойния) потенциал на страната ще доведе до заемането от нея на 
по-достойно, а в някои случаи водещо място сред съседите и ще стане фактор, с 
който не само ще се съобразяват, а и ще търсят като посредник за разрешаване 
на възникнали спорове в областта на сигурността и отбраната. 

В заключение бих обобщил, че многонационалността във военната област 
е необходима, за да се реагира активно и адекватно на многостранните 
изисквания в областта на сигурността. Като основа трябва да се изтъкне общата 
политика за сигурност на държавите-участнички. За България това означава 
най-после да се следва неизменно избраният път и да се създаде в обществото и 
във ВС консенсус по този въпрос, тъй като той е основен за националната 
сигурност. България вече е на пътя на многонационалността и има практически 
опит от своето участие в SEEBRIG, BLACKSEAFOR и HELBROC. Този модел 
е политически сигнал и подходяща форма за сътрудничество в днешните 
условия на Югоизточна Европа, а също и база за развитие на процеса на военна 
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интеграция. За гарантирането на националната сигурност на България 
многонационалността във ВС представлява насочена към бъдещето форма, 
каквато е тя вече за останалите ВС на Европа. 

Многонационалните сили представляват бъдещ практически модел за 
гарантиране на сигурността в Югоизточна Европа независимо от 
политическите и културни различия и здравото националното обвързване на 
ВС. При това към процесите на интеграция трябва да се подхожда 
изключително внимателно и балансирано така, че да не бъдат засегнати 
националните интереси на различните държави.  
Считам, че на въпроса дали многонационалните сили представляват и 
практически модел за сигурността в Югоизточна Европа, и особено за 
България, може да се отговори утвърдително. Това е още по-важно именно сега 
в условията на недостиг на финансови ресурси и необходимост от 
трансформация на ВС. 
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