
 

Становище 
 

на  Центъра за изследване на политиките в сигурността и отбраната 

 

Относно: проекта за актуализация на Стратегия за национална сигурност  

 

 Междуведомствена работна група в изпълнение на заповед на министър-

председателя е разработила проект за актуализация на Стратегията за национална 

сигурност, който е представен за обществено обсъждане. От прегледа на проекта се 

вижда, че актуализацията се заключава в отпадането на 9 точки, създаването на 34 нови 

точки и коригиране на 14% от текстове. Съотнесено между стария и актуализирания 

вариант промяната е около 35%. 

Причина за отпадналите точки основно са прoмените настъпили в законовите и 

концептуалните документи свързани с националната сигурност. 

От допълнително създадените точки 12 са от раздела "Среда за сигурност" или 35% 

от промените. От тях две са в общата част на раздела и са свързани с промяната на 

климата и развитието на информационните технологии. Две нови точки има в под раздела 

"Външна среда за сигурност". Първата е свързана с ескалацията на въоръжените 

конфликти и риска от незаконни оръжейни сделки. Втората се отнася до проактивното 

участие на България в подкрепа на международни - правни актове за ограничаване 

разпространението и забраната на ОМУ. Останалите 8 нови точки са от раздела"Вътрешна 

среда за сигурност". Те основно са свързани с демографската криза, здравеопазването, 

миграционния натиск, увеличилите се възможности регилиозната радикализация на някои 

общности и рисковете от ограничаване на водните ресурси, увеличаване на горските 

пожари, свлачищата и наводненията. 

В раздела"Секторни политики за сигурност" има направени 19 допълнения или 

актуализацията е 56%.  В "Политики за финансова и икономическасигурност" има 

създадени 4 нови точки. Две от тях са свързани с финансите и се отнасят до членството ни 

в Европейския паричен съюз и повишаване на конкурентоспособността на предприятията. 

Другите две са свързани с транспорта и се отнасят до визията за неговото развитие и 

ключовите сектори за националната сигурност. В политиката за правосъдие и вътрешен 

ред новите точки са 3.Те са свързани с корупцията, противодействието на 

радикализацията и защитата на личните данни. В отбранителната политика  има две нови 

точки. Първата е свързана с прилагането на всеобхватен подход за постигане целите на 

отбранителната политика и изпълнението на целите на силите приети при влизането ни в 

НАТО, както и увеличението на бюджета за отбрана до 2%. 

Въведени са две нови секторни политики, киберсигурност и управление на кризи. 

Първата е само с една точка и е свързана със защитата на критичната и информационна 

инфраструктура. Втората е представена с 8 точки, които са свързани с изграждане на 

Национална система за управление на кризи.  

Три нови точки са въведени в първия подраздел на раздела „Система за национална 

сигурност“. Първата е свързана с баланса между ограниченията и правата и свободите на 
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гражданите по отношение гарантиране на националната сигурност. Другите две са 

свързани с дейността на службите за разузнаване и сигурност. 

Основните корекции на текстовете са направени в първите три раздела. Те са в 

резултат на настъпилите промени в материята, която отразяват и имат за цел да 

осъвременят и актуализират стратегията. Повечето от тях, обаче са многостранни и 

сложни обяснения, които не само, че не осъвременяват текстовете, а ги правят 

неразбираеми и логически непоследователни.  

Основните промени са извършени само в два раздела. Първият с най-много 

промени 56% е четвърти раздел „Политика за сигурност“. Вторият с 35% промени е 

третият раздел „Среда за сигурност: рискове и заплахи“. В другите раздели промените са 

по-малко, като много от тях не са съществени.  

От анализа на актуализираните текстове се вижда, че промените са хаотични в 

произволно избрани направления и политики. Това показва, че не е направена оценка на 

въздействието на стратегията върху секторните политики или ако е направена тя е неточна 

и формална, както и SWOT анализ на нейните силни и слаби страни, както и 

възможностите и заплахите за реализиране на стратегията.Освен това не са отчетени 

недостатъците и пропуските констатирани от експертите през нейния шест годишен 

период на действие.Проведените обществени обсъждания на стратегията с областните 

администрации академичните общности на университетите от периферията на страната 

(Русенския университет, Югозападният университет, Великотърновския университет, 

академичната общност на Варна и др.) са похвални, но те не могат да заместят 

задълбочения анализ основан на научни подходи и методи. 

Центърът за изследване на политиките в сигурността и отбраната изразява 

следното становище по проекта на актуализираната Стратегия за национална сигурност: 

1.Актуализацията на стратегията е добър повод да се подобри нейната структура. 

Сегашната структура не съответства на съдържанието на стратегията и не може да я 

представи като най-важния концептуален документ в сферата на националната сигурност. 

Считаме за необходимо "увода" да се замени от "въведение"в което да се представи 

основната рамка на стратегията и накратко да се изложи нейното съдържание. Вторият 

раздел "Общи положения" не съответства на съдържанието на толкова важни положения 

от стратегията каквито са принципите на политиката за сигурност и националните 

интереси. Затова този раздел трябва да се преструктурира като се раздели на два нови 

раздела. Първият "Принципи на политиката за национална сигурност" и вторият 

"Ценности и национални интереси ". По този начин тези важни раздели на стратегията ще 

бъдат дефинирани и представени самостоятелно с което ще се подобри нейната логическа 

последователност  

2. В „увода“ са направени доста промени в текстовете. Той по-скоро се е превърнал 

в политически и стратегически контекст на средата за сигурност, отколкото представяне 

на основната рамка за развитие на стратегията. Направеното "подхвърляне" в т. 3 за 

"промените в регионалната сигурност в източно направление и необходимостта от 

използване на политики и инструменти на националната мощ за защита на националните 

интереси и ценности" не съответства на опита за по-широкото представяне за 

националната сигурност, каквато е идеята за тази точка. Междуведомствената група не е 

имала смелостта ясно да отговори на въпроса заплаха ли е за националната ни сигурност 

Русия или не.Същият неясен и завоалиран подход се наблюдава и при анализа на 

външната среда за сигурност. Направените промени, изменения и допълнения на 

текстовете в „увода“ са без логическа последователност, не добре формулирани, 

многословни и объркващи. Така още в самото начало цари хаос и преплитане между 

основополагащи принципи, рисковете и заплахите и разработени и приети концептуални и 

правни документи свързани с националната сигурност. Такъв подход към толкова важен 



документ е недопустим. В  края на увода не е ясно, защо е посочен времеви хоризонт за 

действие на стратегията, след като в нея няма поставени цели.   

 3.В раздела "Общи положения" в подраздели са разгледани принципите на 

политиката за национална сигурност и националните интереси. В първият подраздел има 

само една промяна и това е замяната на „законосъобразност и равенство пред закона на 

всички граждани“ с „върховенство на закона“. Промяната е коректна, защото старият 

текст посочваше, че законите се отнасят основно за гражданите, но не и за институциите. 

Посочените принципи са само изброени без да са пояснени и обвързани с действията на 

институциите и държавата като цяло.От тях не е ясно при криза или въоръжен конфликт 

страната ни ще използва ли сила, за да защити жизненоважните си интереси или ще 

разчита само на НАТО и ЕС.Това прави този подраздел повърхностен и незавършен. Във 

втория подраздел има само една промяна като „образованието, възпитанието, науката и 

научно-приложните дейности“ от други интереси са преминали към жизненоважни 

интереси. В точката "други важни интереси" има само козметични промени. Изброени са 8 

жизненоважни интереси и 10 други важни интереси. Националните интереси са важен 

комплекс от ценности и политически мотиви за поведение както във вътрешен така и 

външнополитически аспект и показват към какво се стреми дадена нация. За това при 

тяхното определяне трябва да се подходи отговорно и последователно. Първо е 

необходимо да се дефинира какво  са национални интереси и се посочат критериите за 

разпределението им по категории. При наличието на 18 национални интереса е 

целесъобразно те да се разпределят в три категории: жизненоважни, стратегически и 

други важни интереси. За жизненоважни следва да се посочат: запазване на суверенитета, 

териториалната цялост на страната и единството на нацията; защита на конституционно 

установения ред и гарантиране и защитата направата и свободите на гражданина, 

обществото и демократичните ценности. Останалите интереси трябва да се разпределят 

между стратегически и други важни интереси, като всяка следваща категория трябва да 

подкрепя предходната и жизненоважните интереси. В този подраздел е необходимо да се 

посочат и ценностите, които страната ни следва. Те са най-стабилният елемент в 

националната сигурност и се формират в хода на историческия процес и развитието на 

материалната и духовна култура на обществото. Те са основните движещи сили в 

системата за национална сигурност и определят нейния характер, конфигурация и 

насоченост. Могат да бъдат разглеждани следните традиционни, тясно свързани помежду 

си и взаимозависими ценности като: мир, свобода на личността, сигурност, стабилност, 

суверенитет, демокрация, върховенство на закона, свобода на предприемачество и 

зачитане на правата на човека и основните свободи. Само с един такъв подход към 

формулирането и представянето на ценностите и националните интереси би могло да се 

спомогне за определянето на секторните политики и приоритетите на политиката за 

сигурност. 

 4. В раздела „Среда за сигурност: рискове и заплахи“са извършени редица 

изменения и допълнения. Независимо от това този раздел не дава ясна престава какви са 

тенденциите, факторите и заплахите за националната ни сигурност. Всички тези 

показатели определящи средата за сигурност са представени хаотично без никаква 

логическа последователност. Необходимо е при представяне на външната среда за 

сигурност рисковете и заплахите да се подредят в следната последователност- глобални, 

континентални и регионални. Много от посочените заплахи нямат пряко въздействие 

върху страната ни. Поради това изрично трябва да се посочи, че България като отговорен 

член на НАТО и ЕС включва сред заплахите и тези, които нямат пряко въздействие върху 

нейната собствена сигурност, но заплашват нейните съюзници. Подразделът „Вътрешна 

среда за сигурност“  може да се определи, че е писан за Европейската комисия в областите 

правосъдие и вътрешен ред, отколкото за анализиране вътрешната среда за сигурност. 

Много от заплахите посочени в този подраздел са в резултат на лошото управление на 



партия ГЕРБ. Не може проблемите като регресивните тенденции в сферата на 

общественото здраве, пътнотранспортните произшествия, демографската криза, недостига 

на медикаменти и средства за лечение на българските граждани и конвенционалната 

престъпност и др. да се издигат в ранг  заплахи за националната сигурност. Техният 

генезис не е някъде извън страната, а е в резултат на лошо провеждани секторни 

политики. Превенцията и неутрализирането на тези заплахи не може да се осъществи с 

механизмите и инструментите, които се използват срещу заплахите за националната 

сигурност, а с добър мениджмънт и ефективни секторни политики. Направените изводи в 

края на раздела не подхождат на такъв концептуален документ каквато е Стратегията за 

национална сигурност. Отговорът срещу заплахите е политиката за сигурност, която 

трябва да осъществи превенция или ограничаване на тяхното въздействие.  

 5. Четвъртият  раздел „Политика за сигурност“ е най-важната част от Стратегията за 

национална сигурност. Той се състои от три подраздели, първият „Общи положения“, 

вторият „Приоритети“ и третият „Секторни политики за сигурност“. В проекта за 

актуализиране на Стратегията в първия подраздел няма направени промени на текстовете 

както и допълнения. В този подраздел е необходимо да се коригират текстовете на т.т. 67 

и 68, отнасящи се до формулирането и провеждането на политиката за сигурност. 

Посочените в тях текстове са дискусионни. Политиката каквато и да е тя се изразява в 

мерки и действия за постигане на определена цел, състояние или резултат.  

- В подраздел "Приоритети" са посочени три приоритета: утвърждаване 

върховенството на закона, справедливо и в разумни срокове правораздаване и насърчаване 

на стопанската дейност за гарантиране на приходите в бюджета. Ако това са били 

приоритети през 2011 г., когато е започнал мониторингът в сектора правосъдие и 

вътрешен ред то сега е 2017 г. и приоритетите следва да се обвържат с промените във 

външната и вътрешна среда за сигурност и да съответстват дефиницията за  националната 

сигурност. Освен борбата с корупцията други приоритети могат да бъдат: укрепване на 

отбраната и развитие на въоръжените сили; повишаване жизнения стандарт на 

гражданите; повишаване на икономическия ръст на страната; подобряване на 

здравеопазването; развитие на науката, технологиите и образованието и др.  

- В третия подраздел "Секторни политики за сигурност" са разгледани девет 

секторни политики за сигурност. При включването на толкова много секторни политики 

за реализиране на стратегията за национална сигурност се губи нейната основна цел, а 

именно да посочи рисковете и заплахите и да определи механизмите и инструментите за 

тяхната превенция или ограничаване на въздействието им. Затова в този раздел е 

целесъобразно да се разгледат следните политики: отбранителна, вътрешен ред, външна, 

енергийна,финансова и икономическа. Независимо от това ще разгледаме всяка една от 

секторните политики посочени в стратегията.  

 Първата секторна политика е "Финансова и икономическа сигурност". 

Направените допълнения от гледна точка на финансите и развитието на икономиката са 

добри, но те нямат място в Стратегията за национална сигурност. В тази секторна 

политика е необходимо да се посочи, икономическата рамка за реализиране политиките, 

произтичащи от Стратегията за национална сигурност. Освен това трябва да се определи 

макар и условно какъв да бъде размера на разходите, свързани с вътрешната и външната 

сигурност. За да може да се гарантират необходимите отбранителни способности, 

опазване на живота, здравето и имуществото на гражданите и се спазят ангажиментите на 

страната за колективна отбрана в рамките на НАТО и ЕС.  

 Втората секторна политика е "Социална сигурност". За да бъде разглеждана 

тази секторна политика в стратегията е необходимо към дефиницията за национална 

сигурност посочена в Закона за управление и функциониране на системата за защита на 

националната сигурност да се добавят и социални елементи. Така националната сигурност 

освен традиционните свързани с отбраната елементи ще има и други разширяващи нейния 



обхват. Предложените тук мерки са основно по проблеми възникнали в резултат на 

лошото управление. Основно е акцентирано на образованието и здравеопазването, което е 

приоритет на една Национална стратегия за развитие на Република България. 

 Следващата секторна политика е „Енергийна сигурност“. В раздела рискове и 

заплахи е посочено само, че енергийната сигурност е елемент на националната сигурност 

и че приоритет остава диверсификацията на доставчиците и на пътищата за доставка на 

природен газ. Въпреки, че е налице опасност от прекъсване на доставките на 

стратегически суровини или енергийни доставки това не е посочено като заплаха в 

раздела рискове и заплахи. Поради тази причина и посочените мерки и дейности в раздела 

звучат повече като пожелания отколкото мерки за гарантиране на енергийната сигурност 

на страната. Необходимо е тяхното преформулиране и конкретизиране за да се превърнат 

те в основа за провеждане на реални политики. 

 Четвъртата секторна политика е отношението-човек природа. В т.т.58 и 58а на 

средата за сигурност са посочени екологичните заплахи - замърсяване на почвата, водата, 

въздуха, унищожаване на природата, ограничаване на водните ресурси, пожари, 

инфекциозни болести и др. В секторната политика, обаче освен конкретни мерки за 

управление на водните ресурси други няма. Тук отново се вижда, че разделите на 

Стратегията нямат логическа последователност и не са в резултат на анализ. 

 В секторна „политика правосъдие и вътрешен ред“ са коригирани 4 точки и са 

създадени 3 нови. Коригираните и новосъздадените точки са с пожелателен характер и не 

съответстват на промените настъпили във вътрешната среда за сигурност отразени в 

началото на стратегията. Освен това новите текстове са неясни и противоречиви така 

например  в т.109а е записано "Противодействието срещу корупцията се развива чрез 

съществена модернизация на законодателството и ефективното функциониране на единен 

антикорупционен орган". Първо текста е неясен и второ е в противоречие с т. 122  където 

е казано, че подхода за противодействие е комплексен и са изредени няколко участника, 

противодействащи на корупцията. Такива са и другите изменения и допълнения. Друг 

недостатък е, че от изброените 13 заплахи в раздела "вътрешен ред" в този раздел 

адекватни мерки са посочени само срещу  6 от тях. Това е така защото в този сектор са се 

появили нови заплахи за вътрешната сигурност за които ведомството, отговарящо за него 

няма необходимата експертиза и средства за въздействие. Затова е необходимо заплахите 

да се прецизират, а политиките да са за превенция или неутрализиране на заплахите. 

 Шестата секторна политика е „Външна политика“. В този подраздел са 

променени само три текста т.т. 127,128 и 130. В тях освен констатации и пожелания няма 

нищо конкретно, като политики. Както новите така и другите текстове са по-скоро общи 

напътствия и възможности, отколкото конкретни мерки и действия. Външната политика 

трябва да е в основата на всички мерки по неутрализиране на външните заплахи и това 

ясно трябва да бъде казано в стратегията.  

 Следващия подраздел е „Отбранителна политика“. В този подраздел има две 

нови т.т. 140а и 140б и един променен текст т. 146. В текста на новата точка 140б няма 

никаква логика. Започва се с необходимостта от активно участие в процесите на 

планиране на НАТО и ЕС, след което се преминава към целите на способностите, след 

това се посочват възможностите на Европейския фонд за отбрана, за да се завърши с 

увеличаване бюджета за отбрана на 2%. В променената т. 146 се започва с изброяване  

мисиите на въоръжените сили, а след това се указва, че Националната отбранителна 

стратегия определя ролята, мисиите и задачите на въоръжените сили. Този подход към 

такъв документ е несериозен. Поради това, че липсва оценка на въздействието на 

стратегията и не са взети мненията на експертите в сектора отбрана не са променени и 

останалите точки в подраздела. Много от тях не съответстват на променената среда за 

сигурност и не спомагат за ефективно въздействие на заплахите. Така например възникват 

нови задачи пред въоръжените сили като борба с тероризма, миграцията, охрана на 



границата и др. Не може също така да не се търси решение и на въпроса,койтовъзниква и 

в други европейски страни, относно използването на въоръжените сили в мирно време на 

своя територия. Всичко това показва, че този подраздел се нуждае от сериозна промяна. 

 Следващите две секторни политики са „киберсигурност“ и „управление на 

кризи“. Извеждането им като секторни политики е нецелесъобразно защото не е ясно кое 

ведомство ще ги реализира. Предложените текстове за управление на кризи са преписани 

от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната 

сигурност и не предлагат никакви политики за превенция или неутрализиране на 

заплахите. Описаната в т.147е  система за управление на кризи е представена само от 

ситуационни центрове без да е ясно кои са структурите и ресурсите, които ще 

предотвратяват и овладяват кризите. Целесъобразно е „киберсигурност“ да премине към 

секторна политика „правосъдие и вътрешен ред“, а „управление на кризи“ в нов вид към 

пети раздел „Система за национална сигурност“. 

 6. Пети раздел е „Система за национална сигурност“. Той се състой от два 

подраздела първият е "Основни насоки за действие на системата за национална 

сигурност" и вторият "Контрол и отчетност на органите с преки отговорности към 

системата за национална сигурност". В този раздел промените са най-малко. Отпаднали са 

две точки163 и 173, променени и допълнени са девет точки 169 и 170 и са създадени 

четири нови точки 149а,151а,166а и 166б. Отпадналите точки са свързани със Съвета за 

сигурност към МС, като причина за това е посочено приемането на Закона за управление 

и функциониране на системата за защита на националната сигурност. 

В първата допълнителна точка е посочено едно предположение, че 

взаимодействието между трите власти и елементите на системата за сигурност може да се 

подобри, ако се разработи единна система от стандарти описващи основни понятия и 

принципи. Логичен е въпросът за какво служи тогава стратегията, ако не да даде 

определения на основните понятия и посочи принципите за работа. Втората допълнителна 

точка предизвиква доста притеснения и е свързана с ограничаване на правата и свободите 

на гражданите предизвикани от изискванията за гарантиране на националната сигурност. 

Този на пръв поглед безобиден текст може да причини сериозни проблеми на 

гражданските свободи в името на сигурността. Примери за това са много както в 

историята така и съвременни. Считаме, че този текст трябва да се прецизира или да 

отпадне. Останалите две точки са свързани със службите за разузнаване и сигурност, 

които играят важна роля в системата за национална сигурност. Променените текстове 

въвеждат по-голямо объркване отколкото подобряване на предишните текстове. В старият 

текст на т. 169 е посочено,  че "системата за обучение осигурява обща и специализирана 

подготовка за информационно осигуряване на политиката за национална сигурност". В 

новия текст се посочва, че "държавата създава и осигурява ефективно функциониране на 

специализирани звена във висшите училища" за обучение по национална сигурност. Не е 

ясно какви са тези специализирани звена и с какво те ще се различават от сегашните 

катедри и факултети. Това е някакво недомислие или не познаване на образователната 

система. В допълнението на т.170 има още едно необмислено предложение. То гласи, че 

"събраната информация и създаденото знание се споделя с държавните институции и 

други организации в съответствие с тяхната законова компетентност и уставни цели." 

Това се отнася за държавни институции, висши училища и други образователни 

структури. Най-вероятно тук става въпрос за изграждане на система за управление на 

знанието в областта на сигурността, но е представена толкова не компетентно, че буди 

съмнение за сериозността на този текст. 

          Този раздел се нуждае от най-сериозна промяна и усъвършенстване. Системата за 

национална сигурност включва различни органи, които осъществяват политиката за 

сигурност. Затова е необходимо да се  опишат тези органи, които представляват 

институционалната рамка на системата. След представяне на елементите на системата 



трябва да се опишат дейностите, които тя извършва, както и връзките и 

взаимоотношенията между отделните елементи на системата. Дейностите които 

извършват тези органи са: дипломатическа, отбранителна, разузнавателна, 

контраразузнавателна, оперативно-издирвателна, правоохранителна и охранителна 

дейност. Връзките и взаимоотношенията между различните органи са описани в 

стратегията. Само при такъв на разглеждане можем да говорим за система. Освен това 

ясно трябва да се поставят и целите пред тази система. При такъв подход може да имаме 

завършеност на системата и възможност тя да се управлява и коригира. Също така е 

необходимо да се посочи икономическата и ресурсна рамка, която ще осигури 

реализирането на поставените целите. Затова този раздел трябва да се преструктурира и 

допълни с необходимите елементи за да добие довършеност и даде възможност да се 

определят отговорностите и разработят секторните политики на ведомствата и 

институциите.  

                     От направения анализ на проекта на актуализирана Стратегия за национална 

сигурност на Република България могат да се направят следните  

                                               изводи: 
1. Направените промени и допълнения в Стратегията за национална сигурност не са 

постигнали целта си да я актуализират и приведат в съответствие с настъпилите промени в 

средата за сигурност. 

2. Повечето от новите текстове в проекта са неточни и неясни и не са в резултат на 

анализ и проучване на въздействието, поради което актуализираният вариант на 

стратегията не може да послужи като основа за коригиране на политики и извършване на 

промени в концептуални и нормативни документи свързани с националната сигурност. 

3. Настъпилите промени във външната и вътрешна среда за сигурност, както и 

несполучливия опит за актуализиране на стратегията красноречиво показват 

необходимостта от провеждането на Стратегически преглед и разработването на нова 

Стратегия за национална сигурност . 

 

София  

28.11.2017 г. 
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                                                                                                / Иван Иванов/ 

 

 

 

 

 


