
 

 

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ 
Позиции на „Демократична България“ 

 
 
Тази област от програмата на ДБ покрива функции: Съвет по сигурност на МС и 
Специални служби (разузнаване, контраразузнаване), Отбрана, Гражданска защита и 
гражданско военно аварийно планиране (устойчивост), Външна политика (политика 
за сигурност). Общата координация в подкрепа на Министър председателя се 
осъществява от Съвета по сигурността с участие на МВнР, МО, МВР, ръководители на 
специални служби. 
 
По-долу следват позициите за преговори по съответните функции на изпълнителната 
власт. 
 
 

Визия в област Национална сигурност: 
Визия за системата за НС: Отбрана, служби за сигурност (киберсигурност), 
гражданска защита, дипломатическа служба във века на иновациите, в НАТО и ЕС (не 
от 20 век във Варшавския договор и СИВ), гарантиращи суверенитета, 
териториалната цялост и сигурността на България като основа за просперитет на 
българите и постигане на целта България да е най-доброто място за живот на 
Балканите в посока постигане на над средно ниво в Европа в обозримо бъдеще. 
 
Визията се отразява в нова Концепция за национална сигурност до пролетта на 
2022. 
 
Основни проблеми в областта 

- Неясна концептуална база в сферата на националната сигурност и множество 
не съгласувани и общи стратегии 

- Пакет от закони с фокус на институциите и техните правомощия с 
недостатъчна функционална яснота и процеси за ефективно и ефикасно 
гарантиране на Националната сигурност в съюзна среда (НАТО, ЕС) 

- Слаби резултати в използване на членството в НАТО и ЕС, в борбата с 
корупцията и организираната престъпност 

 

Средносрочни политики (в болд – задължителни) 
- Проверка за Интегритет (лустрация от ДС и досиетата на прехода) на 

хората системата за Национална сигурност - 2023. 
- Създаване на единна разузнавателна мрежа от служби, която планира 

задачите за събиране на информация, интегрира продуктите от 
различните специални служби (вкл. анализ на открити източници) и 
гарантира надеждно и равно информиране на Президента, Председателя 
на НС и Председателя на МС - 2023. 

- Уреждане на процеса на стратегическо планиране, програмиране, 



бюджетиране, управление на изпълнението и отчетност / контрол по 
индикатори, вкл. в сферата на развитие на човешкия капитал – 2023. 

-  

Спешни мерки (в болд – задължителни) 
- Институционализиране на Съвета по сигурността и изграждане на 

професионална администрация (вкл. на ротационен принцип на 
окомплектоване) за ефективна работа, връзки със съвета по 
Киберсигурност и координация на специалните служби чрез Директор на 
разузнаването - 2022. 

- Обща рамка за национално съгласие: Подготовка на нова Концепция за НС 
преди края на май 2022. 

- Създаване на интегрирана структура за анализ на открити източници и 
противодействие на хибридни заплахи, с което да се гарантира 
оптимално използване на ограничените ресурси и насочване на 
специалните служби към задачи, които са извън ползването на открити 
източници - 2022. 

- Създаване на оперативен орган за киберустойчивост към Съвета за 
киберсигурност – 2022. 

- Установяване на механизъм за регулярен демократичен контрол на 
Парламента в рамките на приетите от Парламента концепции, 
доктрини и стратегии по мерките за промяна и функционирането на 
системата на НС с активна роля на България в Центъра за демократична 
устойчивост на НАТО чрез ПА на НАТО - 2022. 

Бюджет за реализиране на политиките и мерките – Оптимизация на бюджета в 
консултации между специалните служби с директора по разузнаването на база 
информационни задачи и отчитане на приноса на интегрираното звеното за анализ и 
оценка открити източници с използване на иновативни технологии 

Визия в сектор Отбрана 
Отбрана в системата на НАТО и ЕС с национални въоръжени сили и отбранителна 
индустрия от ново поколение, основа на интегриран сектор за сигурност чрез 
приоритет на развитие на човешкия потенциал, дълбока интеграция в НАТО и 
радикална модернизация с използване на нови технологии, оперативна 
съвместимост и сигурност. 

Визията се отразява в нова Военна доктрина 
 
Основни проблеми в сектора 

1. Остаряла концептуална и доктринална база на отбраната след 18 години 
членство в НАТО и генериране на множество стратегии и програми с неясни 
цели и индикатори. 

2. Непопълнени щатове и сгрешен модел за развитие на хората в отбраната. 
3. Остаряла и оперативно негодна или ниско ефективна техника, неработещ 

процес на превъоръжаване. 
4. Неприемлива зависимост на основни военни способности от Русия/Беларус и 

други страни извън НАТО. 
5. Лошо управление на бюджетните средства и високи нива на усещането за 

корупция. 



6. Ниско участие в многонационални сили и липса на такива на наша територия, 
заедно с ниско ниво на участие на български граждани в структурите на НАТО 
и Европейската отбрана. 

7. Отсъствие на действен парламентарен контрол, базиран на ясни индикатори, 
обвързани с бюджета и концептуалната/доктринална база. 

Средносрочни политики (в болд – задължителни) – 2023/25 г. 
Спешни мерки (в болд – задължителни) – 2022 г. 
 
Спешно разработване и приемане в парламента на нова Военна доктрина – май 
2022 

- Хората (Костадин – ЗД) 
1. Преглед на учебните програми и цялостния модел за подбор, 

образование и обучение във военните учебни институции, във връзка с 
изследванията, процеса на превъоръжаване и сертифициране по 
стандартите за военно образование в НАТО и ЕС – 2022. 

2. Преглед и модернизиране на системата за привличане, заплащане на 
военнослужещите, социални и образователни стимули и поддръжка 
за втора кариера, както и за военните пенсионери, 
военнопострадалите и военноинвалидите, ветераните и техните 
семейства, както и на семействата на загиналите при военна служба 
– 2023. 

3. Въвеждане на модел за ротационно участие на военни формирования 
и български граждани в съюзни структури и международни 
организации по сигурността с последващо използване на потенциала 
им на национално ниво – 2022. 
 

- Структура на силите (Георги – ДСБ) 
4. Определяне на многонационална ротационна схема на елементите на 

структурата на БА и с кои съюзници, с цел засилване на 
отбранителната способност при наличните ресурси с използване на 
многонационални сили – до септември 2022. 

5. Засилване капацитета на военното разузнаване и създаване на 
капацитет за военно контраразузнаване в МО с фокус защита на 
нови технологии и персонална сигурност („ветинг“, проверка на 
интегритет) - 2022. 

6. Създаване на единен център за анализ на открити източници и 
противодействие на хибридни заплахи - 2022. 

7. Анализ на структурите по комуникации и информация, и по 
придобиване / логистика в МО (евентуално съвместно с МВР) в 
контекста на опита от работата на съответните агенции и 
командвания в НАТО, и оптимизацията им за повишена ефективност, 
ефикасност и устойчивост – 2022. 

- Превъоръжаване (Велизар – ДаБГ) 
8. Приемане в НС на всеобхватна програма за превъоръжаване 

(рекапитализация) на армията, с отчитане на стартирали проекти и 



тяхната оптимизация с цел технологично обновление, цифровизация 
и трансформация на отбранителната ни индустрия – 2022. 

9. Законово уреждане на модел за многогодишно финансиране на 
превъоръжаването и трансформация на отбранителната индустрия 
по модел на базата на добри практики, вкл. NSIP/FMS – 2022. 

10. Изграждане на Организация за трансформация и иновации за армия и 
отбранителна индустрия в контекста на развитието в НАТО и ЕС за 
повишаване на ефективност, ефикасност и драматично ускоряване 
на технологичното обновление – 2023. 

Спешни мерки (в болд – задължителни) – виж по-горе със срок 2022. 

Бюджет за реализиране на политиките и мерките 

Постигане и поддържане на 2% от БВП за отбрана, 20% от бюджета за придобиване 
на нови способности и осигуряване на многогодишно устойчиво финансиране на 
инвестиционната програма. Постигане на 20% за поддръжка и подготовка и 60 % за 
персонал. 

Специален фокус – „Зелена отбрана“ – кандидатстване за финансиране на проекти от 
консумация на горива и въвеждане на ВЕИ до опазване на околната среда, устойчиво 
управление на отпадъците и иновации в жизнената среда тип „пасивни сгради“ във 
военните обекти.   

Визия за Гражданска защита и гражданско военно аварийно планиране (защита на 
населението и критичната инфраструктура при бедствия, аварии и катастрофи) 
Единна интегрирана система за управление при кризи, аварии, извънредни ситуации 
(миграционни процеси) и значими инциденти, с участие на граждани и граждански 
организации, поемаща ръководството и координацията на използваните ресурси от 
МВР, МО, МЗ, общински власти и служби, както и на други публични институции. 
Партньорство между частния и държавния сектор в интерес на гражданите и за 
оптимално използване на ресурсите.  

Защитата на гражданите и инфраструктурата и повишаване на устойчивостта на 
страната се постига в рамките на развитие на интегриран сектор за сигурност. 

Основни проблеми в сектора  
Смесване на пожарна и аварийна безопасност със спасителни и превантивни 
дейности от всеобхватен характер в сферата на гражданската защита и устойчивост 
на функциониране на обществото. 

Хронично недофинансиране на системата в сложната структура на МВР, където е 
далеч от вниманието на ръководството в конкуренция с традиционни полицейски 
структури. 

Ограничено взаимодействие с други министерства и агенции, позиции в областните 
администрации и връзка с местната власт, както и с неправителствения сектор. 

Липса на координация и ефективна съвместна организация при горски пожари и 



бърза медицинска евакуация от трудно достъпни места.  

Ограничено използване на възможностите на членството в НАТО и ЕС, механизмите 
за регионално сътрудничество. 

Средносрочни политики (в болд – задължителни) 
- Ускорено изграждане на интегрирана система за управление в 

извънредни ситуации (вкл. гражданско-военно планиране) и обновяване на 
системата за спешни повиквания „112“, с гарантиране на ефективно и 
устойчиво финансиране на развитието на тези системи – 2023. 

- Развитие на системата за услуги по действие при инциденти и 
извънредни ситуации по въздух и море – 2023. 

- Интегрирано развитие на системата от доброволци и координация с 
развитието на резерва на армията – 2024. 

Спешни мерки (в болд – задължителни) 
- Създаване на Държавна агенция по Гражданска защита на база на опита 

от 2000 г. – 2005 г. и добри практики в международен план – 2022. 

Бюджет за реализиране на политиките и мерките – на базата на текущия бюджет на 
ГД ПАБЗН и система „112“ и финансираните проекти от НП „Възстановяване и 
устойчивост“ с развитие в хода на организационно изграждане на ДА ГЗ и ПБ. 

Визия за политика за сигурност в контекста на Външната политика 
Запазване на общата геополитическа ориентация на страната като част от 
семейството на свободните и демократични държави с фокус на Югоизточна Европа 
(Западни Балкани и Черноморие) и поемане на водеща роля по ключови 
инициативи. 

Основни проблеми в сектора 
- Липса на визия за ролята и мястото на България в системата за сигурност в 

Европа и в частност ЮИЕ. 
- Институционално блокиране на работата на КСНС, Съвета по сигурността, 

Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и 
Европейската отбрана и комуникацията по въпроси на външната политика, 
парламентарната роля в тази сфера и последващ парламентарен контрол. 

Средносрочни политики (в болд – задължителни) 
- Установяване на ролята на България като регионален център за ЮИЕ в 

мрежите на НАТО и ЕС за иновации и развитие на човешки капитал в 
сферата на сигурността и отбраната - 2025; 

- Установяване на ролята на България като регионален център за ЮИЕ в 
системата за гражданска защита на ЕС и гражданско-аварийно 
планиране и устойчивост на НАТО - 2025; 

- Насочване на инициативата Б9 (Букурещ 9) към консолидиране на 
Източния фланг на НАТО с участието на САЩ и използване на 
инструментите на ЕС (EDA, EDF) - 2024; 

- Синхронизиране на проектите в рамките на инициативата „Три морета“ 
с изискванията за повишена мобилност, снабдяване, командване и 
управление и като цяло свързаност в интерес на отбраната - 2022. 

- Развитие на тясно сътрудничество с Румъния по линия на морската 
сигурност в контекста на ЕС и НАТО при партньорство с Украйна и 



Грузия, търсене на подкрепа и сътрудничество с Турция - 2025; 
- Развитие на тясно сътрудничество с Румъния и Гърция, привличане на 

РСМ и Албания, Черна Гора в сферата на въздушната сигурност, 
противовъздушна и противоракетна отбрана в партньорство с Украйна 
и Грузия, търсене на подкрепа и сътрудничество с Турция - 2025; 

Спешни мерки (в болд – задължителни) 
- Консолидиране на усилията в рамките на Междуведомствен съвет по 

участието на Република България в НАТО и Европейската отбрана и 
активиране на съответната програма, вкл. по въпросите на 
стратегическите комуникации – януари 2022. 

- Консолидиране на процеса на срещи на министри на отбраната в ЮИЕ с 
фокус към реализиране на регионални проекти по модела на 
NORDEFCO/BENELUX по време на българското председателство - 2022; 

- Всеобхватно военно-техническо споразумение с Украйна по преодоляване 
на зависимостта от Русия и Беларус в отбраната и развитие на нови 
технологии - 2022; 

Бюджет за реализиране на политиките и мерките – самостоятелен бюджет на 
програмата на Междуведомствения съвет по участието на Република България в 
НАТО и Европейската отбрана с фокус на Стратегическа комуникация за НАТО и 
Европейската отбрана, а другите инициативи се финансират от бюджетите на 
съответните функции / министерства.  

 


