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Научните изследвания в областта  
на националната сигурност  
и отбраната като публично благо

Николай Павлов*  

Резюме: В статията се анализират 
научните изследвания в областта на на-
ционалната сигурност и отбраната като 
специфично публично благо, което се оси-
гурява основно от публичния сектор. Пред-
лага се легална дефиниция на термина „на-
учни изследвания” и се дефинират предели-
те на научните изследвания в областта 
на националната сигурност и отбраната. 
Определя се публичният сектор за научни 
изследвания в областта на националната 
сигурност и отбраната в Република Бълга-
рия и се предлага ново управленско решение 
за сектора. 

Ключови думи: научни изследвания, на-
ционална сигурност и отбрана, публични 
блага, научна политика.

JEL: H56, K23, O32.

Увод

Предмет на настоящата статия 
е интердисциплинарният проблем 

за същността на научните изследвания в 
областта на националната сигурност и 
отбраната. Това е значим и актуален про-
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блем на обществената практика с оглед 
дефинирането на адекватни управленски 
решения спрямо този специфичен вид на-
учни изследвания. Тезата е, че научните 
изследвания в областта на националната 
сигурност и отбраната представляват 
специфично публично благо, което се оси-
гурява основно от публичния сектор. В 
подкрепа на тезата се анализират прав-
ната и икономическа същност на научните 
изследвания в областта на националната 
сигурност и отбраната. Демонстрира се, 
че понастоящем в Република България па-
зарът не е в състояние да предостави на 
обществото услугата „научни изследвания 
в областта на националната сигурност и 
отбраната”. Поради неразвитост на паза-
ра в тази област и по исторически причини, 
в България тази услуга се осигурява като 
публично благо от държавата чрез компе-
тентните публични научни организации. 
В изследването се представят емпирични 
данни, според които понастоящем в Репу-
блика България има около 20 публичноправни 
(бюджетни) научни организации, които пре-
доставят на гражданите публичното благо 
„научни изследвания в областта на нацио-
налната сигурност и отбраната”. 

В изследването е приложен системният 
подход като общонаучен изследователски 
метод, и по-конкретно – системният ана-
лиз. Необходимостта от използване на сис-
темния анализ в икономическите изслед-
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вания с цел преодоляване на синдрома на 
методологичната недостатъчност е обос-
новано от Миркович (2006). В теоретико-
методологическата част на изследването 
се прилага интегриран правно-икономиче-
ски подход. Изясняването на същността 
на научните изследвания в областта на 
националната сигурност и отбраната не 
може да се осъществи самостоятелно от 
икономическата или от правната наука. 
Само чрез съчетаване инструментариума 
на тези две основни управленски социални 
науки може да бъде разкрита действител-
ната същност на изследваното социално 
явление. В статията се прилагат и методи 
за емпирични изследвания, като фиксиращо 
наблюдение и организационен анализ при оп-
ределяне на актуалното състояние на науч-
ноизследователския сектор в областта на 
националната сигурност и отбраната. 

1. Дефиниране на понятието  
„научни изследвания”

Липсата на удовлетворителна легал-
на дефиниция на термина „научни изслед-
вания” в българското законодателство е 
един от съществените методологически 
и практически проблеми на научната по-
литика в Република България. Терминът 
„научни изследвания” се използва като 
бланкетно (неопределено) правно понятие, 
което може да се тълкува твърде разши-
рително. Това създава реални затруднения 
пред управлението на научните изслед-
вания като цяло и дава възможност за 
злоупотреби както в дейността на Фонд 
„Научни изследвания”, така и във връзка с 
предвиденото изключение по чл. 4, ал. 4 от 
Закона за обществените поръчки (ЗОП). В 
разпоредбата на чл. 4 от ЗОП са предви-
дени няколко изключения, при които не се 
прилагат предвидените в закона процеду-
ри за възлагане на обществени поръчки. 
По-конкретно, чл. 4, ал. 4 от ЗОП деклари-
ра, че не са обект на обществени поръчки 
научните изследвания и експериментални-

те разработки, когато възложителят из-
цяло заплаща услугите, но ползите от тях 
не остават изключително за възложителя 
при извършване на неговата дейност. До 
2012 г. в ЗОП изобщо нямаше дефиниция на 
термина „научни изследвания”. Това даде 
възможност някои публичноправни органи-
зации да използват чл. 4, ал. 4 за заоби-
каляне процедурите по ЗОП, като възла-
гат проекти на значителна стойност на 
външни организации под формата на про-
екти за научни изследвания, без провежда-
нето на публичен търг. Такива случаи има 
и в практиката на Министерството на 
отбраната, където доставки на облекло и 
обувки за военнослужещите са осъщест-
вени под формата на научни изследвания, 
без провеждането на публичен търг. 

Понастоящем в българското законода-
телство има два опита за легална дефини-
ция на понятието „научни изследвания”. С 
промените в ЗОП през 2012 г. в Допълни-
телните разпоредби на закона (§ 1, т. 13а) 
бе направен опит за дефиниция на терми-
на „научноизследователска и развойна дей-
ност” (НИРД). Утвърдената в ЗОП дефини-
ция има тавтологичен характер и по-скоро 
представя класификация на видовете на-
учни изследвания. В Закона за насърчаване 
на научните изследвания (ЗННИ) също има 
само неумел опит за дефиниране на терми-
на, сходен с дефиницията в ЗОП. Съгласно 
чл. 2, ал. 2 от ЗННИ, научноизследовател-
ската дейност обхваща фундаменталните 
и приложните изследвания, както и раз-
пространението на научните резултати. 
Това отново е по-скоро опит за класифика-
ция, а не легална дефиниция.

Единственият опит за по-задълбочено 
изясняване на този методологически и прак-
тически проблем в България се съдържа в 
Методическото указание на Агенцията за 
обществени поръчки от 2011 г., което оба-
че няма нормативен характер (Методиче-
ско указание, 2011). Същественият принос 
на Методическото указание е, че то пре-
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праща към международно признатото оп-
ределение за научноизследователска и раз-
война дейност (НИРД), което е утвърдено 
в методическото ръководство „Фраскати”, 
публикувано от Организацията за иконо-
мическо сътрудничество и развитие през 
2002 г. (Frascati Manual, pp. 30). Съгласно де-
финицията от „Фраскати”, НИРД включва 
всяка творческа работа, която се провеж-
да систематично с цел да се увеличи обе-
мът на знанията, включително познанията 
за човека, културата и обществото, както 
и използването на този обем от знания за 
нови приложения. Наред с това в ръковод-
ството се прави класификация на видовете 
НИРД и се посочва кои дейности трябва да 
бъдат изключени от обхвата на понятие-
то (напр. обучителни дейности; дейности, 
свързани с производството и продажбата 
на иновативни продукти, и др.). 

Дефиницията на НИРД в методическо-
то ръководство „Фраскати” е най-подходя-
щата основа за разработване на българска 
легална дефиниция на понятието „научни 
изследвания”. Предлаганата в настоящата 
публикация дефиниция е следната:

Научното изследване е процес на сис-
тематично и задълбочено проучване върху 
определен предмет, при което се използва 
специализирана научна експертиза и се съз-
дават нови знания. При осъществяването 
на развойна дейност като елемент от на-
учното изследване се създават нови техно-
логични продукти или образци. 

Чрез дефиницията се демонстрира двой-
ствената същност на научната дейност, 
която може да включва както изследовател-
ска, така и развойна дейност. Тази двойстве-
на същност ясно е изразена в утвърдения ан-
глоезичен термин Research and Development 
(R&D), който показва тясната взаимовръзка 
между изследователска и развойна дейност.

Предлаганата дефиниция съдържа три 
основни елемента:
• процесът на научни изследвания, раз-

глеждан като особено научно производ-

ство. Научните изследвания като процес 
са обект на задълбочено изследване от 
Лулански (2013, с. 73-111). 

• специализираната научна експертиза, 
чиито субекти са лица със специално  
качество – лица с научни степени, лица, 
заемащи академични длъжности, или из-
следователи.

• новите знания или новите технологии 
като основни научни продукти. По прави-
ло научният продукт е обект на инте-
лектуална собственост, която се защи-
тава с патент или с авторско право. 
Тези три елемента в своята съвкуп-

ност позволяват научните изследвания да 
бъдат разграничени от други повече или 
по-малко сходни явления. Предлаганата 
дефиниция може да бъде използвана както 
в Закона за насърчаване на научните из-
следвания (чл. 2, ал. 2), така и в Закона за 
обществените поръчки (§ 1, т. 13а). Това 
ще позволи националната научна политика 
да се фокусира изключително върху науч-
ноизследователски проекти, а изключе-
нието по чл. 4, ал. 4 от ЗОП реално да се 
прилага с цел насърчаване на научноизсле-
дователската дейност и технологичното 
развитие.  

2. Дефиниране на пределите  
на научните изследвания  
в областта на националната 
сигурност и отбраната

Вторият съществен методологически 
и практически проблем, свързан с научни-
те изследвания в областта на национал-
ната сигурност и отбраната, е ясно да 
се дефинират техните предели. Основна 
характеристика на научните изследвания 
в областта на националната сигурност 
и отбраната е техният функционален ха-
рактер. Тези изследвания  подпомагат една 
от фундаменталните държавни функции – 
обезпечаване на националната сигурност и 
отбраната на Република България. В този 
смисъл съществен критерий за това кои 
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научни изследвания попадат в областта 
на националната сигурност и отбраната е 
степента, в която те са насочени към под-
помагане на тази основна държавна функ-
ция. Друга главна особеност на научните 
изследвания в областта на сигурността и 
отбраната е техният интердисциплинарен 
характер. Тези изследвания обхващат из-
ключително широк спектър от науки – как-
то инженерни и технически, така и социал-
ни и хуманитарни науки.

Идентифицирането на научните изслед-
вания в областта на националната сигур-
ност и отбраната може да се осъществи с 
помощта на пет основни критерия:

• дали крайният потребител е институ-
ция от системата за национална сигур-
ност – Министерство на отбраната 
(МО), Министерство на вътрешните 
работи (МВР), Гражданска защита или 
специална служба.

• дали предметът на проекта попада в 
някоя от предметните области на три-
те международно признати таксономии 
(класификации) на научните изследвания 
в сигурността и отбраната.

• дали източникът на финансиране е на-
ционална и/или европейска програма за 

изследвания по сигурността (напр. при-
оритет „Сигурни общества” на Европей-
ската програма за научни изследвания 
„Хоризонт 2020”).

• дали е налице самоидентификация на про-
ектния екип, че осъществява проект в 
областта на сигурността и отбраната.

• дали повече от половината от членове-
те на екипа имат научна степен или за-
емат академична длъжност.  
В случай че определено научно изследва-

не отговаря на посочените пет критерия, 
следователно то попада в категорията на 
научните изследвания в областта на на-
ционалната сигурност и отбраната. Най-
висока относителна тежест има крите-
рият за това дали предметът на проекта 
попада в някоя от предметните области на 
трите международно признати таксономии 
(класификации) на научните изследвания в 
сигурността и отбраната. Трите между-
народно признати таксономии са тези на 
Организацията за наука и технологии на 
НАТО; на Европейската агенция по отбра-
на и на Европейската комисия в рамките 
на тематичен приоритет „Сигурни обще-
ства” на Европейската програма за научни 
изследвания „Хоризонт 2020”. Трите таксо-
номии са представени в таблица 1.

Таблица 1: Предметни области на научни изследвания и технологии в областта на сигурността  
и отбраната в ЕС и НАТО

Области на научни изследвания и технологии по тематичен приоритет „Сигурни общества”  
в Европейската програма „Хоризонт 2020”

• Управление на кризи 

• Устойчивост при бедствия и климатични промени

• Защита на критичната инфраструктура

• Комуникационни технологии и съвместимост

• Етично/обществено измерение на сигурността

• Борба срещу престъпността и тероризма

• Сигурност на границите и външна сигурност на ЕС

• Киберсигурност 
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Приоритетни области на научни изследвания и технологии на Европейската агенция по отбрана

• Дистанционно управлявани въздушни системи

• Презареждане във въздуха

• Сателитни комуникации

• Киберотбрана 

Приоритетни области на научни изследвания и технологии на Организацията  
за наука и технологии на НАТО

• Прецизност при нанасяне на удари

• Разширяване обхвата на човешките възможности

• Културни фактори, организационно и социално поведение

• Анализ на информацията и подпомагане вземането на решения

• Събиране и обработване на данни

• Автономност (технически и човешки аспекти на автоматизирано събиране, обработване  
и използване на информация)

• Комуникационни системи и мрежи

• Източници на енергия и енергийна ефективност

• Платформи и материали

• Авангардни системни концепции

Източници: Официалните уеб страници на European Framework Programme for Research  
“Horizon 2020”, 2015 (available at: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ , accessed 1 May, 2015); 
European Defense Agency, 2015 (available at: http://www.eda.europa.eu/ , accessed 1 May, 2015 ) и NATO 
Science and Technology Organization, 2015 (available at: http://www.sto.nato.int/ , accessed 1 May, 2015)  

Посочените три международно призна-
ти таксономии най-общо очертават кръга 
на научните изследвания в областта на на-
ционалната сигурност и отбраната. Всяка 
национална държава и съответните крайни 
потребители от системата за национал-
на сигурност имат суверенното право да 
определят свои специфични приоритетни 
области в съответствие с националните 
традиции и с националните приоритети на 
политиката за сигурност. 

Дефинирането на пределите на научни-
те изследвания в областта на национална-
та сигурност и отбраната дава възмож-
ност да се определят организациите, кои-
то осъществяват този вид научни изслед-
вания в Република България. На посочените 
критерии и на предметните области за на-
учноизследователска дейност отговарят 

основно организации от публичния сектор. 
Това са: Академия на МВР, Висшето военно-
морско училище „Н. Вапцаров”, Военна ака-
демия „Г. С. Раковски”, Институтът за из-
следване на обществата и знанието – БАН, 
Институтът за космически изследвания и 
технологии – БАН, Институтът за перс-
пективни изследвания за отбраната към 
Военна академия „Г. С. Раковски”, Институ-
тът за специална техника – МВР, Инсти-
тутът по информационни и комуникационни 
технологии – БАН, Институтът по метало-
знание с Център по хидро- и аеродинамика 
– Варна при БАН, Институтът по отбрана 
към Министерство на отбраната, Инсти-
тутът по психология – МВР, Научноизследо-
вателският институт по криминалистика 
и криминология – МВР, Националният вое-
нен университет „Васил Левски”, Национал-
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ният институт по геофизика, геодезия и 
география – БАН, Националният институт 
по метеорология и хидрология – БАН, Нацио-
налната лаборатория по компютърна ви-
русология – БАН, Центърът за изследване, 
изграждане и усъвършенстване на способ-
ности на НАТО за управление на кризи, Цен-
търът за изследвания по национална сигур-
ност и отбрана – БАН, Университетът за 
национално и световно стопанство, кате-
дра „Национална и регионална сигурност” 
и Университетът по библиотекознание и 
информационни технологии. 

Много по-ограничен е броят на органи-
зациите в частния сектор, които отгова-
рят на посочените критерии за научни из-
следвания в областта на националната си-
гурност и отбраната. В неправителстве-
ния сектор активно функционират само 
две организации -  Центърът за изследване 
на демокрацията и Фондация „РискМони-
тор”. В частните висши учебни заведения 
има две неголеми звена – департамент 
„Национална и международна сигурност” 
в Нов български университет и катедра 
„Сигурност и безопасност” във Варненския 
свободен университет. Във фирмите от 
отбранителната индустрия, повечето от 
които бяха приватизирани в периода 1999-
2001 г., научноизследователските и раз-
войни звена бяха закрити и почти липсва 
научноизследователска и развойна дейност 
(НИРД). Показателно е, че през последни-
те 15 години броят на регистрираните 
патенти на нови отбранителни изделия и 
технологии от фирми от отбранителната 
индустрия е много малък. По този ключов 
наукометричен показател най-значими са 
постиженията на организация от публич-
ния сектор – Институтът по металозна-
ние при БАН, който има пет регистрирани 
патента на нови отбранителни изделия за 
периода 2001-2015 г.  

Като цяло броят на организациите, 
годишният бюджет и числеността на за-
етите учени и изследователи в публичния 

сектор за научни изследвания в областта 
на националната сигурност и отбраната 
значително надвишава тези в бизнеса и в 
неправителствения сектор. 

3. Икономическа същност  
на научните изследвания  
в областта на националната 
сигурност и отбраната 

Изясняването на същността на науч-
ните изследвания в областта на нацио-
налната сигурност и отбраната е сложен 
проблем, който може да бъде анализиран 
на три различни равнища. На най-високо 
теоретично ниво научните изследвания в 
областта на националната сигурност и 
отбраната могат да бъдат разглеждани 
като комплексно социално явление, присъщо 
на човешките общества и на отделните 
човешки индивиди. На макроикономическо 
ниво научните изследвания могат да се 
разглеждат като отделен икономически 
отрасъл, в който функционира самостоя-
телен подотрасъл на изследванията в об-
ластта на националната сигурност и от-
браната. Фокусът на настоящата статия 
е върху анализа на научните изследвания 
в областта на националната сигурност и 
отбраната като специфично публично бла-
го. Анализът на това трето равнище има 
най-важно практическо значение с оглед 
намирането на алтернативни управленски 
решения. 

В икономическата теория има няколко 
изследвания, които разглеждат знанието 
като публично благо (Stiglitz, 1999). Зна-
нието се разглежда като публично благо, 
което има две основни характеристики – 
потреблението на един индивид не отнема 
от потреблението на друг; и почти невъз-
можно е някой индивид да бъде изключен от 
използването на вече публикувано знание 
(включително чрез патент). В този смисъл 
знанието се разглежда като глобално, меж-
дународно публично благо, което има важно 
значение за устойчивото развитие и ико-



83

Управление на ресурси и разходи

номическия растеж на глобално ниво. В на-
стоящата статия знанието, което се про-
явява под формата на научни изследвания 
в областта на националната сигурност и 
отбраната, се разглежда основно като на-
ционално публично благо.

Един от важните теоретични приноси 
на икономическия подход в изследванията 
по сигурността е, че сигурността и от-
браната се разглеждат като публично бла-
го. Според Иванов (2008, с. 10), секторът за 
сигурност и отбрана може да се разглежда 
като голямо публично предприятие, което 
изразходва държавен бюджет не за да по-
лучи печалба, а за да гарантира производ-
ството на публичното благо „сигурност и 
отбрана” за обществото. Ангелов (2005, с. 
29-37) разглежда публичното благо „отбра-
на” като комплексна готовност (материал-
на, организационна, духовна) на страната 
за отбрана и война в националното прос-
транство. Публичното благо „отбрана” 
включва както материални елементи като 
техника, инфраструктура на отбраната и 
др., така и отбранителната услуга за на-
цията като готовност за защита на тери-
ториалната цялост на страната. Армията 
се разглежда като предприятие за произ-
водство на публичното благо „отбрана”. 

Този военноикономически подход може 
да бъде успешно приложен и спрямо на-
учните изследвания в областта на на-
ционалната сигурност и отбраната. По 
исторически причини в България основни-
ят производител на научни изследвания е 
държавата, т.е. организации от публичния 
сектор. Показателно е, че и понастоящем 
най-големият източник за финансиране на 
науката в България продължава да бъде  
държавата (Науката в България, 2009, с. 
35). Средствата, които бизнесът отделя 
за финансиране на научни изследвания, все 
още са значително по-малко от тези, от-
деляни от държавния бюджет. Това важи с 
особена сила за научните изследвания в об-
ластта на националната сигурност и от-

браната. Посочените двадесет публични 
организации, осигуряващи публичното бла-
го „научни изследвания в областта на на-
ционалната сигурност и отбраната”, имат 
общ годишен бюджет от около 20 милиона 
лева за научноизследователска дейност, 
който значително надвишава разходите за 
изследвания в областта на сигурността в 
частния сектор. Частният сектор разпо-
лага с много по-ограничен научен капаци-
тет, включително и с много по-ограничен 
кадрови потенциал за осигуряване на тази 
високоспециализирана услуга за общество-
то. По своята същност частният сектор 
е ориентиран към защитата на частни ин-
тереси и максимизиране на печалбата за 
частни субекти, което влиза в противоре-
чие с колективните обществени потребно-
сти от научно осигуряване на национална-
та сигурност и отбраната на страната. 
Пазарът не би могъл да предостави на об-
ществото тази специфична услуга или, ако 
по някакъв начин го направи, то той няма 
да е най-подходящият и удовлетворяващ 
обществените потребности. Напълно за-
кономерно държавата чрез компетентните 
публични организации и съобразно налични-
те в публичния сектор научноизследова-
телски способности осигурява публичната 
услуга „научни изследвания в областта на 
националната сигурност и отбраната”.     

В икономическата наука се приема, че 
публичните блага са специфични услуги, кои-
то се предоставят от държавата на граж-
даните за задоволяване на определени те-
хни потребности, които те индивидуално не 
могат да си осигурят и които не могат да 
бъдат осигурени от пазара (Пейчева, 2013, 
с. 10). Публичното благо „научни изследвания 
в областта на националната сигурност и 
отбраната” удовлетворява потребностите 
на гражданите, свързани с научно-техноло-
гичното осигуряване на политиката за си-
гурност и отбрана, които те индивидуално 
не могат да си осигурят. От гледна точка 
на икономическата теория, основен поръчи-
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тел на това публично благо е гражданското 
общество, а основен производител са орга-
низациите от публичния сектор за научни 
изследвания в областта на националната 
сигурност и отбраната. 

Общественият интерес налага про-
веждането на по-ефективно управление на 
този публичен сектор с оглед постигането 
на по-качествено публично благо за обще-
ството. Някои изследвания (Пенчев, 2010, 
с. 124) показват, че процесът на управле-
ние на научните изследвания и развойни-
те дейности конкретно в системата на 
Министерството на отбраната страда 
от изключително тежки проблеми. Това по-
ставя въпроса за доброто управление, про-
зрачността и отчетността на публичния 
сектор за научни изследвания в областта 
на националната сигурност и отбраната. 
В съответствие с  демократичните прин-
ципи на управление, този публичен сектор 
следва да бъде поставен под стриктен 
граждански контрол за целесъобразност 
на научното планиране и за качеството на 
произвежданото публично благо. 

Анализът на научните изследвания в 
областта на националната сигурност и 
отбраната като публично благо поставя 
на преден план въпроса за ролята на дър-
жавата в осигуряването на това благо за 
обществото. Понастоящем в Република 
България липсва държавна политика за на-
учните изследвания в областта на нацио-
налната сигурност и отбраната. Опитът 
за разработване на стратегия в тази об-
ласт продължава вече няколко години. Прак-
тиката на Европейския съюз показва, че 
най-целесъобразният метод за управление 
на научните изследвания в областта на си-
гурността и отбраната е проектното уп-
равление чрез възлагане на научноизследо-
вателски проекти на конкурсен принцип. В 
Европейския съюз проектното управление 
се осъществява от Европейската агенция 
по отбрана в областта на отбранителни-
те изследвания и от Изпълнителната аген-

ция за научни изследвания в областта на 
гражданската сигурност. За българските 
условия най-подходящо решение е създава-
нето чрез специален закон на специализи-
рана държавна агенция, която да осъщест-
вява проектно управление по приоритетни 
научни направления, съответстващи на 
приоритетите на националната политика 
за сигурност и отбрана. Това ще позволи 
да се подобри качеството и полезността 
на публичното благо „научни изследвания 
в областта на националната сигурност и 
отбраната” за гражданите.

Заключение

Изясняването на същността на научни-
те изследвания в областта на национална-
та сигурност и отбраната като публично 
благо има важно значение за формулиране-
то на алтернативни управленски решения. 
Понастоящем публичният сектор за научни 
изследвания в областта на националната 
сигурност и отбраната е силно децентра-
лизиран и фрагментиран между няколко пуб-
личноправни организации – Министерство 
на отбраната, Министерство на вътреш-
ните работи, Министерство на образова-
нието и науката и Българска академия на 
науките. Поради липсата на адекватно и 
ефективно държавно управление, този пуб-
личен сектор функционира преди всичко 
за себе си и разходва публични средства, 
без да предоставя ясна публична услуга 
на обществото. Това налага дефиниране-
то на нови управленски решения. Един от 
най-перспективните модели е моделът за 
проектно управление чрез специализирана 
държавна агенция по приоритетни научни 
направления, които да съответстват на 
приоритетите на политиката за сигур-
ност и отбрана на Република България. 
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