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Социално-икономически измерения  
в борбата с ислямския радикализъм  
и предотвратяването на тероризма

Полковник доц. д.н. Нено Христов

Abstract: The causes of the emergence of terrorism, violence and radicalism are extremely complex, multi-
layered and interrelated. They are not subject to simplification and easy categorization. Therefore, from the outset, 
it should be pointed out that there is no unique recipe or simple formula to solve the problem of terrorism and 
radicalism. In the absence of scientific criteria and measures, the fight against these two phenomena can only be done 
in the long term and in the presence of a comprehensive strategy aimed at strengthening the institutional support of 
society, its development, democracy and security.

Key words: terrorism, radicalism, democracy, education, economics, civil liberties.

Резюме: Причините за възникването на тероризъм, насилие и радикализъм са изключително сложни, 
многопластови и взаимносвързани. Те не подлежат на опростяване и лесна категоризация. Поради това от 
самото начало следва да се посочи, че няма уникална рецепта или проста формула за решаване на проблема 
с тероризма и радикализма. В отсъствието на научни критерии и мерки, борбата с тези две явления може да 
става само в дългосрочен план и при наличието на всеобхватна стратегия, насочена към укрепване на инсти-
туционалните опори на обществото, неговото развитие, демокрацията и сигурността. 

Ключови думи: тероризъм, радикализъм, демокрация, образование, икономика, граждански свободи.

Дебатът за основните причини за насилието и 
екстремизма в ислямския свят започва мно-
го преди смятания за начало на войната с 

тероризма 11 септември 2001 г. Най-общо казано, 
по този въпрос съществуват два противостоящи 
възгледа на учените и експертите, анализиращи 
ислямския радикализъм и тероризма. Част от тях 
застъпват тезата, че както в изследването, така и 
в борбата срещу първопричините за тези явления, 
следва да се поставят на първо място социалните 
и икономическите фактори. Те имат приоритетно 
значение пред политическите фактори, пред прин-
ципите и нормите на либералната демокрация. 
Обосновава се разбирането, че именно равнището 
на икономическото развитие и на образованието 
на хората са най-доброто средство за противодей-
ствие срещу радикализацията и набирането на те-
рористи. Бедността, мизерията и невежеството се 
разглеждат като естествената и благодатна почва за 
радикализма. Налага се разбирането, че динамич-
ното социално-икономическото развитие, което 
може да промени социалния статус на гражданите 
и да подобри начина им на живот, е най-доброто 
средство за борба срещу радикализма.

Другата част от изследователите отхвърлят 
взаимовръзката между социално-икономически-
те условия на живот и тероризма. Тяхната логика е 

проста: повечето терористи са нито бедни, нито не-
образовани. Примерите в това отношение са много 
и категорично показват, че значителна част от теро-
ристите произхождат от средите на средната класа. 
По тази причина те представят тероризма изклю-
чително като „заплаха за сигурността“, която няма 
социално-икономически корени или пряка връзка 
с маргинализация, бедност и неграмотност. Тази 
група изследователи се фокусира върху другите 
познати способи на въздействие, каквито са джиха-
дистката идеология, убеждението, принудата, раз-
узнаването, контраразузнаването, насилствените 
действия и др.

Разсъжденията на представителите и на двете 
научни направления са донякъде обосновани, но и 
в двата случая се откриват съществени теоретични 
и концептуални пропуски. Оказва се, че причините 
за възникването на тероризъм, насилие и радика-
лизъм са изключително сложни, многопластови и 
взаимосвързани. Те не подлежат на опростяване и 
лесна категоризация. Поради това от самото начало 
следва да се посочи, че няма уникална рецепта или 
проста формула за решаване на проблема с терори-
зма и радикализма. В отсъствието на научни крите-
рии и мерки, борбата с тези две явления може да 
става само в дългосрочен план и при наличието на 
всеобхватна стратегия, насочена към укрепване на 
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институционалните опори на обществото, неговото 
развитие, демокрацията и сигурността.

При разработването на такава стратегия след-
ва да се вземат под внимание достиженията на го-
репосочените научни направления, като критично 
се преосмислят. Най-добрият начин да се преодо-
лее разликата между техните трактовки е като се 
откажем от идеята за „война срещу тероризма“ в 
полза на „стратегическа кампания срещу радика-
лизма“. Инструментите, които да се включат в тази 
дългосрочна кампания следва да се фокусират вър-
ху „човешкото развитие“, а не просто върху иконо-
мическия растеж на държавите, в които политиче-
ските, икономическите и социалните условия сеят 
радикализъм. С една дума, „борбата с радикализма 
чрез възпитанието и развитието на човешкия по-
тенциал“ трябва да се превърне в ключова дълго-
срочна цел на обществата в борбата с тероризма.

За възникването на тероризъм има по много 
причини. Опитите да се създаде единна типология 
на тероризма или генерични профили за терористи-
те често не успяват. Идеално място за възникване 
и набиране се появява, когато различни социални, 
културни, икономически, политически и психологи-
чески фактори действат заедно. И дори когато така-
ва отрицателни динамика събира за общи действия 
различни терористични мрежи те имат различни 
политически цели. Въпреки това разнообразие, 
всички терористични групи споделят една обща 
цел: желанието да се убива или да се вреди на ци-
вилните граждани с цел постигане на тяхната кауза. 
Ето защо тероризъм в крайна сметка е основен про-
блем за сигурността.

Борбата с тероризма е преди всичко за осигу-
ряване на сигурността в държавата и за защита на 
цивилното население като най-голямо внимание 
се обръща на мерките за безопасност, събирането 
на разузнавателни данни, прилагане на законите, 
междуведомствена координация и когато е необ-
ходимо на използването на сила. За възпирането на 
терористичните мрежи се използват най-силните 
мерки за сигурност. Не трябва да смесваме борбата 
срещу първопричините за възникването на терори-
зма, с борбата за унищожаването му. Застъпниците 
на подхода за борба с първопричините за възник-
ването на тероризма са заинтересовани от борбата 
с условията, а не със самите терористи. Ето защо не 
трябва да разглеждаме борбата за промяна в со-
циалното и икономическото развитие в ислямския 
свят в контекста на борбата с тероризма. Програ-
мите за развитие не са насочени към терористите, 
а към тези, които са най-податливи на целите и 
посланията на тероризма. Именно в този по-широк 
контекст, е необходимо използването на политиче-
ска лексика, която излиза извън тесните рамки на 
тероризма и борбата с тероризма.

Радикализмът, за разлика от тероризмът, има 
социални измерения. Има радикализирани обще-
ства, където терористичните актове не предиз-
викват някаква симпатия и степен на подкрепа. Не 
трябва да се говори за тероризма като социален 
феномен. Защо? Защото все още няма „терористич-
ни“ общества. Относителната популярност на някои 
терористични мрежи в ислямския свят, съществува 

само в рамките на тези радикализирани общества, 
където екстремизмът и насилието установят климат 
на легитимност и косвена подкрепа. Такива радика-
лизирани общества са пропити от дълбоко чувство 
на неудовлетвореност, унижение и лишения. Това 
радикализира социална среда и дава благодатна 
почва за разпространението на тероризма.

Ето защо най-ефективният начин за справя-
не с основните причини за възникването на теро-
ризма се фокусира върху колективното недовол-
ство, което е основната причина за възникването 
на радикализъм. Борбата с причините пораждащи 
това недоволство е първата линия на защита сре-
щу тероризма. Целта е да се намали социалната, 
икономическата и политическата привлекателност 
на тероризма чрез изолиране на терористите от 
възможността да набират нови членове в своите 
организации. След това предизвикателството е, 
следващата и по-трудната стъпка е да се създаде 
ефективна стратегия за борба с радикализма. В со-
циално-икономическия и политическия контекст на 
арабския свят е мястото където радикализъм пуска 
своите корени. Тази благоприятна среда може да се 
променя най-ефективно, като се фокусираме върху 
съществуващата бедност и човешко развитие. 

Територии за отглеждане на радикализма и 
вербуването на терористи не се появяват задъл-
жително в условия на крайна бедност и лишения, 
а по-скоро, когато отрицателните социални, ико-
номически и политически тенденции съвпадат. В 
действителност, когато се анализира в по-широката 
рамка на социално-икономическите и политически-
те лишения, обществената подкрепа за тероризма 
и радикализма придобиват по-голяма значимост. 
Не трябва да се отхвърлят социалните и икономи-
ческите причини за възникването на радикализъм 
поради факта, че някои от терористи принадлежат 
на средната класа. Слабите, провалящите се, и про-
валилите се държави; пространствата с липса на 
държавност; и войни, създават безопасни убежища 
за тероризма в по-слабо развитите части на света. 
Тероризмът не е задължително причинен от соци-
ално-икономически проблеми. Но със сигурност 
има връзка между лишенията и радикализма.

Абсолютната нищета не е истинското предиз-
викателство. Основното предизвикателство за мла-
дите хора в арабския свят, е лишаването: липсата на 
възможност отговарящи на очакванията. Поглеж-
дайки от гледната точка на лишаването от възмож-
ности, важността на бедността като абсолютно по-
нятие в контекста на глобализацията изчезва. Гло-
бализацията дава голяма степен на информираност 
за възможностите предоставящи другите държави. 
Това води до чувство на неудовлетвореност, тер-
зание и унижение сред нарастващите маси от не-
образовани и безработни мюсюлмански младежи, 
които са в състояние да се правят сравнения между 
нивото на развитие и възможности на отделните 
държави. Мащабът на младежката неудовлетворе-
ност се усложнява и от демографската експлозия, 
растящите очаквания, слабия държавен капацитет, 
и намаляващите възможности в родните страни, 
урбанизацията и свързаната с нея безработица 
поради слабото развитие държавите и възходяща-



9

та мобилност в повечето части на мюсюлманския 
свят. Глобализацията допълнително изостря тази 
ситуация, защото непокорните мюсюлмански маси 
от двата пола са между нарастващото напрежение 
пораждано от религиозните традиции и западната 
модерност.

Социално-икономически упадък в ислямския 
свят по исторически причини, често усилва повече 
чувството на неудовлетвореност, отколкото в дру-
ги части на развиващия се свят. Особено в арабския 
свят, чувство на носталгия за златната ера на исля-
ма - по време на който арабските цивилизации са 
далеч преди развитието на Европа е дълбоко вко-
ренено в политическата култура. За разлика от дру-
ги развиващи се региони на света, арабските стра-
ни имат историческо, културно и цивилизационно 
чувство за съперничество с християнския Запад. 
Географската близост допълнително усложнява 
картината. Европа често е историческа отправна 
точка по отношение на социалния, икономическия 
и политически успех. Чувството за историческо 
превъзходство в съчетание с по-новите спомени от 
колониалното потисничество и военно поражение 
създават опасно усещане за преследване, негоду-
вание, и несправедливост в големи части от араб-
ския свят. Всички тези фактори наред с по-големите 
очаквания и стремежи на младото население зна-
чително утежняват нивото на неудовлетвореност в 
тези страни наследници на велики цивилизации.

Една ефективна стратегическа кампания сре-
щу радикализма в арабския и Ислямския свят тряб-
ва да реши проблема със социално-икономическо-
то измерение на тази колективна неудовлетворе-
ност. В краткосрочен план е много трудно да се ре-
шат дълбоко вкоренените културни и психологични 
проблеми. Но може да се направи много в социал-
ната и икономическата сфера. Да вземем за пример 
политическия ислям. Слабите мюсюлмански дър-
жави често не са в състояние да предоставят адек-
ватни социални и икономически услуги. Разликата в 
капацитета в рамките на мюсюлманските държави 
като Египет, Йордания, Мароко и Пакистан създава 
вакуум, който често се попълва от местни ислямски 
организации, които предоставят стоки и услуги в 
особено важни области като здравеопазване, обра-
зование, и жилища. Силата на тези ислямски мрежи 
се увеличава от слабостите на държавната система. 
В този смисъл, липсата на ефективни публични ус-
луги отваря област за възход на ислямските мрежи 
с техните собствени политически програми.

В допълнение към социално-икономическия 
упадък, липсата на конституционните свободи носи 
„политически“ измерения на относителната нищета 
в арабския свят. С други думи, има нарастваща про-
паст между политическите стремежи и реалности-
те. Подобряването на образователните стандарти, 
без увеличаване на перспективите за заетост, или 
осигуряването на работни места без да се създават 
възможности за политическо и социално участие на 
всички създава в арабския свят взривоопасна смес. 
Нарастващия брой образовани, но безработни мла-
дежи са особено тревожен факт. В края на краища-
та, тези образовани младежи имат най-високи по-
литически стремежи и очаквания и по този начин, 

именно те са най-разочаровани, когато очаквания-
та им са неудовлетворени. Ръстът на безработицата 
сред образованите често създава класа „разочаро-
вана от трудностите“, която може да се превърне в 
радикализирани екстремисти търсещи политическа 
причина за да се присъединят към нея. Репресив-
ните политически системи увеличават тези дина-
мика. В най-авторитарните мюсюлмански страни, 
джамията е единствената институция, която не е 
брутално смазано от режима. И когато джамията е 
единственият изход за масова политика, резултатът 
е предвидим: ислямизация на несъгласието. Когато 
несъгласието се повежда от исляма, следствието е 
неговото политизиране.

Политическият ислям бавно еволюира в дви-
жение за съпротива срещу несправедливостта, 
потисничеството, и западната подкрепа за репре-
сивните режими. Колкото авторитарните прави-
телства стават по-репресивни, порочния кръг на 
насилие и насрещно насилие се засилва. След като 
политическия ислям излезе на дневен ред той става 
по-радикален, агресивен и обидчив. Ето защо е аб-
солютно е необходимо да се предвидят и създадат 
легитимни политически ниши, различни от исляма 
и джамията, където да се изявяват опозиционните 
движения в мюсюлманския свят.

Всички тези проблеми илюстрират необхо-
димостта от алтернативни стратегии за справяне 
с радикализма в ислямския свят. Новите подходи 
трябва да намерят начини за поощряване на демо-
крацията, сигурността и икономическото развитие 
в цялостна и хармонична рамка. Предвид много-
странния характер на факторите подхранващи ра-
дикализма, социалния и икономическия подход 
срещу относителната бедност и радикализъм тряб-
ва да се дефинира в много широки рамки. Целта е 
„човешкото развитие“ да се предлага като алтерна-
тива.

Човешкото развитие е много по-свързано с 
обществената политика, отколкото икономическия 
растеж, тъй като тя взема под внимание социални-
те и политически измерения на човешкото състоя-
ние. Следователно човешкото развитие е по-моти-
вирано от необходимостта да се даде приоритет на 
качеството на живота, от колкото на икономическия 
растеж.

Неразделна част от икономическото развитие 
е необходимостта от институции, които да насър-
чават по-доброто управление. Подобряване на със-
тоянието на капацитета, държавната легитимност, и 
държавната сигурност са еднакво важни измерения 
на по-доброто управление и развитие на човека. В 
този смисъл, развитието на човека се разширява 
като се разширява и смисъла на разбирането за 
бедността. И двете понятия са от особено значение 
за дебата върху първопричините за радикализъм. 
С тях акцент върху икономическите, социалните и 
политическите стремежи, а не само на доходите 
на глава от населението, подпомага развитието на 
нови аналитични инструменти за по-стратегически 
подход към радикализма и борбата с тероризма.

Тези две понятия изместват дебата за първо-
причините от икономическия растеж към сферата 
на управлението и политическата икономика. Та-
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къв фокус върху състоянието е особено полезен в 
контекста на Арабския свят, където политическата 
власт и икономическите структури са силно препле-
тени. Може да се твърди, че най-важното предиз-
викателство пред по-голямата част от мюсюлман-
ските страни е неспособността им да инвестират в 
развитието на човека. Тази слабост трябва да бъде 
разгледана в неговата правилна политическа, со-
циална и икономическа ситуация, не във вакуум 
откъснат от реалността на структурата на властта. 
Само такъв подход може да създаде корелации и 
дори причинни връзки между политическите и ико-
номическите проблеми.

Връзките между образователните системи и 
авторитарните държавни структури стават особено 
важни, когато проблемът се анализира в светлината 
на подхода на човешкото развитие. Това е и причи-
ната, поради която човешко развитие вижда демо-
кратизацията и развитието като едновременен про-
цес. С други думи, тя опровергава тезата за секве-
ниране, която поставя в развитието на първо място, 
демократизацията а на второ място модернизация. 
Очевидно е, че демократизацията не трябва да се 
отделя от икономическата модернизация.

Икономическият и социален контекст, в който 
радикализъм се корени е изключително важен. Без 
обществена подкрепа, повечето терористи и ради-
кални движения са обречени на неуспех. Ето защо 
проспериращите и демократични държави по-лес-
но преодоляват тероризма в сравнение с бедните 
и политически нестабилни страни, където терори-
змът има тенденция да се превърне в „системен“ 
проблем. Същият аргумент може да се използва 
за гражданските войни. Причините за граждан-
ските войни могат да се използват при анализа на 
човешкото развитие и причините за възникване на 
радикализма. В проучване на Световната банка за 
причините за възникването на гражданските войни, 
се твърди, че „Страните с ниски, в застой, и нерав-
номерно разпределени доходи на глава от населе-
нието, които са останали в зависимост от липсата на 
основни стоки са изправени пред опасно високи ри-
скове от продължителен конфликт“. При липсата на 
икономическо развитие нито добрите политически 
институции, нито етническата и религиозната хомо-
генност, нито високите военните разходи могат да 
осигурят защита срещу възникването на насилие в 
големи мащаби.

Тези фактори ни помагат да разберем, че не-
благоприятната социално-икономическа динамика 
може да се изроди в политическо насилие и увеко-
вечи един порочен кръг на радикализъм, терори-
зъм, и гражданска война. Тези проблеми създават 
среда, в която радикализмът и политическото на-
силие намират социално приемане. Тъй като ради-
кализмът и тероризмът са резултат от много взаим-
носвързани причини, възниква едно много попу-
лярно твърдение, че основните причини за радика-
лизма не са свързани с икономическите лишения и 
липсата на образование. Аргументът, че бедността 
и липсата на образование не са свързани с полити-
ческото насилие и радикализмът е самоизмама и 
може да се обобщи по следния начин: Терористите 
не идват от най-бедните елементи на населението; 

Вместо това, те често са сравнително добре обра-
зовани и над средното ниво. По този начин, инди-
видуалната бедност не е основният фактор, който 
предразполага хора към тероризъм, и следовател-
но, намаляването на бедността или подобряването 
на образованието няма да намали сериозно теро-
ризма. Най-честата подкрепата за това твърдение 
идва под формата на познатия аргумент за атента-
тите на 11 септември: 15 от 19-те похитители идват 
от Саудитска Арабия, която се възприема като една 
от най-богатите страни от Близкия изток. Ако бед-
ността и липсата на образование са причината за 
възникването на тероризма, повечето терористи 
ще идват от най-бедните страни в арабския свят.

Аргументът, че социално-икономически лише-
ния са свързани с радикализма и тероризма е по-
грешен поради много причини. Първо, твърдението 
се основава на произхода на така наречените теро-
ристични лидери, „елита“. Счита се ,че ефективните 
терористични групи разчитат на разделението на 
труда между младите и необразовани изпълнители 
и идеологически обучените и добре финансирани 
елитни лидери. В Пакистан, често този елит про-
изхожда от така наречените медресета, от където 
излизат изключително подготвени кадри. Ето защо 
е важно да се признае, че докато лидерите влизат 
в терористичните организации образовани и ма-
териално обезпечени, то така наречените войници 
често са бедни и необразовани. Необходимо е да се 
знае, че на най-високо ниво, за изпълнение на теро-
ристична дейност се изисква опит, организационни 
умения и изтънченост. Най-бедните и най-малко 
образовани маси могат да бъдат радикализира-
ни от терористичните идеи, но ефективността им 
като терористи в сложна операция е много ниска. 
Всъщност, по-сложната операция, изисква по-голя-
ма сигурност и риск, което предполага участниците 
да бъдат подложени много внимателен скрийнинг. 
Всички тези фактори само засилват необходимост-
та от отдаване на значение на решаването на въ-
просите свързани с нищетата и разочарованието от 
съществуващата социална среда като основна при-
чина за радикализацията на обществото.

На второ място по отношение на връзката меж-
ду социално-икономически лишения и радикализма, 
е фактът, че терористичните организации обикнове-
но се стремят да се установят в провалени или прова-
лящи се държави. Ето защо държави в Азия и Африка, 
като Афганистан, Судан, Сомалия и Сиера Леоне – се 
превръщат лесно в терористични убежища и често 
са погълнати от порочния кръг гражданска война, 
политическото насилие, и радикализъм. Тези страни 
осигуряват удобни оперативни бази и убежища за 
международни терористи. Терористичните органи-
зации се възползват от липсата граничен контрол, 
несъществуващи правоприлагащи и служби за си-
гурност, техните неефективни съдебни институции и 
възможностите да се движат хора, оръжия и пари по 
целия свят. Проблемът с провалените държави стана 
особено актуален след 11 септември 2001 г., когато 
демократичната общност разбра, че само с реша-
ването на хуманитарната катастрофа в тези страни 
проблемите с радикализацията на обществото и със 
захранването и поддържането на терористичните 



11

организации няма да се реши. Въпреки, че от нача-
лото на 1990 г., във войните в провалилите се дър-
жави са убити около осем милиона души, повечето, 
от които цивилни, и разселени още четири милиона, 
а недохранените и лишени от основни нужди като 
сигурност, здравеопазване и образованието са в 
размер на стотици милиони, фактът, че провалени-
те държави са се превърнали в места за гнездене на 
терористи на нестабилност и масово убийство, както 
и резервоари и износители на терор, не е достатъч-
но да докаже, че само социално и икономическите 
проблеми са водещи за увеличаването на глобалния 
тероризъм.

Неуправляемите пространства От Сомалия до 
Афганистан, от Мали до Йемен, от Чечения до па-
кистанските федерално администрирани племен-
ни райони и филипинския остров Минданао, често 
привличат терористични мрежи, които използват 
тези територии за две основни цели: (1) като арена 
за международни атаки, и (2) да се наемат необра-
зовани и бедни млади мъже без перспективи. Дори 
в относително по-богатите арабски държави с ви-
соки доходи, като Саудитска Арабия, Кувейт, Маро-
ко, Тунис и Ливан, бедността е благодатна почва за 
подбор на терористи. По този въпрос, дори и тези, 
които извършиха атаките от 11 септември, не са 
сред ръководителите на движението, което ги орга-
низира, а са обикновени изпълнители. Освен това, 
ако погледнем на всички онези, които отвлякоха 
самолетите на 11 септември, ще видим, че тяхната 
отличителна черта не е нито просперитета, нито об-
разованието. Наблюдателите са фокусирани върху 
факта, че по-голямата част от тях идват от Саудитска 
Арабия, страна, надарена с петролни богатства. За 
външните лица Саудитска Арабия е „богата държа-
ва“, въпреки че тя има най-задлъжнялото общество 
в Близкия изток и е страната с най-висока безрабо-
тица. Там все още има села без ток и вода. Трима 
от похитителите са били от племенна група в Сау-
дитска Арабия – името която показва, че те не са с 
уважаван племенен произход и са с нисък социален 
статус в рамките на своята страна.

В този смисъл това, върху което наистина тряб-
ва да се съсредоточим, не е решението на едно или 
друго лице (особено на лидери като Бин Ладен, 
които са силно атипични дори в собствените си 
движения) да станат терористи. По-скоро трябва да 
гледаме на социалните условия, които правят диси-
дентските движения по-склонни да се обърнат към 
терора и, което е по-важно, обстоятелствата, при 
които подобни дисидентски движения получават 
популярна подкрепа. Подобен подход може да ни 
предостави и безценна информация, с която да раз-
личим ограничения успех на терорист като Тимъти 
Маквей – който не получи никаква подкрепа, и ши-
роката подкрепа, на която Осама Бин Ладен и „Ал 
Кайда“ се радваха. Когато мислим за тероризма, 
трябва да си припомним, че преди всичко в размир-
на и отчаяна социална, икономическа и културна 
среда инженерите на тероризма могат свободно да 
наемат и оперират, като по този начин причиняват 

по-големи опасности на глобалното общество.
Може да изкажем предположението, че ра-

дикализмът не е свързан с образованието и раз-
витието, а се основава на невъзможността да се 
разграничи образованието от индоктринирането. 
Индоктринацията се разграничава от образование-
то по това, че индоктринираният човек не би за-
дал въпрос по конкретната материя или не би бил 
способен на критичен анализ на учението, което 
е усвоявал. Това изисква критичен преглед на ня-
кои твърдения придобили академично уважение, 
че палестинският радикализъм и тероризъм не са 
свързани с икономически лишения и липса на об-
разование. Предполага се, че имането на средно 
или висше образование е положително свързано с 
участието в „Хизбула“ или „Хамас“. По този начин 
погрешно се налага обобщен образ на образовани 
радикали. Преди да се стигне до мащабни обобще-
ния за икономическа либерализация, липса на об-
разование и радикализъм, както се опитват някои 
изследователи, е важно да се помни, че контекстът, 
в който се появява радикализмът, има решаващо 
значение. Вместо да разглеждат връзката между 
радикализма и образованието в по-широк глобален 
контекст – например чрез разглеждането на групи 
от хора ориентирани към джихад мадраси в Пакис-
тан – това твърдение е ограничено единствено до 
палестинския радикализъм.

Макар че е известно, че много от само взриви-
лите се самоубийците са образовани, не се отчита 
вида образователна система, на която са подло-
жени тези терористи. Действителността показва 
съществуването на собствена проблематична при-
рода, като се посочва, че „една пета от извадката 
е била обучавана в образователната система „Хи-
збула“. Тези хора не са част от позитивната образо-
вателна система. Както в случая с екстремистките 
мадраси на Пакистан, това, което се смята за обра-
зование, е идеологическа индоктринация.

Промяната в арабския и ислямския свят към 
по-добро управление и човешко развитие трябва 
да идва отвътре. Въпреки това, външни актьори 
като Съединените щати, Европейския съюз и Япо-
ния също могат да помогнат, като увеличат и ко-
ординират своята финансова помощ за човешкото 
развитие в ислямския свят е необходимо тя да бъде 
представена като стимул за вътрешни политиче-
ски реформи. Собствеността на реформата трябва 
да се намира в тези страни. Не трябва да се прави 
опит за налагане на реформи. Но външната помощ 
трябва да зависи от институционалните реформи. 
Често срещана грешка в миналото е да се приемат 
козметични промени като признаци на модерниза-
ция или демократизация. Този път усилията трябва 
да надхвърлят създаването на неправителствени 
организации и организации на гражданското обще-
ство, които лесно могат да бъдат кооперирани от 
репресивни национални правителства. Критериите 
трябва да бъдат институционални промени, насър-
чаващи по-добро управление, политическо участие 
и човешко развитие.
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Method of Encryption/Decryption  
of Text Type Information

Colonel Arif Q. Hasanov, Ass. prof. Dr. Sadi S. Sadiyev

Abstract: Transition of classified information is always in the focus of researchers, program developers as well 
as cyber attackers. The more means and ways of transition of information are designed and developed, the more 
ways and means of attacks are applied by cyber attackers.

The study we present in this article is a modification of the encryption algorithm, which can be assigned to the 
symmetric encryption methods by known classifications. We are alleging and trying to prove that our algorithm and 
program is one of the most reliable mean transiting data as well as information on cyber sphere. 

The problem of deciphering and stability of the algorithm is discussed in the article.
Key words: method, encryption, decryption, text, information, program, frequency analyze

Ключевые слова: метод, шифрование, дешифрование, текст, информации, программ, крипто-анализ; 
частотный 

I. Introduction

Since the ancient times throughout today, delivery 
of various types of information through a reliable and 
secured way to a right address was and is a topical issue. 
So, the protecting of confidentiality of data developed 
as a separate sphere of science –encryption. Delivery 
of messages and data in an encrypted manner and 
method as well as designing of algorithms is over 2000 
years old. The probability of hacking information and 
data, or to pervert the data, and information is always 
at high alert [1]. That is why, transmission of information 
through existing communication channels at the same 
time causes in necessity of reading and delivery of 
information to a right, or a concerning person. That is 
about soft and hard copy of information and data.

One of the ancient and well-known style of 
encryption is method Caesar. This way of encryption 
appeared in the 50th BC. An outstanding warrior of Rome 
Yule Caesar was applying the method of encryption which 
was later named after him. Caesar encryption mode is as 
follows: The letters of the latin language are written in line 
and then the alphabet is written under it by sliding to the 
left and it is periodically repeated. During the encryption, 
every letter is replaced with a letter in the second line. 
Schematically the principle of the method Caesar is:

Fig.1. Schematic outlook of method Caesar

Bu numbering the letters of an alphabet, 
encryption or decryption could be formulated as 
following:

 nkxy mod)( += , (1)

 nnknyx mod))mod(( −+= , (2)

In here x  – symbol of an open text, y  -symbol of 
encrypted text, n  -power of alphabet (the number of 
letters), k  -is a key (it is number of letters of the second 
letters line in relation with the first line). The encryption 
Caesar might be called as replacement encryption. The 
more advanced type of the very method is called Vainer 
encryption. Encryption Caesar is called the weakest and 
primitive coding mode in encryption.

Historical comments have been given on various 
monographs and books as well as modern algorithms 
and various aspects of the issue have been reflected 
in contemporary books. We can mention the names 
of works by A.J.Menezes, Orschot P.C., Vanstone S.A., 
Mao Venlo, Nils Ferguson, Brus Shnier, Kh. К.А. van 
Tilburg, etc. 

Menezes A.J., P. C. Orschot, and S.A. Vanstone’s 
books covers vast theoretical materials. There are 
more than 200 encryption algorithms precisely 
mentioned. Mao Vernon’s work, mathematical basics 
of encryption is commented, industrial standards of 
encrypted protocols are described, formal evident are 
shown on strong sustainability of practical schemes of 
encryption, digital signature, encrypted signature as 
well as protocols which are broadcasted at degree 0 are 
analyzed. Nils Ferguson, Brus Shnier’s works are treated 
as instruction on developing and designing of encrypting 
schemes which might provide information security of 
computer systems. Kh. К. А. van Tilburg’s monograph 
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is dedicated to latest approaches to encryption and 
encryption analyze. There are three major principles- 
traditional (symmetric) encryption, systems having 
public keys, and encryption protocols are identified. 
Key consequences are followed by evident, and 
popular “Mathematics” computer algebraic packet was 
developed, and a number of examples are given. 

Our study presents a modification of an encryption 
algorithm, which can be assigned to the symmetric 
encryption methods by known classifications. The 
problem of deciphering and stability of the algorithm 
is discussed.

In cryptography, encryption is the process of 
encoding messages or information in such a way that 
only authorized parties can get access to it. Encryption 
does not itself prevent interference, but denies the 
intelligible content to a would-be interceptor. In 
an encryption scheme, the intended information 
or message, referred to as plaintext, is encrypted 
using an encryption algorithm, generating cipher 
text that can only be read if decrypted. For technical 
reasons, an encryption scheme usually uses a pseudo-
random encryption key generated by an algorithm. It 
is principally possible to decrypt the message without 
possessing the key, but, for a well-designed encryption 
scheme, large computational resources and skill are 
required. An authorized recipient can easily decrypt 
the message with the key provided by the originator to 
recipients but not to unauthorized users [2].

Fig.2. Encryption and decryption

Symmetric key/Private key-In symmetric-
key schemes, the encryption and decryption keys are 
the same. Communicating parties must have the same 
key before they can achieve secure communication.

Public key-In public-key encryption schemes, 
the encryption key is passed out anyone to use and 
encrypt messages. However, only the receiving party 
has access to the decryption key that enables messages 
to be read. Public-key encryption was first described in 
a secret document in 1973; before then all encryption 
schemes were symmetric-key (also called private-key).

A publicly available public key encryption 
application called Pretty Good Privacy (PGP) was 
written in 1991 by Phil Zimmermann, and distributed 
free of charge with source code; it was purchased 
by Symantec in 2010 and is regularly updated [2]. 

Various methods of crypto analyze have been 
studied and described in the researches which we had 
a look through. Full numeration of key words, analyze 
of frequency repetition, the analyze of key generator, 
factorization, individual analyze, linear analyze, collision 
method, pollard method, etc. have been included. Here 
we have to underline that, these methods have been 
directed to various approaches of encryption. We are 

attempting to analyze symmetric encryption method, 
real attack methods, the rule of full numeration of keys 
[3, 4]. When we talk about crypto analyze of encryption, 
we have to refer to Kirk, who first time developed an 
idea of encryption of data [5]. According to him, the 
level of hiding level depends on key words.

On purpose to unveil required data the full 
numeration of frequencies of key words and analyze 
of the frequencies methods could help crypto analyze 
[6]. In this research we are trying to introduce a new 
modification of algorithm.

II. 1. Method of full numeration of key words and 
principles of methods of analyzes of frequencies

The principle of method of full numeration of 
key words is the testing of all possible variants for 
finding encryption keys. Nowadays we can apply high 
capable computers to check symbolic combinations 
to find out keys of this method of encryption. The 
correctness of detected keys could be identified with 
the lexicology of a language. So, appliance of this 
method might require involvement of vocabulary, 
grammar rules of a language. 

The substance of analyze of frequencies is that the 
frequency of coming across could be given precisely for 
the frequency of symbols and symbolic combinations in 
a text developed in any language. In literature, for ex. 
The frequency of symbols could be defined in English, 
French, German, Italian and Russian languages. [7, 8]. 
Here we can mention the frequency of symbols in the 
Azerbaijan language too [9]. For ex, we can list the most 
frequently used symbols as follows: “ə; a; i; n; r”. The 
most frequent symbols of combinations are “əl; in; ar; 
ər; la”. Of course, the frequency of symbols depend on 
the characteristics of a text as well. For ex, the symbol 
“ф” which is really used in colloquial speech could be 
often seen math texts [7, p.237]. 

The frequency analyze method is applied in case 
the appliance of symmetric encryption method is 
applied during encryption. How the method of analyze 
of frequencies works? If there is large material assumed 
that encrypted with a single key, then by countering 
the same symbols and symbolic combinations, 
their frequency could be calculated, eventually the 
appropriately among the encrypted text symbols. On 
the one side it allows to find out keys of encryption on 
the other hand it allows reading encrypted information.

A modification is given to make the de-
encryption of keys of encryption algorithm by means 
of full numeration method analyze of frequencies more 
difficult. 

III.2. Method of encryption and its modification.

While commenting the materials we all apply the 
mentioned [10] terminologies.

At first, let us describe the encryption algorithm 
proposed. All symbols of alphabets of texts which 
include all alphabets, figures, necessary punctuations 
and gap spaces (for ex, Russian, English, Greek) 
are numbered from 0 up to 1−n  (here n −is the 
total number of symbols in the alphabet of a text). 
It is considered that, according to the ideology of 
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symmetric encryption, a confidential key is given 
consisting of sequence of symbols of alphabets of texts 
{ }1210 ...,,,, −mkkkk  (in here m – is the total number of 
symbols of a key). If the symbol j -of a text belonging 
to encryption in the alphabet of texts ...),2,1,0( =j  
it posses the number of jp  ( )10 −≤≤ np j , after the 
encryption it possesses the following number

 nkpp mjjj mod)( )mod(+=′ . (3)
We can see that the formula for de-encryption 

own the following simple shape:
 nknpp mjjj mod)( )mod(−+′= . (4)
Now, let us give the modification of this algorithm. 

With this purpose, let us include “text-addition” (or 
just “addition”). Let us call the sequence of symbols 
of “text-addition” which is formed of any symbols 
of an alphabet and gap space. For ex, “Charpalang”, 
“3,1_4лW∙”, “G;0?dd&j∙” “and∙∙hatta∙”, “Аk.М-72∙” text- 
are additions (in this and further samples “∙” – means 
gap space). 

Sch 1.
Text-additions P

Hər∙ 4
zarafatda∙ 10
bir∙∙həqiqət∙ 13
var∙ 4

Any text could be mentioned as a sequence of 
text-additions. For ex, if we look through the sentence 
“Har∙zarafatda∙bir∙∙haqiqat∙var∙”, we can easily divide it 
into text and additions (See sch. 1, first column). In here, 
“bir∙∙haqiqat∙” word combination is an independent 
text-addition as the gap space is more than one. That 
is why, they cannot be considered as separate words 
from each other. In the other word, any test separator 
from this alphabet could be divided into separate parts 
by means of a different gap space.

Text-addition is characterized with parameter P  
–that is the amount of symbols including gap space at 
the end. As an example, the values of P parameters 
are given for the appropriate additions in the second 
column of schedule 1.

The modification of encryption algorithm 
considers including virus text-additions in the main text. 
The virus additions are included in a way that could be 
deleted easily during de-encryption. Depending on the 
place of the addition, the number of symbols P – is 
determined at level PPP ′′≤≤′ . Here, P′  and P ′′ are 
integers selected in an efficient way.

Let us broadly describe the algorithm:
l	At the beginning of a text, and after the 

addition of an encrypted text, let us add text-addition 
identified by P  parameter. For the addition at the 
beginning of a text mP 4=′ , mP 40=′′ , for other 
additions, depending on the volume of the main text, 

PP ′′≤′≤4 could be selected.
Then encryption is applied according to algorithm (3).
l	So that, according to the meaning of initial 

text, it ends with random additions which don’t have 
relations with the text. It is clear that selection of P′  
and P ′′  figures are related with limitations which 

Sch 1.
Text-additions P

Hər∙ 4
zarafatda∙ 10
bir∙∙həqiqət∙ 13
var∙ 4

happen from peculiarities of information channels. But, 
nowadays, at the stage of development of technologies, 
this type of limitation are not important.

Let us give the algorithm for the applicable text too:
l	At first (4), the initial de-encryption of the data 

is implemented;
l	then, starting from the first position, all 

apposition in either only numbered position are 
deleted.

Easily the proposed algorithm could be seen 
that it is correct. By its mean, the encryption and de-
encryption of information could be implemented 
without distortion.

Further, we all discuss superiorities those 
encryption modification has from the point of 
sustainability anti crypto-attack.

III. Assessment for sustainability anti hacking by full 
numeration method of key words 

The method of calculation of all possible keys 
requires from a crypto-analytics to know which 
cryptographic system he or she uses. That method is 
extensively applied [11]. As the full numeration requires 
big calculation resources, it parallels the solution of the 
issue and powerful computers (supercomputer, etc.) 
are utilized on this purpose. At the same time, it must 
be mentioned that, the time for processing gets reduced 
year by year by emergence of excellent technologies. 
Then, the more calculation methods and means develop, 
the sustainability of the keys of algorithms anti crypto 
attack in a full numeration mode might decrease.

 By knowing testing period of t –, the average time 
for description formally could be estimated:

∑
=

=
1

02

m

mm

mntT ,   (5)

in here accordingly 0m  and 1m , within the 
capacity of particular encryption system, it is minimum 
and maximum numbers of symbols which are included 
in key words, n  – is the number of all symbols in 
the alphabet of texts. But, it must be emphasized 
that, unawareness of the length of text-addition (
P - parameter) causes in essential increase of time t
. So that, equation of words in a de-encrypted text is 
implemented by comparing with the stock of words in a 
data base. That is why, it causes in increase of time for 
the finding of a confidential key error which is checked.

For ex, let us consider the number of alphabets 
(sch 3.) 177=n  [5] and the time spent on finding out 
a key 610 −=t . Then depending on the length of a 
secret key 9,8,7=m , we can estimate the time of 
de-encryption according to the formula (5) (sch 2).

Sch 2.
The length of classified 

(number of symbols) m 7 8 9

Average time for 
de-encryption ( the 
number of required 

years)
T 1 10 10 000

10
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It is clear that, by applying the formula (5), 
depending on the appliance range of encryption in 
various countries, according to normative, it is possible 
to identify rational length of keys by the method of full 
numeration which could provide the sustainability of a 

text crypto attacked (for ex, [12, 13]).
178 element array containing the characters in 

the alphabet was typed. The array elements are given 
in Sch 3. The first column of the array elements of the 
code, while the second column has its price [14].

Sch 3.
0 ‚`‘ 44 ‚.‘ 88 ‚@‘ 133 ‚.‘
1 ‚1‘ 45 ‚/‘ 89 ‚#‘ 134 ‚Ё‘
2 ‚2‘ 46 ‚Q‘ 90 ‚$‘ 135 ‚Й‘
3 ‚3‘ 47 ‚W‘ 91 ‚%‘ 136 ‚Ц‘
4 ‚4‘ 48 ‚E‘ 92 ‚^‘ 137 ‚У‘
5 ‚5‘ 49 ‚R‘ 93 ‚&‘ 138 ‚К‘
6 ‚6‘ 50 ‚T‘ 94 ‚*‘ 139 ‚Е‘
7 ‚7‘ 51 ‚Y‘ 95 ‚(‚ 140 ‚Н‘
8 ‚8‘ 52 ‚U‘ 96 ‚)‘ 141 ‚Г‘
9 ‚9‘ 53 ‚I‘ 97 ‚_‘ 142 ‚Ш‘

10 ‚-‘ 54 ‚O‘ 98 ‚+‘ 143 ‚Щ‘
11 ‚=‘ 55 ‚P‘ 99 ‚*‘ 144 ‚З‘
12 ‚q‘ 56 ‚A‘ 100 ‚ё‘ 145 ‚Х‘
13 ‚w‘ 57 ‚S‘ 101 ‚й‘ 146 ‚Ъ‘
14 ‚e‘ 58 ‚D‘ 102 ‚ц‘ 147 ‚Ф‘
15 ‚r‘ 59 ‚F‘ 103 ‚у‘ 148 ‚Ы‘
16 ‚t‘ 60 ‚G‘ 104 ‚к‘ 149 ‚В‘
17 ‚y‘ 61 ‚H‘ 105 ‚е‘ 150 ‚А‘
18 ‚u‘ 62 ‚J‘ 106 ‚н‘ 151 ‚П‘
19 ‚i‘ 63 ‚K‘ 107 ‚г‘ 152 ‚Р‘
20- ‚o‘ 64 ‚L‘ 108 ‚ш‘ 153 ‚О‘
21 ‚p‘ 65 ‚Z‘ 109 ‚щ‘ 154 ‚Л‘
22 ‚[‚ 66 ‚X‘ 110 ‚з‘ 155 ‚Д‘
23 ‚]‘ 67 ‚C‘ 111 ‚х‘ 156 ‚Ж‘
24 ‚a‘ 68 ‚V‘ 112 ‚ъ‘ 157 ‚Э‘
25 ‚s‘ 69 ‚B‘ 113 ‚ф‘ 158 ‚Я‘
26 ‚d‘ 70 ‚N‘ 114 ‚ы‘ 159 ‚Ч‘
27 ‚f‘ 71 ‚M‘ 115 ‚в‘ 160 ‚С‘
28 ‚g‘ 72 ‚ü‘ 116 ‚а‘ 161 ‚М‘
29 ‚h‘ 73 ‚Ü‘ 117 ‚п‘ 162 ‚И‘
30 ‚j‘ 74 ‚ö‘ 118 ‚р‘ 163 ‚Т‘
31 ‚k‘ 75 ‚Ö‘ 119 ‚о‘ 164 ‚Ь‘
32 ‚l‘ 76 ‚ğ‘ 120 ‚л‘ 165 ‚Б‘
33 ‚;‘ 77 ‚Ğ‘ 121 ‚д‘ 166 ‚Ю‘
34 ‚\‘‘ 78 ‚ı‘ 122 ‚ж‘ 167 ‚|‘
35 ‚\\‘ 79 ‚I‘ 123 ‚э‘ 168 ‚{‚
36 ‚z‘ 80 ‚ə‘ 124 ‚я‘ 169 ‚}‘
37 ‚x‘ 81 ‚Ə‘ 125 ‚ч‘ 170 ‚:‘
38 ‚c‘ 82 ‚ç‘ 126 ‚с‘ 171 ‚“‘
39 ‚v‘ 83 ‚Ç‘ 127 ‚м‘ 172 ‚<‘
40 ‚b‘ 84 ‚ş‘ 128 ‚и‘ 173 ‚>‘
41 ‚n‘ 85 ‚Ş‘ 129 ‚т‘ 174 ‚0‘
42 ‚m‘ 86 ‚!‘ 130 ‚ь‘ 175 ‚ ‚
43 ‚,‘ 87 ‚~‘ 131 ‚б‘ 176 ‚?‘
44 132 ‚ю‘ 177 ‚\n‘



17

1. Həsənov A.H. Kiber Təhlükəsizlik // Hərbi Bilik Jurnalı, № 5, Bakı, 2014, 3-7.
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Encryption 
3. Avdoshin, S.M., Savel’yeva A.A. Kriptoanaliz i kriptografiya: Istoriya protivostoyaniya // Biznes-Informatika, №2 (08), 

2009, S.3-11.
4. Sankibayev, D.T. Kriptoanaliz // Vestnik YENU im. L.N. Gumileva, 2011, №4, S.218-220.
5. Kerckhoffs, A. La cryptographie militaire // Journal des sciences militaires, vol. IX. P.5-38, Jan. 1883, (P. 161-191, Feb. 1883).
6. Paşayev, A.B., Səbziyev, E.N., Həsənov, A.H., Abdullayeva, Q.B., Talışinski, M.M. Mətn şifrələməsinin bir metodu haqqında 

// Milli Təhlükəsizlik və Hərbi Elmlər, № 1(2), Bakı, 2016.
7. Yaglom, A.M., Yaglom, I.M. Veroyatnost’ i informatsiya // Izd.5-ye, Stereotipnoye., M.: KomKniga, 2007, 512 S.
8. Analiz tekstov: Chastotnyye kharakteristiki tekstovykh soobshcheniy // http://statistica.ru/local-portals/data-mining/

analiz-tekstov/#s3 
9. Hacıyev, A.H., Əfəndiyev Q.C. Kompüter klaviaturasında Azərbaycan əlifbası hərflərinin standart düzülüşü haqqında // 

AMEA Xəbərləri, Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası,C.XXII, 2002, № 2-3, Page.20-25.
10. Barichev, S. Kriptografiya bez sekretov // M., Goryachaya liniya-Telekom, 2004, 43 C.
11. Dudenko, S.V. Otsenka parametrov klyucha kriptograficheskoy sistemy // Sistemi obrobki іnformatsії, Vipusk, 3(19), 

2002, S.155-157.
12. Advanced Encryption Standard (AES) // Federal Information Processing Standards Publication 197, November 26, 2001, 

51 P. (http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips197/fips-197.pdf)
13. DSTU 7624:2014: Kriptografіchniy zakhist іnformatsії. Algoritm simetrichnogo blochnogo peretvorennya // Natsіonal’niy 

standart Ukraїni. Kiіv, 2015, 48 S. (http://www.slideshare.net/oliynykov/kalyna)
14. Paşayev, A.B., Səbziyev, E.N., Həsənov, A.H., Abdullayeva, Q.B., Talışinski, M.M. Mətn şifrələmənin bir metodu haqqinda 

// Milli Təhlükəsizlik və Hərbi Elmlər, № 1(2), Bakı, 2016 – page. 123-126.

 IV. Evaluation of sustainability anti-hacking  
by analyze of frequencies 

In an ordinary case, if the method of analyze 
of frequencies is successfully applied, it can give 
the outcome rather earlier than the method of full 
numeration of keys. But, unutilization to text-additions 
during the encryption of a text might make this issue 
harder. Absence of text-additions and understandable 
words of a language, distribution of symbol 
combinations wouldn’t comply plural experiences and 
identified statistics.

That is why, despite the proposed algorithm 
belongs to the classification of symmetric encryption, it 

is not possible to de-encrypt it by means of the method 
of analyze of frequencies.

Conclusions:
Symmetric encryption algorithm is offered 

which cannot be unveiled by the method of analyze 
of frequencies. At the same time, it is possible to 
identify the length of secret keys which could provide 
the sustainability of encryption for the validity period 
of confidentiality. That is why, the appliance of the 
proposed encryption and description algorithm could 
be considered absolutely possible during transition of 
classified text type information via open communication 
channels.
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Rapid Development of Shipbuilding  
in Azerbaijan

Doctor of Historical Sciences, Navy Captain Nurulla Aliev

Development of the world trade in this period 
also stimulated shipbuilding in Azerbaijan. 
According to the Italian traveler and diplomat 

Kontarini in the XV century shirvan military ships of 
“Fish” system with two masts and long poles, built of 
tarred oak boards sailed at Caspian Sea. According 
to Kontarini, they “look absolutely like fish, and even 
carry this name as they are narrow in stern and prow 
but very convex in sides”. Hereafter Kontarini noted 
that these ships “are knocked together by wooden 
nails and tarred very firmly; for steering they have 
two masts and a big pole used as a rudder. Caspian 
seamen were sailing trusting the luck, without 
compass, observing the stars and in general, staying 
near the shore, from which they never move away at 
greater distances. In bad weather they resort to sails; 
sometimes use oars as well” [1, p. 93]. 

These vessels accommodated 10 people with 
cargo. Orudzh bek Bayat, Petro Della Valle and Yan 
Strays informed about flat-bottomed oared ships of 
galley type, sailing at Caspian Sea, which were capable 
to carry more than 30 tons of cargo. As a whole, these 
galleys were of two types: zenzil-galley i.e. a narrow but 
exceedingly maneuverable, speedy ship and hybrid-
galley – a broad ship with rounded stern, designated 
basically, for cargo transportation. All these galleys 
were considered to be military ships. They were made 
of proper sorts of trees, delivered from Shirvan forests 
or from the southern and the southwestern Caspian 
seaside. The main shipyards were situated in Baku, 
Niyazabad and Derbent [2, p. 69].

At the same time, it is worth noting that in the 
XIV-XVI centuries Azerbaijani military ships, sailing 
at Caspian Sea, yielded to modern European ships 
in quality. This can possibly be explained by the 
circumstance that in this period Azerbaijani states had 

no strong rivals in the Caspian Sea. 
The fleet consisted only of picket boats, revenue 

cutter and military carrying vessels. The latter, in 
particular, were used for delivering military cargo to 
the theatre of operations. So, these ships were used in 
1487 in the course of events, connected with the attack 
of Sheikh Heydar on Shirvan, for conveying necessary 
military equipment [2, p. 68, 69]. In the other event, 

«Fish». On A. Kontarini’s information, S.A. Ahmadov’s 
reconstruction (XV c.)

«Bus». On А. Kontarini’s information, S.A. Ahmadov’s 
reconstruction (XV c.)

Azerbaijani ship. XIV century
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during the siege of Baku by gizilbash troops in 1584-
85, gunpowder and weapons were conveyed here from 
Derbent, helped the Turks to defend the city [3, p. 282].

At the beginning of XVI century development and 
improvement of navigating facilities was observed in 
the Caspian Sea with expanses of numerous beads, 
boats, canoes, galleys. The biggest of them were 
“beads” (the term, having Normand or Dutch origin), 
which were basically made in Astrakhan. These were 
clipper bowed ships, with steep sides and one sail. 
There were spare tightropes, anchors and sails on 
them. The crew, besides the commander, consisted 
of a carpenter, a h»The Knowledge»sman, a lookout 
and a signalman. For going out to the sea they took an 
experienced pilot who knew the seaway. The cabins 
for members of the embassy, merchants and the 
crew were higher and more spacious than in boats; 
and there were always storage premises for goods. 
Besides the crew, a score of riflemen and gunners 
often took part in sailing. Tonnage of this ship was 
200 ton, not counting two guns, - usually, harquebus 
and copper “tyufek” (Persian orig.), ammunition of 
40 cannon-balls etc. [4, p. 41].

On estimation of contemporaries – western 
travelers of the XVII century is that these ships and 
ways of their steering were primitive. According to 
Adam Oleari, “the Persians, the Tatars (meaning the 
Azerbaijanis – author) and the Russians were sailing 
in the Caspian Sea, but as their ships were bad and ill-
equipped and they always sailed down the wind, they 
never dared to sail towards the middle of the sea, but 
hugged the shore, beside where they could anchor”. 
Beads were insecure in sailing, since their device did 
not allow maneuvering. They used to go down the wind 
under the big sail, but if the wind changed they used 
to raise the small sail called “walk-sail” and enter some 
bay [4, p. 42].

Besides Azerbaijani and Russian ships, in the XVII 
century English ships sailed in the Caspian Sea as well. 
They differed from “the eastern” ones with their greater 
solidity and reliability [5, p. 28; 6, p.151].

The seaway along the western Caspian seaside was 
more advantageous than land route. This was because 
due to faster and safer delivery of goods (in daily 
reloading inevitably occurred damage of goods), their 
transportation by water cost less than transportation 
by land. Additionally, waterway was less dangerous, 

than land transport.

Meantime, in the middle of the XV century with 

emergence of powerful Ottoman Empire and strong 
Azerbaijani states – Ak-Koyunlu, afterwards at the 
beginning of the XVI century – Sefevid state, military-
strategic situation in the Caspian region changed 
radically. This region became one of the key elements in 
the relations between Asia and Europe, which resulted 
in military-political confrontation. Being on the way 
of great conquests in Europe, North Africa and Asia, 
Ottoman Empire, having seized traditional shopping 
centers in the eastern Mediterranean, connecting the 
western countries with the eastern ones, aimed at 
reaching the Caspian Sea in the second half of the XVI 
century. This could give it possibility to get connected 
with the Sunnite Central Asian states and form the joint 
block with them against its main rival in this region, the 
Shiite Sefevid state, as well as to take the whole Asiatic-
European trade under its full control [7, p. 158, 159, 
177].

Ottoman-Sefevid wars of the XVI century, 
especially the campaign in 1578-1590 when the Turks 
managed to penetrate into the western coast of the 
Caspian Sea and occupy Baku, were organized for 
solution of this most important military-strategic 
problem [8, p. 208, 209]. Moreover, the Turks intended 
to create their fleet in the Caspian Sea [9, p. 28].

Another important geopolitical factor was 
reinforcement of the role of Russia in this region, which 
became possible due to the conquest of Kazan (1552) 
and Astrakhan (1556) khanates. Russia in this period 
had practically full control over the Volzhsko-Caspian 
water trade way, which could not help disturbing 
Ottoman Empire.

The Caspian Sea had adefinite place In Turkish 
plans of the East. Sultan Suleyman Kanuni, undertaking 
marches on Azerbaijan, tried to take the Caspian Sea 
under control [10, p. 4, 6]. Having concluded Ottoman-
Austrian peace in 1562 sultan Selim II (1566-1574) 
hatched a grandiose plan: to stop simultaneously 
advancement of the Russians to the south and promote 
Turkish advancement to the east. According to vizier 
Sokulu Mehmet pasha’s plan it was intended to dig a 

Baku (XV c.)

Fra Maoron’s map, Venecie map maker. 1459
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channel towards Astrakhan in the place where only 30 
miles separated the Don and the Volga [11, p. 304]. This 
could facilitate the movement of Turkish fleet to Iran by 
Caspian Sea, opening new passage to the Caucasus, as 
well as Central Asia through Tebriz. The channel would 
have caused the rebirth of the historic intercontinental 
way-Central Asia-Astrakhan-Crimean road, what Selevk 
and Partokl wanted to obtain 18 centuries ago.

However, in 1568 only 6 miles of the channel 
between the Don and the Volga were dug, but the 
construction was not completed [9, p. 28]. This 
was connected with both objective (weak technical 
possibilities in the XVI century, severe climate) 
and subjective reasons, caused by ambitious and 
independent Crimean khan Devlet-Girey, who in his 
turn planned and hereinafter in 1571 organized the 
campaign by his own forces against Moscow [12, p. 
283, 284]. According to some Turkish historians, sultan 
himself abandoned this idea as he was convinced that 
because of the surface lay-out of the locality the water 
from the Volga would have flown into the Don and 
through the Azov Sea would have flown into the Black 
Sea and such rise of water in the Black Sea could occur, 
which would have been exceedingly dangerous for the 
capital of the empire - Istanbul [13, p. 105].

Meanwhile Russia, which provided itself with 
a free entrance to the Caspian Sea in the middle 
of the XVI century, began gradually to intensify its 
expansionist policy in this region. At the same period of 
time began mastering of the Volga-Caspian water trade 
way, which passed through Eastern Europe – from the 
White Sea along the Northern Dvine, the Volga and the 
Caspian Sea via Azerbaijan and Iran to India, and which 
in the XVII century already became economically more 
profitable route in European-Asiatic transit trade. In 
this period, as it has already been mentioned above, 
the importance of Baku as a big international sea transit 
trade centre on the Caspian Sea increased more.

 As for the naval construction in the Sefevid 
state during the reign of Shah Abbas I (1587-1629), all 
attention of this ruler was preoccupied with the idea 
of creating his own naval fleet in Persian Gulf for the 
reason of gaining control of Ormuz Island from the 
Portuguese and shipping route to the Mediterranean 
Sea [14, p. 68]. In May, 1590 to rescue the country from 
difficult position, Sefevid governor signed the peace 
treaty with Ottoman empire. 

 The basic part of northern and southern volosts 
(administrative divisions) of Azerbaijan, including Baku 
and Absheron were under the protection of Turks. Turks 
held the trading ways from Derbent to Baku under their 
strong control. Holding on borders of Caspian Sea, 
Turks began to create the flotilla in a short period of 
time. They constructed the ships in Niyazabad where 
Russian trading ships used to moor earlier. Turks’ strong 
positions at the western coast of the Caspian Sea began 
to disturb Russians. With this purpose Russians decided 
to launch diplomatic negotiations which begun during 
the reign of shah Hudabend. Shah Abbas I, having 
directed the ambassador to Moscow tsar, suggested to 
begin joint war against Turks. Instead of it, Shah Abbas 
promised to bestow the coast of Caspian Sea between 
Derbent and Baku to them. Not having received the 
answer from Russians which recently had finished war 

with Sweden, Shah Abbas, in 1606-1607, undertook a 
campaign against Turks. As a result of this campaign 
Shah Abbas restored the Sefevid control in Irevan, 
Ganja, Shemakha and Baku back. 

After returning Azerbaijan from Turks, Shah Abbas 
made military strengthening of coastal cities first 
priority, including Baku and Derbent [15, p.171].

In the middle ages epoch piracy developed rather 
broadly in the Caspian Sea, like other seas of the world, 
but was not as consistent as in the Mediterranean and 
Caribbean seas. Pirate hold-ups on trade ships became 
especially frequent in the XVI-XVII centuries. Don and Ter 
Cossacks particularly “distinguished” themselves in this 
matter. They were using row-sailing vessels of shallow 
draught. Their length was from 10 to 20 meters and the 
width was 2-3 meters. 80 men were taken on board. 
Besides cold and light weapons, they were armed with 
several light guns. Their raids and robberies of merchants’ 
ships had an impact on interstate trade relations and 
even diplomatic complications occurred. Pirate hold-ups 
or “kazakovanie”, as they were called at that time, lasted 
more than 200 years in the Caspian Sea [16]. 

Continuous Cossack hold-ups and attacks on 
merchant and “state” ship caravans began from the 
30s of the XVII century on Caspian lands. So in 1633-34 
Don and Yaich Cossacks would put, as it was reported 
in the correspondence of Russian diplomats in Turkey, 
“to the Hvalyn (the Caspian- author) sea and fought 
near Derbent, and Nizoviya, Baku and Gilyan and in 
the Hvalyn Sea. They destroyed many ships with lots 
of goods”, and after that, having returned to the Don, 
traded “gizilbash” goods [4, p. 78]. In 1647 Cossacks 
attacked settlings on the Kura [4, p. 78, 79].

Stepan Razin – “Caspian Odyssey” got special place 
in Cossack brigandage, which differed from previous 
ones by its range and militancy. Having been unlucky in 
the attempts to enter the Azov Sea, Razin decided to shift 
his actions to the Volga, and then to the Caspian Sea.

With coming of spring, in March 23, 1668, Razin 
entered the Caspian Sea on 24 boats, armed with 
guns. Soon the number of his boats reached 40 with 2 
thousand Cossacks. He managed to reach the southern 
Caspian seaside and to attack Resht, Ferhabad and 
Astrabad. Having occupied these cities, Cossacks stayed 
here till the spring of the next year when was pressed 
by Persian troops, while returning to Astrakhan. During 
this campaign Stepan Razin based on Sangi-Mugan 
Island (Svinoy Island) for some time, from where he 
made his plundering raids on Absheron, trying to 
occupy even Baku. Meanwhile Persian fleet, consisting 
of 50 flat-bottomed ships with 3700 warriors, which 
were sent against Cossacks in June, 1669 was smashed 
by them in board fighting. Moreover only three Persian 
ships managed to escape. But for Rasin himself the 
victory turned out to be too expensive: the losses were 
significant. Soon after this troops of Razin left Absheron 
peninsula and in August 7, 1668 on 22 ships arrived at 
the estuary of the Volga [17, p. 25; 4, p. 83].

Conclusion

As a summing up it is worth noting the fact 
that the process of naval affairs development in 
Azerbaijan in ancient period, it is possible to come to 
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conclusion that it developed in the context of common 
development course of ancient world navigation 
and one of its centres was Azerbaijan which is clearly 
proved with Gobustan rock paintings. Rich traditions 
of navigation and fishery go with their roots into depth 
of millenniums, what found its reflection in antique 
sources. All this allowed the inhabitants of coastal 
regions of Azerbaijan, whose life was inextricably 

connected with the Caspian Sea to reach the high level 
in naval affairs in Middle Ages. That clearly proves the 
existence of naval fortification constructions in Baku 
and Derbent, as well as shipbuilding, including military 
ones, in the Shirvanshah and Sefevid state which in its 
turn allowed to lead sustained struggle against foreign 
newcomers from the sea, not allowing them to tighten 
their grips on Azerbaijani Caspian seaside.
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Abstract: In the paper different terms regarding “hybrid warfare” have been defined, the state of affairs in the 
regions with common concerns (mainly protracted conflicts) has been analysed and certain arguments have been 
brought proving their susceptibility to hybrid threats emanating from neighbouring countries. Various examples 
of “hybrid warfare” have been given for enlightenment. The security environment after Crimean crisis and its 
repercussions for other countries with similar problems have been illustrated, potential future moves have been 
considered. The unconventional means of external influence over these countries, recent developments in particular, 
regarding “hybrid warfare” have been highlighted. The recommendations have been given for pre-emptive NATO 
strategy in order to nip hybrid threats in the bud and increase the deterrence capabilities against the potential 
aggression.
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Most, if not all, conflicts in the history of mankind 
have been defined by the use of asymmetries 
that exploit an opponent’s weaknesses, thus 

leading to complex situations involving regular/irregular 
and conventional/unconventional tactics [1]. That has 
become known as “hybrid warfare”.

“Hybrid warfare” refers to the combination of 
conventional military power, irregular tactics, political 
and information warfare, as well as economic and 
diplomatic pressure by a foreign power to interfere in a 
country’s affairs. Taking into account different levels of 
threats and intentions of actors involved, it is possible 
to distinguish between hybrid threat, hybrid conflict 
and hybrid war [2]:

Hybrid threat is a phenomenon resulting 
from convergence and interconnection of different 
elements, which together form a more complex and 
multidimensional threat, whereby some hybrid tactics 
are used by a state to achieve its strategic ends. 

Hybrid conflict is a situation in which parties 
refrain from the overt use of armed forces against 
each other, relying instead on a combination of military 
intimidation (falling short of an attack), exploitation 
of economic and political vulnerabilities, as well as 
diplomatic or technological means to pursue their 
objectives.

Hybrid war is a situation in which a country resorts 
to overt use of armed forces against another country or 
a non-state actor, in addition to a mix of other means 
(i.e. economic, political, and diplomatic).

Hybrid threats exploit the “full-spectrum” of 
modern warfare, they are not restricted to conventional 
means. In practice, any threat can be hybrid as long as it 
is not limited to a single form and dimension of warfare. 

Renowned military strategist Colin Gray convincingly 
argues that future and by extension modern, warfare 
is essentially more of the same [1]. Hence “hybrid 
warfare” constitutes a far-reaching institutional 
challenge for NATO. 

Evolution of “hybrid warfare” throughout history

The term “hybrid warfare” appeared at least as 
early as 2005 and was subsequently used to describe 
the strategy used by the Hezbollah in the 2006 Lebanon 
war. Since then, the term “hybrid” has dominated much 
of the discussions about modern and future warfare, 
to the point where it has been adopted by senior 
military leaders and promoted as a basis for modern 
military strategies [1]. “Hybrid warfare” first rose to 
prominence as a concept in 2007 with the publication 
of Frank Hoffman’s paper “Conflict in the 21st century: 
The rise of hybrid wars”. Hoffman defines hybrid threats 
as “Any adversary that simultaneously employs a 
tailored mix of conventional weapons, irregular tactics, 
terrorism and criminal behavior in the same time and 
battle space to obtain their political objectives” [3]. 
Concerns about hybrid threats were first reflected in 
NATO’s new Strategic Concept of 2010 and incorporated 
in the NATO Capstone Concept, which defined hybrid 
threats as “those posed by adversaries, with the 
ability to simultaneously employ conventional and 
non-conventional means adaptively in pursuit of their 
objectives” [2].

Though the concept of “hybrid warfare” has 
emerged not long ago, it is not a new phenomenon 
in nature. While the means by which hybrid war is 
conducted today have changed, the fundamental 
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principle of utilizing a combination of conventional 
and irregular methods to achieve a political objective 
is consistent with older forms of conflict. Some of its 
features can be seen in different military conflicts 
throughout history. There are numerous examples 
of hybrid techniques and approaches at the tactical, 
operational and strategic levels stretching back at least 
as far as the Peloponnesian War and the writings of the 
Chinese philosopher, Sun Tzu, in the fifth century BC 
[4,74]. In the Napoleonic Wars where British regulars 
challenged French control of major Spanish cities, while 
Spanish guerrillas attacked their lines of communication 
[5]. In the 1930s Mussolini sent so-called “little black 
shirt men” to Spain to fight on Franco’s side during 
the civil war. All notionally opted to do so of their own 
volition (as the Voluntary Troops Corps) and initially 
without insignia [6]. In 1938 Nazi Germany supported 
and armed German co-ethnics in Czechoslovakia so 
that they could rise up and provoke the Czechoslovak 
government into some angry response. This response 
would have been the basis of some Nazi German 
intervention launched in order to save those ethnic 
populations from persecution [7]. As Adolf Hitler 
mentioned at the NSDAP Congress in 1938: “I am asking 
neither that Germany be allowed to oppress three and a 
half million Frenchmen, nor am I asking that three and a 
half million Englishmen be placed at our mercy. Rather I 
am simply demanding that the oppression of three and 
a half million Germans in Czechoslovakia ceased and 
that the inalienable right to self-determination takes 
its place” [8]. In the early 1990s Russia used elements 
of hybrid war in Moldova Georgia and Azerbaijan, by 
financing and providing military assistance to separatists 
in the regions of Transnistria, Abkhazia, South Ossetia 
and Nagorno-Karabakh. Those conflicts, for the first 
time ever, set the scene for developing a methodology 
for the international legitimization of Russian military 
aggression, under which the invasion forces initially 
act unofficially, without any distinctive signs and 
disguised as local paramilitary formations. Following 
the military success they legitimize themselves at 
international negotiations as “a Russian peacekeeping 
contingent” [9,14]. In 2007 the relocation of the Bronze 
Soldier of Tallinn the statue of a Red Army soldier 
led to a controversy between Russia and Estonia. The 
disputes surrounding the relocation peaked with two 
nights of riots in Tallinn (known as the Bronze Night), 
besieging of the Estonian embassy in Moscow for a 
week, and cyber-attacks on Estonian organizations. 
That event portended hybrid threat to Estonia but the 
government managed to nip it in the bud [10]. During 
its war with Georgia in 2008, Russia, for example, made 
use of a combination of regular armed forces, South 
Ossetian and Abkhazian militias and Russian special 
operations forces operating covertly as “local defense” 
troops [4,75]. That was 9 years ago and today’s Russia 
is not that of 2008. Modern hybrid war is a complex 
challenge that requires an adaptable and versatile 
response to overcome.  As Clausewitz stated: “Every 
age has its own kind of war, its own limiting conditions, 
and its own peculiar preconceptions” [5]. 

Considering current state of affairs is there even 
a faint hope for rapprochement between NATO and 
Russia? In Russia’s recent Military Doctrine of 2014 

unlike 2010 version, cooperation with NATO is no longer 
regarded as means to reinforcing collective security. 
This document merely mentions NATO as a potential 
partner for “equal dialogue” [11,74]. Thus it seems that 
the stalemate between NATO and Kremlin will continue 
with no end in sight and the countries with close 
proximity to Russia will suffer the most while these two 
sides pass the buck to each other. Nowadays massive 
disinformation campaign, propaganda, subversion and 
psychological pressure are all in place in Russia’s so-
called “near abroad”. The example and experience of 
Russian aggression in Donbas leads most of analysts, 
politicians and military leaders towards thinking of a 
scenario, which would repeat the Ukrainian one [12]. 
Russia’s “hybrid warfare” employs a mixture of local 
fighters, Russian soldiers without insignia (whom 
Ukrainians referred to as “little green men”) and 
sometimes, regular Russian army units – backed by 
other forms of non-kinetic combat such as cyber and 
information warfare [13].

The looming hybrid threats  
for the foreseeable future

In the light of tensions between NATO and 
Russia (in the wake of Ukrainian crisis) the Alliance’s 
deterrence against hybrid threats came to the fore. 
Russia used hybrid tactics to occupy Crimea in Ukraine, 
provoke and support a separatist movement in eastern 
Ukraine. Some observers in the West concluded from 
the Crimea operation that with the “hybrid warfare” 
approach used there, Russia had found a “new art of 
war” that made up for shortcomings in its conventional 
capabilities and if repeated, could pose a considerable 
threat to states in the West. The image of a resurgent 
Russia emerged [14, 2]. It would be prudent for NATO 
to assume that Moscow might apply elsewhere the 
“hybrid warfare” tactics it demonstrated in Ukraine. 
NATO faces a Russian security challenge that it hoped 
ended with the demise of the Cold War. 

Russia’s aggression against Ukraine has disrupted 
nearly a generation of relative peace and stability 
between Moscow and its Western neighbors and raised 
concerns about its larger intentions [15]. Western 
democracies have entered a period of volatility and 
Russia is no longer playing by the rules of the game 
that applied even during the darkest days of the Cold 
War [16]. Russia has proven successful in its abilities to 
destabilize neighboring countries through threatening 
postures and “hybrid warfare”. Russia is using economic, 
diplomatic, ideological measures for destabilizing 
countries in the so-called “near abroad”. Russia is 
exploiting existing societal divisions through the use of 
its “hybrid warfare” strategy. From the perspective of 
NATO, the post-soviet republics that border Russia are 
more vulnerable than any other country, where local 
militaries are weak relative to Russia’s. In fact, Russia 
continues to regard post-soviet space as a region of 
special interest. Moscow sees closer ties between post-
soviet states and NATO as a threat to its authority in 
the region and views this process as a provocation. 
The solution to maintaining or tightening control in 
post-soviet space while avoiding open confrontation 
with NATO was found in the implementation of the 
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“hybrid warfare” a kind of warfare that encompasses a 
number of complex actions aimed at exerting influence 
on an independent country in order to achieve specific 
political goals. Russia’s “hybrid warfare” has allowed it 
to effectively distance itself from conflicts it initiated 
and to justify its actions whenever necessary [17]. In this 
case the Alliance is mainly preoccupied with European 
countries (both members and non-members). The 
threat of Russian aggression against these countries is 
already widely recognized as a real possibility. Russia 
has a remarkable track record of invading countries to 
prevent them from joining NATO. Considering Russia’s 
current ambitions in Ukraine, we may surmise that 
these countries may come under considerable pressure 
at any one time, doesn’t matter how well-guarded its 
borders with Russia are. Russian military presence 
along these borders is apparently been increased. And 
of course it has a negative impact on further security 
developments in Baltic states, Ukraine (Crimea and 
Eastern Ukraine), Moldova (Transnistria), Georgia 
(Abkhazia and South Ossetia) and Azerbaijan (Nagorno-
Karabakh). Even Belarus which is politically aligned with 
Russia is exposed to hybrid threats according to Arseni 
Sivitski, a reserve officer in the Belarusian military and 
the director of the Minsk-based Center for Strategic and 
Foreign Policy Studies. He believes a Russian invasion 
of Belarus modeled on Eastern Ukraine is plausible, 
although the likelihood of such an event is impossible 
to predict. He drew that conclusion from the political 
situation and the Belarusian army’s own preparations, 
including exercises in 2016 and a change in military 
doctrine to prepare for a “Donbass-like hybrid scenario” 
[18]. Parenthetically, the different outcomes in Crimea 
and Eastern Ukraine, the first being a swift success, while 
the second turned into a long and costly conventional 
war may indicate that an established Russian military 
presence in the target region constitutes an absolute 
precondition for a successful hybrid attack [19,90].

NATO’s deterrence against “hybrid warfare”

The situation has been exacerbated by the 
growing appreciation that Russia has engaged in 
“hybrid warfare” against Ukraine and that such tactics 
could also be used against NATO countries [20]. It 
should be kept in mind that ethnic situation in Estonia 
and Latvia with about 25%-strong Russian minority 
(“Russian compatriots”) is more complicated than 
it was in Ukraine before the war. Ethnic Russians, 
who constitute 17% of Ukraine’s population, are 
strongly integrated into society and have no reason 
to feel discriminated [18]. Russia’s aggression against 
Ukraine has increased mistrust and the perception of 
unpredictability. In response to Russian aggression, 
NATO launched the Readiness Action Plan (RAP) at the 
2014 Wales Summit. Though this plan was a step in the 
right direction, it simply bolsters NATO’s conventional 
capabilities and is not optimized for the types of hybrid 
threats Russia is presenting. It does not necessarily 
mean that Russia can launch a full-scale attack and send 
its troops to these countries. Russia is acutely aware of 
the repercussions of this step. The risk and costs of a 
conventional incursion does not fit into the Kremlin’s 
grand strategy.  Russia does not need to invade to 

achieve its strategic objectives. As Russian president 
Vladimir Putin said: “I think that only an insane person 
and only in a dream can imagine that Russia would 
suddenly attack NATO” [19]. Russia has another means 
of influence - unconventional approaches. It could play 
national minority card, fulfill its pledge to separatist 
regions, patronize its satellite states, covertly support 
non-state actors, run cyber-attacks, as well as sway 
some politicians and officials. NATO leaders cite Russia’s 
disruption of Estonia’s communications in a dispute a 
few years ago as an example of its willingness to use 
“hybrid warfare” in the Baltic rather than conventional 
military force to get its way. What Moscow actually did 
then was to “disrupt lives for several days or a week 
or so” and ran the risk of retaliation for little gain, a 
situation it would face in the future [21]. An increasingly 
unpredictable Russia is engaging in a “hybrid war” with 
Europe, seeking to destabilize states from within and 
is more dangerous now than during the days of the 
USSR, NATO’s former secretary general Anders Fogh 
Rasmussen warned. According to Rasmussen, the USSR 
was more predictable than the current leadership [22].

As presently postured, NATO seems 
uncomfortable creating a serious pre-emptive strategy 
against Russia’s violation of international norms and 
cannot successfully defend the territory of even its most 
exposed members. If a handful of Russian compatriots 
in any Baltic state emboldened by Moscow rebel against 
the legal authority, it is not a case to invoke Article 5, 
but enough to create a panic and chaos for an indefinite 
period which may translate into irregular warfare. The 
top brass in NATO countries also takes stock of Russian 
goings-on. General Adrian Bradshaw said that Putin 
could use “hybrid warfare to seize Baltic States” [23]. 
UK Defense Secretary Michael Fallon announced: “The 
Russian aggression poses as great threat to Europe 
as the Islamic State”. At the same time the Defense 
Secretary warned of the threat to Latvia, Lithuania and 
Estonia posed by Russia [23]. Therefore the Baltic states 
should not deceive themselves about their security just 
because of their NATO membership. These states might 
find themselves in a situation where they await troops 
and military back-up that may never come. Russia in fact 
considers the loss of Baltic states a “historic accident” 
[11,22]. This vision eventually leads to the conclusion 
that the return of the Baltics from Western influence 
to the influence of Kremlin is a priority in Russian grand 
strategy, even it is unlikely to take place anytime soon. 
Then the vulnerable non-members’ expectation of 
NATO’s support to thwart this threat becomes a pipe 
dream. Crimea was a clear sign for the West that in a 
hybrid war restricting oneself to a reactive role and 
“playing a Russian game” without innovation and 
initiative will lead to defeat [24].  NATO should not 
merely focus on spending 2% of GDP on defense, but be 
more specific about the capabilities required to achieve 
the compulsory level of deterrence. Being increasingly 
aware of such a threat, political authorities in Baltic 
countries with growing resoluteness and persistence 
require strengthening the NATO presence in their 
territories [18]. But does NATO have a determination to 
prevent another former soviet state from falling victim 
to Russian incursion, as Ukraine has? Does it have an 
effective and a credible tool in non-member states to 
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avert the hybrid threats emanating from Russia, or it 
will sidestep them minding its own business? Though 
NATO does not owe non-members any obligation to 
step in if any crisis occurs. Nevertheless, there are 
important issues at stake for the Alliance and it should 
have a pre-emptive strategy, because any turmoil in 
these countries may compromise NATO’s interests on 
the whole. How this strategy should evolve then. As the 
first practical step in this direction, one could consider 
the establishment of regional military cooperation 
between Ukraine-Moldova-Poland-Baltic states and 
Turkey-Georgia-Azerbaijan whose further development 
has clear benefits for all these countries. The stated 
reason for this cooperation is to deter any aggression 
before the situation spirals in aforementioned regions. 
As we mentioned a full-scale Russian invasion of 
any NATO country is not realistic. Major war is not a 
part of Russian plans, they simply want to create the 
impression that it might be. Such Russian aggression 
has two goals [25]: 

1) to make Russia look more powerful; 
2) to create divisions in opponents in order to 

weaken them.
Baltic and GUAM countries are on the front-line of 

this policy. For several years now, they have been the 
target of a substantial Russian (violent and non-violent) 
“hybrid warfare” campaign. The overall aim is to raise 
tensions and to thereby create the divisions that 
destabilize these countries. Thus Russia can leverage 
events in these states to its own advantage. Indeed, the 
ultimate goal of Russian “hybrid warfare” is undoubtedly 
to make these countries reluctant to foster close 
relations with NATO and the West. Moscow, moreover 
has another and more convenient way of increasing the 
level of tension in these countries: namely through the 
use of Russian minorities (“compatriots”) [25]. These 
minorities are part of the “hybrid warfare” campaign, 
doesn’t matter how content they are with their life. 
Moscow would probably like nothing more than to see 
these ethnic Russians protesting on the streets and then 
being subject to clampdown by local security forces. 
This is how Russian troops enter these countries not 
in an outright invasion, but rather in a “humanitarian” 
operation to “protect” fellow Russians. There is not any 
country in these regions than can cope with hybrid war 
single-handedly. Therefore NATO should continue to 
bolster its conventional and unconventional capabilities 
to maintain security and stability throughout Europe. 
Russia is using guerrilla and asymmetric methods to 
probe NATO’s weaknesses in the East. One of Russian 
strategic goals of the Georgian war was to prevent 
Georgia from ever becoming a NATO member [26, 85]. 
Then again Putin’s strategic goal before the annexation 
of Crimea was to prevent a unified Ukraine from joining 
the EU and NATO and challenge the spread of western 
neo-liberalism into Russia [26, 150]. Russia somehow 
fared well and dragged these countries into protracted 
conflicts with no end in sight. Thus the Alliance should 
not wait until this turmoil spills over into member 
states. Prevention represents the best possible means 
of countering “hybrid warfare” since irregular threats 
are far more difficult to manage once they run rife. 

However, such cataclysmic scenario is inevitable if it 
goes unchecked and Russia’s hybrid meddling is not 
met with a firm response from NATO.

Conclusion

With the benefit of hindsight we can deduce 
that NATO has not lived up to the expectations of 
its partners, as far as “hybrid warfare” is concerned. 
NATO should have taken the bull by the horns a long 
time ago when Russia was not as strong and assertive 
as it is now. Today’s Russia is not that of early 1990s. 
Russia has made giant strides since 2000, regarding 
its grand strategy, economy, military and etc. It is 
not that simple to ignore the existence of Russia as a 
global power. Sooner or later Kremlin will make NATO 
take its strategic goals into account. Thus NATO needs 
to strengthen its presence in the regions mentioned 
in the paper. But it does not mean that NATO should 
be militarily present in those regions. To support the 
most vulnerable countries’ sovereignty and territorial 
integrity requires NATO to react politically when 
any of these countries is in danger. NATO’s reaction 
was muted regarding the conflicts Transnistria, 
Abkhazia, South Ossetia and Nagorno-Karabakh. In 
2014 Russian annexation of Crimea challenged two 
decades of peace and a relatively stable global order 
in Europe. This time NATO’s reaction was less muted 
but not successful. If we consider the map of Europe 
in broader context we can see Russia has been pretty 
successful to forestall NATO’s active presence in post-
soviet space by means of “hybrid warfare”, even keeps 
some member states under an eternal intimidation. 
Now NATO should strive to stay a step ahead of 
Russia through developing competence and capacity 
for non-traditional threats. NATO needs to possess 
ability to defend all Allies and partners to counter 
“hybrid warfare” not only by military means, but also 
politically, economically and psychologically (including 
cyber domain). NATO has a strong role in coordinating 
closer security ties among the regional actors. GUAM 
countries are not members of the Alliance and are 
therefore not covered by NATO’s collective defense 
clause. Nevertheless, the Alliance should work closely 
with these important partners to expand exchanges 
of information, including on “hybrid warfare” and 
develop better joint situational awareness. The current 
lack of political means for addressing the “frozen 
conflicts” existing within their territories leaves 
the international community vulnerable to hybrid 
attacks. Holding joint military training and exercises 
with partner countries may bolster their defense 
capabilities against hybrid attacks. NATO should react 
effectively against disguised “hybrid warfare” attack to 
prevent its further repercussions without being drawn 
into direct conflict. Otherwise the Alliance may find 
itself in a quagmire where a united response proves 
impossible. NATO needs to be present during the first 
step of “hybrid warfare” and even before in order to 
nip it in the bud. With this in mind, NATO might be 
able to better organize its capabilities to deter hybrid 
threats emanating from Russia.
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Предизвикателства пред отбранителното 
сътрудничество между страните  

от Югоизточна Европа
професор д-р Наталия Бекярова

Аbstract: The article of Natalia Bekiarova „Challenges to defense cooperation between Southeast European 
countries“ follows the multinational military cooperation between the SEE countries over the past 20 years. It is 
found a need to develop cooperation from „interaction“ into the possibility of joint acquisition and sharing of arms 
and equipment and a real increase in the military capabilities of the countries of the region. The Bulgarian initiative 
SEEDEFCO (South-Eastern Europe Defense Cooperation) is presented. They are explained the challenges that stimulate 
or interfere with the implementation of such a policy. It is concluded that the Balkan countries are not ready currently 
to transform their interaction into modern regional military co-operation.

Key words: challenges, multinational military co-operation, military capabilities, regional co-operation.

Резюме: Статията на проф. Наталия Бекярова проследява многонационалното военно сътрудничество 
между държавите от ЮИЕ през последните повече от 20 години. Констатира се нуждата от прерастването 
на сътрудничеството от „взаимодействие“ във възможност за съвместно придобиване и споделяне на въ-
оръжение и техника и реално увеличение на военните способности на държавите от региона. Представя се 
българската инициатива SEEDEFCO (South-Eastern Europe Defence Cooperation (Сътрудничество в областта на 
отбраната в ЮИЕ). Проследени са предизвикателствата, които стимулират или пречат на реализирането на 
подобна политика. Прави се изводът, че понастоящем държавите на Балканите все още не са готови да пре-
върнат взаимодействието си в модерно регионално военно сътрудничество.

Ключови думи: предизвикателства, многонационално военно сътрудничество, военни способности, 
регионално сътрудничество.

Регионалното военно сътрудничество между 
държавите е популярна и изпитана форма на 
взаимодействие, носеща огромни икономи-

чески и политически ползи. За държавите, членки 
на НАТО и Европейския съюз това сътрудничество 
произтича от концепцията на НАТО за „Интелигент-
на отбрана“, както и от политиката на ЕС за обеди-
няване и споделяне (Pooling & Sharing) на проекти 
по линия на Европейската отбранителна агенция. 
Насърчавани от тези политики, както и по чисто 
прагматични причини, все повече държави се на-
сочват към нови регионални форми и формати на 
отбранително сътрудничество. Техния брой и по-
пулярност непрекъснато растат. Потребността от 
ново ниво на многонационално отбранително съ-
трудничество най-осезателно се усеща в условията 
на перманентна липса на финансови средства, ни-
ското технологично ниво на военното оборудване 
и бойната техника, както и от ограничените други 
материални и човешки ресурси на голямата част от 
страните. 

След началото на икономическата криза от 
2008 г., отбранителното сътрудничество сред евро-
пейските страни бързо се активизира. Ярък пример 

в това отношение е създадената през 2009 г. плат-
форма „НОРДЕФКО“ (Nordic Defence Cooperation), 
обединяваща пет скандинавски държави. Подобни 
взаимоотношения развиват страните от Бенелюкса, 
като специално внимание заслужава дългогодиш-
ното сътрудничество между военноморските сили 
на Белгия и Холандия (BENESAM). Полезен опит в 
областта на отбранителното сътрудничество трупат 
страните от Вишеградската група, а в последните 
години и Балтийските държави.

Многопластовото военно сътрудничество  
между балканските страни

На този фон е логично да поставим въпроса 
докъде се простира отбранителното сътрудни-
чество между балканските държави и има ли шанс 
то да се равнява по регионалното сътрудничеството 
между споменатите страни? 

В течение на години се гордеем с факта, че на 
Балканите военното сътрудничество изпреварва 
другите форми на сътрудничество. Това наистина е 
повод за самочувствие във времето непосредстве-
но след края на войните в бивша Югославия, когато 
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в региона е най-размирно. След подписването на 
Дейтънските споразумения и Парижкия мирен до-
говор в края на 1995 г., както и с активното участие 
на САЩ и НАТО, през пролетта 1996 г. в Тирана се 
постави началото на военното сътрудничество и на 
Процеса на срещи на министрите на отбраната 
на страните от ЮИЕ. 

Скоро след това стартират и политическите 
инициативи с приемането на Софийската деклара-
ция „за добросъседски отношения, стабилност, 
сигурност и сътрудничество“ от лятото на 1996 г.1, 
с което се полагат основите на Процеса за сътрудни-
чество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ). Той се разши-
рява и обогатява с важните политически документи 
като Солунската декларация за добросъседски от-
ношения, стабилност, сигурност и сътрудничество 
на Балканите, приета от министрите на външните 
работи в ПСЮИЕ през 1997 г., Истанбулската де-
кларация от 1998 г., Хартата за добросъседски от-
ношения, стабилност, сигурност и сътрудничество в 
Югоизточна Европа от 2000 г. и други ключови по-
литически документи. 

На практика обаче, именно военната компо-
нента е мотора на регионалното сътрудничество. 
Процесът на срещи на министрите на отбрана-
та се институционализира и се провежда ежегод-
но от министрите на отбраната на Албания, Босна 
и Херцеговина, България, Гърция, Италия, Маке-
дония, Румъния, САЩ, Словения, Сърбия, Турция, 
Хърватия, Украйна, Черна Гора.2 През годините се 
утвърждават целите на този процес, записани в 
споразумението за „Координационния комитет в 
рамките на Процеса на срещи на министрите на 
отбраната на страните от Югоизточна Европа“. 
Сред тях са стремежът за по-добро разбирателство, 
повишаването на доверието и прозрачността във 
взаимоотношенията между страните; насърчаване 
на евроатлантическа интеграция; създаване на от-
бранителните способности на държавите-участнич-
ки, според стандартите на НАТО; изграждане на 
способности за участие в операции по поддържане 
на мира и оказване на хуманитарна помощ, сътруд-
ничество с различните международни организации 
за сигурност и др.

През годините военното сътрудничество се 
обогатява с нови формати и инициативи. На третата 
среща на министрите на отбраната на страните от 
Югоизточна Европа през септември 1998 г., в Ско-
пие, Албания, България, Гърция, Италия, Македо-
ния, Румъния и Турция подписват Рамково спора-
зумение за създаването на Многонационалните 
мирни сили в Югоизточна Европа (ММСЮИЕ), кои-
то поради организационната си структура са по-
пулярни като бригада „Югоизточна Европа“.3 Те са 
уникални за политическата практика на Балканите 
и са най-красноречивия израз на волята на страни-
те-участнички за развитието на процесите на мир, 
добросъседство и сътрудничество в областта на от-
браната и сигурността. Бригадата е важен инстру-
мент за интегрирането на държавите от региона в 
евроатлантическите структури. Според подписа-
ните договорености тези сили може да участват в 
операции под егидата на ООН и Организацията за 
сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), като 

формите за тяхното използване в операции за пре-
дотвратяване и разрешаване на конфликти варират 
от операции по опазване на мира (Peacemaking) и 
операции по поддържане на мира (Peacekeeping) до 
участие в хуманитарни операции. За тези цели мно-
гонационалната бригада се използва само веднъж 
– от февруари до август 2006 г., когато под българ-
ско командване се включва в операцията на НАТО в 
Афганистан. В последствие активността ѝ се свежда 
предимно до процес на обучение и тренировки, без 
реално участие в мисии и операции, което поставя 
под въпрос нейната ефективност.

През 2003 г. страните от Западните Балкани 
формират т.нар. „Адриатическа харта“ между 
САЩ, Албания, Македония и Хърватия. Целта е да 
се ускорят демократичните реформи и процесите 
на евроатлантическата интеграция на участващи-
те държави.

На 10 май 2007 г. началниците на отбраната на 
Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, 
Черна гора, Румъния, Сърбия, Македония и Турция 
подписват документ известен като „Обхват на от-
говорностите на Конференцията на началниците 
на отбраната на балканските държави относно 
военното сътрудничество“, с което се ангажи-
рат да си сътрудничат за подобряване на връзките 
между тях в името на стабилността в региона, за 
своевременно и ефективно противопоставяне на 
асиметричните заплахи и подобряване на военно-
то сътрудничество в областта на военните учения и 
обучението. Конференцията има три работни групи 
по въпросите на координацията на общата работа, 
асиметричните заплахи и по обучението, трениров-
ките и военните учения. Работата в този формат 
също е ежегодна и има важно значение за взаимно-
то опознаване и решаването на конкретни пробле-
ми на обучението и подготовката.

През 2007 г. в Дубровник, се поставя началото 
и на друг самостоятелен форум – на Директорите 
по отбранителна политика от военните министер-
ствата на страните от Западните Балкани.

Инициативата „Сътрудничество  
в областта на отбраната в ЮИЕ“

В резултат на тази многопластова дейност в 
рамките на военното сътрудничество за повече от 
20 години, се осъществяват или са в процес на ре-
ализация десетки проекти, които имат важна роля 
за мира, разбирателството и стабилността в Югоиз-
точна Европа. Все по-ясно е обаче, че те изчерпват 
своя потенциал. Съществува известно дублиране 
на инициативи, мандати и членства в различните 
формати, което създава впечатление за самоцелна 
дейност, ниска ефективност и незначителен принос 
към сигурността на региона, на фона на нарастваща 
нестабилност.

Отбранителното сътрудничество се разбира 
предимно като взаимодействие между държавите. 
Това обаче не е достатъчно, защото няма решител-
на промяна в отбранителните способности на стра-
ните. Една от причините е обстоятелството, че дър-
жави като Албания, България, Румъния, Хърватия, а 
в скоро време и Черна гора са постигнали целите 
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си и са част от НАТО, а някои от тях са и от Европей-
ския съюз. Това като че ли изчерпва първоначалния 
им заряд, защото се поставят нови приоритети. Все 
повече се усеща необходимостта от оптимизиране 
на отбранителното сътрудничество в името на кон-
кретни резултати, от създаване на реален капаци-
тет за поддържане на мира и сигурността в региона, 
на по-значими способности за взаимодействие в 
различните мисии и операции.Това означава вза-
имодействието да прерасне във възможности за 
съвместно придобиване и споделяне на отбрани-
телни способности. 

В този контекст следва да разглеждаме бъл-
гарската инициатива, лансирана на ежегодна сре-
ща на 16 октомври 2014 г. в Черна гора в рамките 
на Процеса на срещите на министрите на отбра-
ната на страните от ЮИЕ. В разпространения от 
българската страна до държавите-участнички нео-
фициален документ се предлага разработване на 
проект под условното име SEEDEFCO (South-Eastern 
Europe Defence Cooperation (Сътрудничество в об-
ластта на отбраната в ЮИЕ). Целите на тази иници-
атива са насочени към подобряване механизмите 
за сътрудничество в името на повишаването на 
отбранителните способности и оперативната 
съвместимост. Това налага да се направи крити-
чен преглед на познатите форми на регионално 
сътрудничество.4 За целта се създава специална ра-
ботна група от представители на всички държави, 
която да оцени постигнатото и да предложи нови 
виждания за по-ефективно сътрудничество. Стре-
межът е да се заложи на прагматизма, на опростя-
ването на многопластовото военно сътрудничество 
и създаването на единен регионален форум с ясни 
и достижими цели, зад който стоят реални военни 
способности. Специално се залага на нарастващата 
ролята на НАТО и ЕС, което е от особена важност за 
всички страни от ЮИЕ. 

Чрез българската инициатива се настоява да се 
надскочи съществуващото ниво на политическия 
и военен диалог в името на мерките за укрепване 
на доверието и сигурността и вниманието да се 
съсредоточи върху съвместен отговор на общи-
те предизвикателства; Специално се подчертава, 
че придобиването на ново качество на военните 
способности на балканските страни е възможно 
не чрез конкуренция, а чрез гъвкавост и прагмати-
зъм. Реални резултати могат да бъдат постигнати 
чрез съвместно участие в проекти за придобиване 
на оборудване и въоръжение през агенциите на 
НАТО и ЕС. Приема се, че този подход ще даде въз-
можност отделните страни да предложат проекти, 
отговарящи на техните цели и потребности. В зави-
симост от националните си приоритети държавите 
имат възможност да посочат в кои проекти желаят 
да се включат. Препоръчва се използването на опи-
та, придобит от скандинавските страни, балтийски-
те страни и тези от Вишеградската група. 

В основата на оптимизирането на военното 
сътрудничеството следва да се стоят постигнати-
те добри резултати и опита от миналото, като се 
прилага известния приобщаващ подход към всич-
ки държави от региона.

 Конкретно се визират възможностите за съ-

трудничество по линия на проекти, по които вече 
има натрупан опит и традиции. Това са образова-
нието, обучението, ученията и тренировките; 
съвместното участие в операции; общите проекти 
в областта на отбранителната индустрия и разбира 
се, всички инициативи и проекти, които имат по-ши-
роко регионално значение. Сред последните са: 
бригада „ЮИЕ“; Инициативата за сътрудничест-
во в областта на медицината – IMIHO; Програма 
за изграждане на институционална почтеност в 
ЮИЕ в рамките на НАТО – BI; проекта „Ролята на 
жените в сигурността и отбраната“ – FLSD; Ини-
циативата за обща система за ПВО – BRAAD и др. 

За отбелязване е, че българското предложение 
се приема с адмирации, но практическото осъщест-
вяване на желаната промяна все още не се случва.

Кои са предизвикателствата?

Както е известно от науката за сигурността, 
предизвикателствата разглеждани като обективни 
тенденции или събития, зависят от отговора, кой-
то получават и те могат да доведат до позитивни 
промени или до сериозни рискове и заплахи. В този 
смисъл можем да разделим предизвикателствата 
на глобални, регионални и вътрешнодържавни. Без 
претенции, че са подредени по тяхната значимост, 
следва да откроим главното, което обективно сти-
мулира многонационалното сътрудничество. Преди 
всичко това са новите тенденции в развитието на 
света и на Европа.

Според редица световни мозъчни тръстове, 
след близо 60 години на световната икономическа 
и политическа сцена, неолибералната глобализа-
ция постепенно е изчерпала възможностите на ка-
питала за умножаване и натрупване на печалби и 
отстъпва място на деглобализацията.5

 Световният икономически форум в Давос през 
2009 г, за първи път констатира тази тенденция и 
направи опит да я обясни. На практика започнала с 
фалита на Лемън Брадърс през 2008 г. и прераснала 
в световна финансова и икономическа криза, дегло-
бализацията набира темп и все по-ясно се очерта-
ват опитите за връщане на капиталите под контрола 
на националните държави, възход на икономиче-
ския национализъм, стремеж към ограничаването 
на либаралните търговски свободи, нарастване на 
протекционистките бариери, опити за спиране на 
имиграционните потоци и издигане на стени и пре-
градни съоръжения, както в САЩ, така и Централна 
и Югоизточна Европа. 

Така например само за първите десет месеца 
на 2015 г. са регистрирани 539 правителствени ини-
циативи по света, които ограничават свободата на 
международна търговия и инвестициите и правят 
опити за налагане на икономическите интереси на 
националните държави. „Деглобализацията е вече 
в разгара си“ коментира известното американско 
издание „Market watch“.6

Именно в контекста на деглобализацията се 
обяснява избора на 45-ия американски президент 
Доналд Тръмп, който щедро обещава да върне ве-
личието на САЩ, като умножи богатството на стра-
ната и ускори икономическото развитие чрез въ-
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веждане на наказателни мита за чуждестранните 
и американски фирми, произвеждащи стоките си 
извън САЩ. Брекзита на Великобритания, нацио-
налистическата вълна във Франция, Германия, 
Австрия, Холандия, Полша, Унгария, България и 
други страни, ясно очертават новото явление в све-
товното развитие. Практиката на деглобализацията 
показва, че се търсят възможности за създаване на 
по-малки междудържавни обединения в името на 
прагматични цели. 

Особено важен за държавите от Югоизточ-
на Европа е проблемът за политиката на новата 
американска администрация към НАТО, към него-
вото място и роля в Европа. Неотдавна президентът 
на САЩ Доналд Тръмп заяви, че НАТО не е остаряла 
организация, както доскоро твърдеше, но обърна 
внимание на факта, че страните членки на Алианса 
следва да дадат своя „справедлив принос“ в под-
държането на сигурността в Европа.7 Според Тръмп 
е крайно несправедливо през последните осем 
години САЩ да увеличат двойно военните си раз-
ходи, а останалите страни от НАТО да не го правят. 
За всички членуващи държави и особено за тези от 
Балканите това означава да подобрят решително 
военните си способности, като се инвестира преди 
всичко в нови технологии, отговарящи на съвремен-
ните рискове и заплахи. В света от години вече се 
водят „четвърто поколение” войни, при които няма 
дефинирано бойно поле или фронтове и при които 
все повече се заличава границата между цивилна 
и военна сфера. Придобиването на нова летателна 
техника, кораби и бронетанкови машини няма да 
бъде достатъчно, а следва да се развият и умения 
за справяне с кибератаки и всички форми на т.нар. 
„хибридна“ война. Това изисква не само изразход-
ването на огромни, непосилни за малките държави 
финансови ресурси, но и задължително търсене на 
начини са обединяване усилията по линия на отбра-
нителното сътрудничество.

Сериозно предизвикателство за държавите от 
Югоизточна Европа има отслабването на тран-
сформиращата роля на Европейския съюз, отла-
гането на европейската интеграция за част от 
страните, както и съществуващата неяснота 
относно бъдещето на съюза. Всичко това дава 
основание на някои български експерти да въве-
дат термина „синдром на придобитата европейска 
недостатъчност“8 и да пророкуват, че ако Европа 
загърби Балканите, „ще има интеграция или на-
ционализъм“.9

В края на 2016 г. Европейската комисия обяви, 
че разширяване на ЕС в обозримо бъдеще няма да 
има и обвини страните кандидатки в липсата на ре-
форми в съдебната система, отсъствие на ефектив-
на борба против корупцията и организираната прес-
тъпност. Особено тежко върху процеса на разширя-
ване на отразява мигрантската вълна, Брекзита, оп-
ита за преврат в Турция и последиците за политика-
та на Ердоган. По мнение на анализаторите, именно 
събитията в Турция са причината за замразяването 
на процеса на разширяване на ЕС. Всичко това до-
пълнително обезкуражава кандидатите за членство 
в ЕС от Западните Балкани и особено най-напредна-
лите в този процес Черна гора, Сърбия и Албания и 

допълнително задълбочава политическата криза в 
Македония и Босна и Херцеговина. 

Сега в ЕС открито се излага позицията за раз-
витието на съюза на различни скорости. Подобна 
политика ще промени радикално политическата, 
икономическата и социалната карта на Европа. Ре-
ална е възможността богатите държави от ЕС да се 
превърнат в елитен клуб, а за другите и в частност 
страните от Балканите, да се се узакони това, което 
де факто винаги са били – европейска периферия.

На фона на кризата в ЕС, опитите да се обсъди 
и приеме новата стратегия за сигурност на съ-
юза, които бяха направени през лятото на 2016 г., не 
се реализираха. Все още няма нужната яснота ще се 
стигне ли до еманципиране на ЕС от НАТО. Липсва 
конкретен отговор на основния проблем кога ЕС ще 
поеме по-голяма отговорност за собствената си си-
гурност, ще придобие ли свои способности да рес-
пектира и да възпира, да отговаря и да се защитава 
от евентуални външни заплахи. В новата стратегия 
за сигурност отново се настоява държавите да син-
хронизират и обединяват усилията и способностите 
си в областта на отбраната. Специално място се от-
деля на повишаването на разходите за отбрана, на 
общото справяне с проблемите на киберпрестъпле-
нията, тероризма, стратегическите комуникации и 
въпросите на енергийната сигурност.

Както вече беше споменато в началото, на 
фона на тенденцията към деглобализация и неяс-
ната политика на ЕС в областта на сигурността 
и отбраната, се активизира изграждането на 
регионални формати на сътрудничество в облас-
тта на отбраната. Заслужава да обърнем по-спе-
циално внимание на „НОРДЕФКО“. В него участват 
5-те скандинавски държави Дания, Швеция, Норве-
гия, Финландия и Исландия. Две от тях Финландия и 
Швеция, не са част от НАТО, но това не пречи на съв-
местната дейност. Трудно е да се каже, кога започва 
тя, но онова, което със сигурност се знае, че хората 
на скандинавския полуостров най-напред изграж-
дат политическо сътрудничество. То датира още ХIV 
век, с известната Калмарска уния, в началото на ХХ 
век същите държави създават свой Парламентарен 
съюз, а в годините на Втората световна война и след 
нея формират Скандинавски военен съюз.10 

Декларацията, че става дума единствено за 
партньорство в сферата на сигурността е непре-
цизна, защото на практика посочените държави ус-
пешно синхронизират отбранителния си потенциал 
и изграждат форми на политическата интеграция, 
чийто аналог е единствено интеграцията в рамките 
на Европейския съюз. Говорим за Северният съвет 
на министрите, координиращ общите политики 
на страните, изграждането на съвместни диплома-
тически мисии по света и разбира се, дълбокото и 
многостранно отбранително сътрудничество. За 
кратко време „НОРДЕФКО“ се превръща в истински 
съюз на „Севера“, в който страните успешно си вза-
имодействат в международните операции, като в 
рамките на Северната бойна група на ЕС, така и в 
съвместни мисии и операции по света. Те изграж-
дат система за морско наблюдение и ранно пре-
дупреждение в северните морета; формират своя 
система за справяне с мащабни бедствия и аварии; 
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осъществяват съвместно наблюдение и патрули-
ране във въздушното пространство над Исландия; 
организират обща бреговата охрана и патрулни 
спасителни служби, както и съвместна спътникова 
система за наблюдение. Скандинавските страни 
реализират общи образователни програми и осъ-
ществяват съвместна подготовка на своите кадри. 
Те съвместно придобиват летателна бойна техника, 
различни видове оборудване и въоръжение. Същи-
те държави споделят обща визия за осъществява-
нето на военните реформи, организират съвместни 
военни производства и много други. Страните при-
емат обща Скандинавската декларация за солидар-
ност, в която подобно на НАТО, се предвижда вза-
имна защита при нападение.11 

Тези нови форми на регионално сътрудни-
чество в отбраната са фокусирани предимно върху 
запазването на съществуващите военни възмож-
ности в рамките на страните. Опитът за създаване 
на по- задълбочени, но балансирани форми на съ-
трудничество, които да подобряват съотношението 
на разходите спрямо ползите, като същевременно 
се запазва националната автономия на оперативно 
ниво са отличен пример за страните от ЮИЕ, който 
биха могли да следват. 

Балканските страни са изправени и пред общи 
заплахи, които имат потенциал да ускорят проце-
сите на военното сътрудничеството. Това са преди 
всичко тероризма, ислямизацията, радикализа-
цията, а напоследък и бежанската криза. Първи-
те, бяха премълчавани и едва напоследък научава-
ме, че всички големи терористични актове в Европа 
през последните 15 години имат „балканска връз-
ка“. По данни на чуждите разузнавателни центра-
ли, екстремистите контролират над 150 джамии и 
молитвени домове само в Албания, Босна и Косово. 
Подобна е ситуацията в сръбската област Санджак, 
както и в Македония.12 В споменатите страни про-
цедите на ислямизация се задълбочават. 

Според Гордън Бардос, автор на статията „Бал-
канският кръстопът на терора“ през септември 
2014 г., албанският външен министър Дитмир Му-
шати обявява, че в Албания функционират трени-

ровъчни лагери, подготвящи доброволци за джи-
хадистките групировки в Ирак и Сирия. В началото 
на 2016 г. министърът на сигурността на Босна и 
Херцеговина Драган Мектич признава за наличието 
на зони на територията на Босна, където ислямски-
те екстремисти са наложили свой собствен ред и 
действат напълно независимо от централната дър-
жавна власт. Министърът на вътрешните работи на 
Република Сръбска Драган Лукач отчита, че служ-
бите за сигурност наблюдават 60 „екстремистки 
общности“, а в публикуван преди няколко месеца 
доклад на австрийското разузнаване се твърди, че 
„уахабитското движение продължава да създава 
нови бази в Босна“.13

Това показва, че Западните Балкани са се пре-
върнали в място за набиране на терористи. Данни-
те сочат, че на глава от населението най-много са 
бойците за „ислямска държава“ именно от тази 
част на Европа.Не бива да пропускаме обстоятел-
ството, че тези хора рано или късно се връщат по 
домовете си. Според дългогодишния шеф на раз-
узнавателната агенция на Босна и Херцетовина 
(OSA) Алмир Джуво, само в страната има три хиля-
ди потенциални терористи, а пък бившия активист 
на „Ал Кайда“ Али Хамади твърди, че организация 
му е вербувала 800 бошнаци, които не фигурират в 
базите данни на западните специални служби, т.е. 
могат безпрепятствено да влизат в една или друга 
европейска държава.14 

Сред основните предизвикателства, които 
препятстват отбранителното сътрудничество меж-
ду балканските страни можем да посочим следните 
по-съществени:

На Балканите не са решени ключовите въ-
проси, които създават несигурност на региона в 
течение на години. Това са преди всичко големите 
общите проблеми: бедността, безработицата, 
престъпността и корупцията. Ниската икономи-
ческа и социална динамика на страните рефлектира 
и ограничава военни възможности на държавите, 
както се вижда от таблица 1. Споделената бедност 
и липсата на способности не може да има мотиви-
раща роля за сътрудничество.

* Данните в таблицата са основани на World Factbook, 2017 г. и на открити източници.

Таблица 1*

Държава Въоръжените сили
към 2015 г.

Военен бюджет,
% от БВП  

към 2015 г.

Място
в света

1 Албания 16 500 0,85% 112
2 Босна и Херцеговина 9200 0,98% 75
3 България 32 000 1,2% 66
4 Гърция 177 600 2,46% 48
5 Македония 16 400 1,08% 92
5 Румъния 75 000 1,4 69
6 Сърбия 37 000 1,37% 36
7 Словения 9000 0,97% 85
8 Турция 510 000 2,1% 35
9 Хърватия 16 500 1,38% 51
10 Черна гора 3100 1,65% 46
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За многонационалното сътрудничеството на 
Балканските е важен и въпроса за лидерството и 
качествата на политическите елити. Трудно е да 
се посочат авторитетни лидери с дълбоко познава-
не на процесите в региона, ясна визия за бъдещето 
и харизма, политици, които са способни да убеж-
дават, да увличат и да мотивират сътрудничество 
между балканските народи. 

Към най-важните предизвикателства, които 
пречат на сътрудничеството следва да прибавим 
ендематична политическа нестабилност сред 
част от държавите от Западните Балкани. Пове-
че от 20 години от края на войната, Босна и Херце-
говина не излъчва стабилност. Дълбоките полити-
чески, икономически и социални проблеми, непре-
одолимата взаимна омраза между трите основни 
етнически общности (бошняци, сърби и хървати) са 
причина някои местни политици, както и авторитет-
ни анализатори да предричат разпад на държава-
та.15 Сръбската област Санджак, населена предим-
но с бошняци все повече заплашва да се превърне в 
новото „Косово“ за Сърбия.16 Набира темп иреден-
тизма на албанския фактор на Балканите, който от-
ново поставя въпроса за Велика Албания и за съби-
рането на разпокъсаните части на албанския народ. 
Сложни са отношенията между Република Сърбия 
и Република Косово, а южните сръбски райони на 
Прешевската долина (с градовете Прешево, Буяно-
вац и Медведжа) все повече се откъсват от Белград 
и се сближават с Прищина.

Особено взривоопасна е съвременната кри-
за в Македония, която все повече се заплита и за-
плашва да ескалира. Спечелилият извънредните 
избори през декември 2016 г. Н. Груевски не успява 
да сформира управляваща коалиция и страната от 
месеци няма избрано правителство. Работата на 
държавните институции е блокирана. Опитът на 
опозиционните сили и на албанските партии да се 
създаде правителство на основата на т.н. „тиран-
ска платформа“, която да промени македонската 
държава и нейните конституционните принципи за-
сега се проваля.17 Очевидно за македонския народ 
е унизително да се смени неговото знаме, химн, 
държавно устройство, както и да се въведе албан-
ският език като втори официален език навсякъде в 
страната. Дали обаче режимът на Груевски и ВМРО, 
които се прочуха със своята корумпираност, без-
пардонност и блокиране на евроатлантическата и 
европейската интеграция на Македония, могат да 
спечелят отново доверието на гражданите е труд-
но да се каже. Ясно е обаче, че сложната ситуация 
в Македония има потенциал да прерасне в нов во-
енен конфликт, който да въвлече всички съседни 
държави и да взриви мира на Балканите.

Междувременно геополитическия вакуум съз-
даден от слабата активност на Европейския съюз 
в Западните Балкани реанимира апетитите на дру-
гите геополитически играчи, каквито са Турция и Ру-
сия. Напоследък интерес към региона има и Китай. 
Москва ясно заявява желанието си да възвърне за-
губените си позиции сред славянските и християн-
ските държави и има успех в Република Сръбска (в 
Босна и Херцеговина), Македония и Сърбия. От своя 
страна Анкара все по-активно работи, инвестира и 

дори се намесва в политическия живот на Босна, 
Косово, Македония в другите райони на Западните 
Балкани с преобладаващо мюсюлманско населе-
ние, следвайки идеята за „ислямската дъга“ и нео-
османистката си визия. 

Подобна картина на нестабилност и промени 
в конфигурацията на геополитическите играчи на 
Балканите не допринася за развитието на идеята 
за отбранително сътрудничество между балкан-
ските страни. Сега това изглежда по-скоро утопия. 
Подобни разсъждения ни връщат отново към не-
желателно разделяне на Балканите. В последните 
години стана популярна идеята за формирането 
на Вишеград на Балканите. Идеята е известна още 
и като Балкани – 5 или (Б5) и включва държавите, 
които са едновременно членки на НАТО и Европей-
ския съюз, т.е. България, Гърция, Румъния, Слове-
ния и Хърватия.18 Предвижда се всяка следваща 
страна, която стане член на НАТО и ЕС автоматично 
да бъде включена в групата. Подобен формат ве-
роятно би бил много ефективен в редица области 
на регионалното сътрудничество и особено в 
сферата на енергетиката, транспортните и инфра-
структурните проекти, екологията, културата, об-
разованието и политиката, защото се предполага 
че всички държави споделят общи демократични 
ценности и принципи. При отбранителното сътруд-
ничество обаче, е необходимо значително повече 
– висока степен на доверие (както между полити-
ческите елити, така и между военните), добро вза-
имно познаване, натрупан опит, създаването на 
традиции. Не бива да пропускаме, че многонацио-
налното сътрудничество предполага отстъпки и 
разумни компромиси по отношение на най-чувст-
вителната тема - националния суверенитет. В този 
смисъл идеята Б5 трудно би била конструктивна 
в отбранителната сфера, а е възможно допълни-
телно да отчужди и усложни взаимоотношенията 
между държавите.

Обобщавайки постигнатото в областта на мно-
гонационалното сътрудничество на Балканите би 
следвало да обобщим, че поставянето на военното 
сътрудничество в центъра на събитията не е най-до-
брата политика. За времето си това е най-важното 
за мира и стабилността на региона. До голяма сте-
пен това сътрудничеството е привнесено отвън, от 
НАТО и ЕС, което не го омаловажава, а създава ви-
соки стандарти в отношенията между държавите. 
За съжаление, това сътрудничество не е последва-
но или дори изпреварено от мощно политическо и 
разбира се, икономическо сътрудничество. Поради 
забавените си темпове на социално-икономическо 
развитие държавите и народите на Балканите имат 
остра нужда от големи инфраструктурни проекти, 
от обща работа в която заедно да се трудят, да пе-
челят, да забогатяват и да се опознават по-добре. 
Това значително би улеснило и военното им сътруд-
ничество, защото при споделянето на общи демо-
кратични ценности и приемането на принципите на 
добросъседство, разбирателство и взаимно зачи-
тане на интересите, отбранително сътрудничество 
може да бъде естествено продължение на добрата 
воля, доверието, мира и сигурността.

Съвременната политическа действителност в 
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страните от Югоизточна Европа красноречиво по-
казва, че те все още не са надмогнали сложната си 
историческа обремененост, не са решили част от 
фундаменталните си икономически и вътрешно-
политическия проблеми, не са постигнали нужната 
степен на доверие помежду си и за сега, няма да 
успеят да изградят ефективно отбранително съ-
трудничество. Идеята за SEEDEFCO е стъпка в пра-
вилната посока, която следва да се укрепи, но не 
бива да имаме големи очаквания. Неминуемо фор-

матите на военното сътрудничество в Югоизточна 
Европа ще се опростят, ще се ограничат и най-ве-
роятно това скоро ще бъде факт. Реалистично е да 
нараства броя на многонационалните проекти, из-
искващи финансиране от НАТО и ЕС, което ще даде 
шанс на страните от региона да се справят с общите 
предизвикателства. Първото, което следва да на-
правим обаче, е да потърсим възможност за разви-
тие и умножаване на собствените си отбранителни 
способности.

1 PSYUIE – 20 godini klyuch kam regionalno satrudnichestvo. https://m.president.bg/
2 Mnogonatsionalni initsiativi i podgotovka v podkrepa na regionalnoto satrudnichestvo v oblastta na otbranata. http://cio.bg/
3 Sporazumenie za Mnogonatsionalnite mirni sili v Yugoiztochna Evropa. Darzhaven vestnik, № 15, 22.04.2004.
4 Predlagame efektivnost na voennoto satrudnichestvo. http://armymedia.bg/archives
5 Prodanov, V. Deset globalni tendentsii, koito shte opredelyat sadbata na Bulgaria prez ХХІ vek. // Globalnite promeni i sadbata 

na Bulgaria prez ХХI vek. Sofia: BISFRIM. s. 15 – 16; Hillebrand, Evan E. Deglobalization Scenarios: Who Wins? Who Loses? http://www.
uky.edu/

6 Deglobalization is already in full swing. http://www.marketwatch.com/
7 Tramp: Stranite ot NATO shte plashtat za sigurnostta si. http://www.economic.bg/
8 Ako Evropa zagarbi Balkanite, shte ima „integratsiya ili natsionalizam“. http://www.glas.bg/
9 Pak tam.
10 Ovanezova, E.Noviyat voenen sayuz na Severa. // Voenen zhurnal, 2013, № 1, s. 83 – 88.
11 Pak tam.
12 Bardos, G. Balkanskiyat krastopat na terora. // Geopolitika, 2017, № 1, s. 20 – 26.
13 Pak tam.
14 Pak tam.
15 Dodik, M. Bosna i Hertsegovina nyama da prosashtestvuva kato darzhava. http://www.focus-news.net/
16 Sandzhak: „Novoto Kosovo“ za Sarbiya? http://www.cross.bg/
17 Tiranskata platforma e fashistichka tehnika za predizvikuvaњe voјna. http://republika.mk/775177
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Измерване на равнището от способности 
за киберсигурност на организация

професор д-р Венелин Георгиев

Резюме: Проследяването на тенденциите демонстрира нарастване на броя и интензивността на кибер-
заплахите, които създават едни от най-сериозните оперативни рискове, пред които се изправя съвременното 
общество. При тези условия организациите се нуждаят от познаване и прилагане на достатъчно ефективен 
модел за измерване и оценяване на способностите си за киберсигурност, на базата на който да бъдат разра-
ботвани и актуализирани адекватни планове, програми и процедури. В доклада се представят резултатите от 
адаптираното приложение на модела Cyber capability maturity model (C2M2) при структуриране на подход за 
оценяване на способностите за киберсигурност. Подходът включва структуриране на полето на киберсигур-
ността на отделни области, формулиране на специфични за всяка от областите цели и дейности за киберси-
гурност, създаване на скала и метрики за измерване на степента за постигане на поставените цели. 

Ключови думи: киберсигурност, киберзаплахи, риск, способности, метрики, измерване.

Abstract: Trend tracking demonstrates an increase in the number and intensity of cyber threats that create 
one of the most serious operational risks for modern society. Under these circumstances, organizations need to 
know and implement a sufficiently efficient model for measuring and evaluating their cyber security capabilities, 
based on which to develop and update adequate plans, programs and procedures. The report presents the results 
of the adapted application of the Cyber capability maturity model (C2M2) in structuring an approach to assessing 
cybersecurity capabilities. The approach involves structuring the cybersecurity field of individual areas, formulating 
cybersecurity-specific targets for each area, setting up a scale and metrics to measure the extent to which the targets 
are being met.

Key words: cyber security, cyber threats, cyber risk, capabilities, metrics, evaluation. 

Общо описание на модела за измерване  
на равнището на организационните способности 

за киберсигурност

Инцидентите с киберсигурността на орга-
низациите показват и доказват необходимостта 
от изграждане на способности за поддържане на 
този вид специфична и жизнено важна сигурност. 
От друга страна, проследяването на тенденциите 
показва нарастване на броя и интензивността на 
киберзаплахите, които създават едни от най-сери-
озните оперативни рискове, пред които се изправя 
съвременното общество. При тези условия органи-
зациите се нуждаят от познаване и прилагане на 
достатъчно адекватен и ефективен модел за измер-
ване и оценяване на способностите си за киберси-
гурност, на базата на който да бъдат разработвани 
и актуализирани адекватни политики, програми и 
процедури за сигурност.

Пример за подобен модел е Cyber capability 
maturity model (C2M2), който се фокусира върху оп-
ределяне и изпълнение на дейностите, практики-
те и процедурите в областта на киберсигурността, 

свързани с информационните и оперативните тех-
нологии, както и средата, в която организацията 
функционира. Моделът представлява съвкупност от 
характеристики, инструменти и метрики, които по-
казват както текущото състояние, така и напредъка 
при създаване на способности в различни области 
на киберсигурността. Друго предимство на модела 
е възможността, която предоставя на организация-
та за измерване и оценяване на процесите и прак-
тиките на базата на ясни показатели по метода на 
бенчмаркинга. В тази посока моделът допуска из-
ползване както на добри практики в областта на ки-
берсигурността, така и на съществуващи стандарти 
и изисквания на регулаторни институции. Използва-
нето на модела е итеративен процес, т.е. с помощта 
на модела може да се оцени текущото състояние на 
способностите за киберсигурност, като при повтор-
на оценка може да се установи напредъка в различ-
ните области на киберсигурността. В архитектурно 
отношение моделът включва нива, организирани в 
рамката на съответната скала и метрики, с помощта 
на които се установява прехода от едно ниво към 
друго. За да бъде достатъчно ефективно и резултат-
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но използването на модела следва да се събират и 
анализират емпирични данни за всяка от изслед-
ваните области на киберсигурността. Правилното 
използване на модела се нуждае от намиране на 
отговори на следните въпроси:

– откъде и кога да започне изследването и 
оценяването на способностите на организацията за 
киберсигурност;

– по какъв начин да бъде използван конкрет-
ният опит на организацията;

– какъв да бъде общият език за комуникиране 
между всички участници в процеса на използване 
на модела;

– по какъв начин да бъдат направени подобре-
нията, водещи от текущото към желаното (целево-
то) ниво на способности за киберсигурност;

– на каква база да бъдат приоритизирани пла-
нираните дейности и инвестиции за развитие на 
способностите за киберсигурност.

Прилагането на модела С2М2 дава възмож-
ност за:

– повишаване на равнището на организацион-
ните способности за киберсигурност;

– достатъчно ефективно и непрекъснато оце-
няване на организационните способности за ки-
берсигурност и сравняването им с познати добри 
практики;

– споделяне на знание и добри практики меж-
ду организациите като инструмент за подобряване 
на способностите им за киберсигурност;

– приоритизиране на дейностите и инвестици-
ите в интерес на киберсигурността.1

Разглежданият модел се базира на методика за 
самооценяване, с помощта на която организацията 
измерва, оценява и подобрява своята програма за 
киберсигурност. Успоредно с това въпросният мо-
дел може да се използва в процеса за разработване 
на нова програма за киберсигурност. Приложение-
то С2М2 води до създаване по-скоро на описателни 
препоръки, а не толкова на задължителни изисква-
ния. По отношение на приложимостта му, моделът 
може да бъде адаптиран за нуждите на организа-
ции от всякакъв мащаб, икономически сектор, тип 
на дейността и структура.

С2М2 съчетава съвкупност от характеристики 
и метрики, които описват способностите за кибер-
сигурност и тяхното развитие в предварително оп-
ределени области. В съдържанието на модела са 
включени също така добри практики и стандарти в 
областта на сигурността на информационните сис-
теми и мрежи. По този начин моделът създава въз-
можност за бенчмаркинг и оценяване на текущото 
ниво на способности за киберсигурност на органи-
зацията, както и за приоритизиране на действията и 
инвестициите за тяхното развитие.

За измерване на текущото състояние и прогре-
са при развитие на способностите за киберсигур-
ност, в модела се използва скала с различни нива 
(от 0 до 3), показващи зрелостта на организацион-
ните способности за киберсигурност. За всяко от ни-
вата се използват подходящи показатели и метри-
ки, които го описват. Констатирането на изпълне-
ние на даден показател се приема за доказателство 
за това, че организацията притежава съответните 

способности за киберсигурност. Възможността за 
измерване на състоянието на организационните 
способности за киберсигурност с помощта на опи-
саната скала прави възможно:

– определяне на текущото състояние на спо-
собностите за киберсигурност;

– определяне на желаното целево или бъдещо 
състояние на способностите за киберсигурност;

– определяне на т.нар. липсващи способности 
(capability gaps), които следва да бъдат изградени за 
да се премине от текущото към бъдещото състоя-
ние на способностите за киберсигурност.

Структура на модела за измерване  
на равнището от способности за киберсигурност 

на организацията

На ниво организация, моделът С2М2 се адап-
тира и прилага на базата на възприети стандарти 
и разработени програми и процедури за киберси-
гурност. Моделът осигурява достатъчно гъвкави и 
адаптивни указания на ръководството на организа-
цията към професионалистите и потребителите по 
отношение на киберсигурността. В общия случай, в 
съдържанието на модела се включват десет основ-
ни области, покриващи цялостната дейност в об-
ластта на киберсигурността.2 Всяка от тези области 
включва логически групирани практики от сферата 
на киберсигурността. Дейностите във всяка от об-
ластите са групиране около съответни цели, които 
организацията се опитва да постигне. Измерването 
на степента на постигане на всяка от целите става с 
помощта на подходящи метрики за всяко от нивата 
на скалата. 

Основни области в полето на киберсигурността (10)
Цели (уникални за всяка от основните области)

Дейности – на ниво 0, метрики
– на ниво 1, метрики
– на ниво 2, метрики
– на ниво 3, метрики

Фиг. 1. Структура на модела за оценяване  
на организационните способности  

за киберсигурност

Всяка от десетте общи области от дейности в 
сферата на киберсигурността се описва със след-
ните компоненти: обхват или предназначение, 
обяснителни бележки, цели, дейности, метрики. 
Дейностите във всяка от общите области са обеди-
нени около една или няколко цели. Като пример, 
в областта на управление на риска за киберсигур-
ността дейностите могат да бъдат обединени око-
ло три цели, включващи: създаване на стратегия за 
управление на риска за киберсигурността; управля-
ване на риска за киберсигурността; мениджмънт на 
изпълняваните дейности. Структурата на модела 
С2М2 е представена на фигура 1.

Кратко описание на съдържанието на десетте 
общи области от сферата на киберсигурността, из-
ползвани в съдържанието на модела С2М2, може 
да бъде направено по следния начин:

– управление на риска за киберсигурността, 
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което включва създаване, прилагане и поддържане 
на програма за управление на риска с цел иденти-
фициране, анализиране и снижаване на заплахите 
и рисковете за киберсигурността на организацията;

– управление на средствата, промените и 
конфигурацията, което се изразява в управление 
на информационните и оперативните средства на 
организацията, в това число хардуер и софтуер по 
начин, кореспондиращ с управлението на риска за 
киберсигурността;

– управление на достъпа и идентичността, 
което на практика представлява управление на 
идентичности, които да гарантират логическия и 
физическия достъп до информационните системи 
и мрежи на организацията, както и контролиране 
на достъпа по начин, отговарящ на изискванията за 
управление на риска за киберсигурността;

– управление на заплахите и уязвимостите, 
разбирано като разработване и прилагане на пла-
нове, процедури и технологии за откриване, иден-
тифициране, анализиране, снижаване и отговор 
на заплахи и уязвимости в сферата на киберсигур-
ността, съизмерими или пропорционални на цели-
те на организацията;

– следене на текущото състояние на киберси-
гурността, което се изразява в организиране и про-
веждане на дейности за събиране, анализиране, 
представяне и използване на информация, отнася-
ща се до киберсигурността на организацията;

– споделяне на информация и комуникиране, 
което на практика включва изграждане и поддър-
жане на отношения с вътрешни и външни субекти с 
цел събиране и осигуряване на информация за ки-
берсигурността, включваща заплахи, уязвимости, 
снижаване на риска, повишаване на устойчивостта 
по начин, пропорционален на целите на организа-
циите;

– отговор на инциденти и поддържане на не-
прекъснатостта на бизнеса чрез разработване и 
изпълнение на планове и процедури за откриване, 
анализиране и противодействие срещу инциденти 
с киберсигурността, а също така и поддържане на 
непрекъсваемостта на бизнеса чрез действия в пол-
за на киберсигурността на организацията;

– управление на веригите за доставка и на 
външните зависимости, изразяващо се в създаване 
и прилагане на инструменти за контролиране на ри-
ска, свързан с активите и услугите, които са зависи-
ми от външни за организацията субекти;

– управление на персонала чрез разработване 
и изпълнение на планове и процедури за изгражда-
не на организационна култура за киберсигурност, 
осигуряване на достатъчно ниво на компетентност 
от страна на персонала;

– управление на програмата за киберсигур-
ност, което включва разработване и изпълнение на 
подобна програма в организацията, съдържаща не-
обходимите дейности за изграждане и поддържане 
на целево ниво на киберсигурност по начин ,който 
прави целите пред киберсигурността част от общи-
те цели на организацията.3

За всяка от основните области, формиращи по-
лето на киберсигурността на организацията се фор-
мулират цели, за постигането на които се задават 

и конкретни дейности. Измерването на степента на 
изпълнение на дейностите става с помощта на ска-
ла, включваща четири степени или нива, съответно 
от 0 до 3. Тези нива се прилагат при оценяване из-
пълнението на дейностите и постигането на целите 
за всяка от основните области на киберсигурност.

Метриките, прилагани в рамките на всяко от 
нивата се използват в две направления: за измер-
ване на състоянието на способностите за киберси-
гурност на организацията и за оценяване на ефек-
тивността на самия подход за изграждане на спо-
собности за киберсигурност. Правилното прилагане 
на модела С2М2 изисква разбиране на следните 
четири характеристики на нивата от скалата за из-
мерване:

– Нивата се прилагат независимо за всяка от 
общите области на киберсигурността. Като резул-
тат от това е възможно за една и съща организация 
да съществуват различни нива при отделните общи 
области на киберсигурността.

– Нивата са кумулативни, което означава че за 
да бъде в съответното състояние или ниво, органи-
зацията трябва да изпълнява всички изисквания за 
това ниво, а също така и за всички предходни. Като 
пример, за да бъде организацията в дадена обща 
област на киберсигурността на ниво 2 тя трябва да 
е изпълнила изискванията, включени в същата об-
ласт за нива 1 и 2.

– Определянето на желаното или целевото 
ниво за всяка от общите области на киберсигур-
ността е подходяща стратегия при управление из-
пълнението на програмата за киберсигурност. Оп-
ределянето на целевите нива за общите области 
изисква предварително запознаване с тяхното съ-
държание, определяне на несъответствията меж-
ду текущите и желаните (бъдещите) способности и 
фокусиране на усилията върху преодоляването на 
тези несъответствия.

– Определянето на целевите нива на способ-
ности за всяка от общите области на киберсигур-
ност следва да става в рамките на определените 
общи цели за бизнеса и на базата на стратегията за 
киберсигурност на организацията. Стремежът към 
постигане на максимални нива на способностите 
във всяка от общите области на киберсигурността 
не винаги е оправдан, рационален и възможен. При 
определяне на целевите нива следва да се отчитат 
разходите, за сметка на които се получават ползите 
под формата на способности за киберсигурност.4

Изграждането и поддържането на адекватни 
способности за киберсигурност се превръща в клю-
чов въпрос на сигурността предвид на значимостта 
и интензивността на заплахите за сигурността на 
съвременните компютърни системи, мрежи и на 
обработваната и съхраняваната в тях информация. 
Контролирането на нивото на създаваните способ-
ности за киберсигурност е свързано с възможност-
ите за тяхното измерване като текущо състояние и 
като съответствие на зададените целеви стойности. 
Разгледаният в доклада модел за определяне на ни-
вото на  способностите за киберсигурност се харак-
теризира със своята креативност, намираща израз 
във възможностите от страна на изследователите 
да подбират подходящи за конкретното изследва-
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не области, цели, дейности и метрики за измерва-
не на текущото и целевото ниво на способностите 
за киберсигурност. Получаваните резултати могат 
да бъдат сравнявани със съществуващи стандарти 
или добри практики, като по този начин да се по-

стига увереност в зрелостта на организацията по 
отношение на усилията за гарантиране на нейната 
киберсигурност и готовност за противодействие 
срещу киберзаплахите под формата на конкретни 
кибератаки. 

1 Georgiev, V. Planirane za sposobnosti za kibersigurnost na bazata na stsenarii. Sofia: Avangard, 2016.
2 Christipher J. Cybersecuriy Capability Maturity Model. Department of Energy. Department of Homeland Security, 2014.
3 Ibidem.
4 Georgiev, V. Planirane za sposobnosti …
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Прагматичен подход за оценяване  
на метрики за киберсигурност

професор д-р Венелин Георгиев

Резюме: За нуждите на измерването на степента на киберсигурност в организацията се използват 
метрики, разбирани като инструменти за опосредстване вземането на решение и подобряване на производи-
телността и понятността чрез селектиране, анализ и докладване на релевантна информация. Ефективността 
на метриките за киберсигурност може да бъде определена с помощта на метаметрики, стоящи в основата 
на т.нар. „прагматичен“ метод, задаващ стандартни критерии за измерване на ефективността от конкретни 
метрики за киберсигурност. В доклада се представят резултатите от разработването на технология за прила-
гане в практиката на „прагматичния“ метод за оценяване на метрики за киберсигурност. 

Ключови думи: киберсигурност, метрики, метаметрики, „прагматичен“ подход, измерване, ефектив-
ност.

Abstract: For the measurement of the cybersecurity capabilities level, the organization uses metrics, understood 
as tools to mediate decision-making and improve performance and understanding by selecting, analyzing, and 
reporting relevant information. The effectiveness of the cyber-security metrics can be determined by meta-metrics 
that are the basis of the so-called “pragmatic” approach and give setting of standard criteria for measuring the 
effectiveness of the specific cyber-security metrics. The report presents the results of developing technology for the 
implementation of the “pragmatic” approach for assessing cyber-security metrics.

Key words: cybersecurity, metrics, meta-metrics, “pragmatic” approach, evaluation, effectiveness.

За управлението на процесите, свързани с ки-
берсигурността е вярна класическата триада от 
мениджмънта, която казва, че за да бъде упра-

вляван един процес е необходимо да бъдат измер-
вани получаваните резултати, което от своя страна 
изисква познаване и описание на управлявания 
обект. За нуждите на измерване на резултатите от 
процесите за киберсигурност се избират адекватни 
метрики като едно от изискванията към тези метри-
ки е оценяване на тяхното качество и ефективност. 
В практиката е намерило приложение използва-
нето на т.нар. метаметрики, с помощта на които се 
оценява качеството и ефективността на използва-
ните метрики в сферата на киберсигурността. Ме-
таметриките могат да бъдат дефинирани като ин-
формация за метрики или по-точно като метрики за 
самите метрики. 

Широко разпространен в практиката е наме-
рил т.нар. „прагматичен“ подход за периодично по-
добряване на съществуващи метрики за киберси-
гурност, който с малки промени може да бъде при-
лаган при измерването и на други аспекти от дей-
ността на организацията. Посредством „прагматич-
ния“ подход могат да се проверяват предварително 
кои метрики в киберсигурността са осъществими, 
полезни и ценни. С други думи – прагматичният 
подход задава стандартни критерии за измерване 

на качеството и ефективността от метриките за ки-
берсигурност.

Скала за оценяване на ефективността  
на метриките за киберсигурност с помощта  

на „прагматичния“ подход

На фигура 1 са представени девет метаметри-
ки от съдържанието на т.нар. „прагматичен“ под-
ход, които се използват като критериите за ефек-
тивност при създаването и обновяването на която и 
да е метрика за киберсигурност.

За нуждите на изследването на възможността 
за прилагане на „прагматичния“ подход при оценя-
ване на ефективността на метриките за киберсигур-
ност  се използва четиристепенна скала. Избраната 
скала дава възможност за извършване на измер-
вания в проценти като четирите нива отговарят 
съответно на ефективност, равна на 0%, 33%, 66% 
и 100%. За всеки от критериите на „прагматичния“ 
подход и за всяка от степените на скалата е пред-
ложено описание на изискванията към съответната 
метрика, които дават основание тази метрика да 
получи конкретна оценка по всеки от показателите 
на „прагматичния“ подход.

Като пример е разгледано описанието на ска-
лата и възможността за оценяване на ефективност-
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та на която и да е метрика за киберсигурност по 
критерия „достатъчно предвиждаща ли е оценява-
ната метрика“:

0% – метриката е историческа и базираща се 
на резултати от миналото. Резултатите от измерва-
нията с нейна помощ не могат да послужат за фор-
миране на предвиждания относно състоянието на 
киберсигурността на организацията;

33% – по принцип метриката е историческа, но 
дава някакви индикации за бъдещето на базата на 
„слаби“, недостатъчно доказани тенденции;

66% – метриката определено предоставя 
предвиждащи възможности на базата на „силни“ 
тенденции, но също така съществуват съмнения и 
вариативност;

100% – метриката предоставя високи пред-
виждащи възможности; обективна е и притежава 
индикативност за бъдещи условия със силна връзка 
причина-следствие.

По аналогичен начин, с помощта на същата 
скала и метаметриките от фигура 1, може да бъде 
оценена изследваната метрика за киберсигурност 
по отношение на нейната релевантност, действе-
ност, истинност, разбираемост, прецизност, свое-
временност, независимост и икономичност.

Оценяване на метриките за киберсигурност  
с помощта на критериите  

от „прагматичния“ подход

За да бъде демонстрирано как работят т.нар. 
„прагматичен“ подход и описаната по-горе скала, 
се използва примерен модел на технология за оце-
няване на ефективността на метриките за киберси-
гурност, който включва четири стъпки.

Стъпка 1: Определяне на целите на измерва-
нето. На първо място следва да се определи как-
ви са очакванията от използването на избраната 
метрика. Нека използваме следната ситуация: дос-
татъчно важен, но често пъти неправилно прене-
брегван аспект на киберсигурността е свързан със 
степента, до която мениджърът на отдела по кибер-

сигурност отговаря на очакванията към него и ръко-
водения от него отдел от страна на потребителите. 
Ако дейността на отдела се приема по-скоро като 
препятствие пред бизнес процесите на фирмата, 
което не е рядко срещан случай, то отношението 
към киберсигурността ще бъде по-скоро негативно. 
Още по-учудващо е, че при подобни обстоятелства 
една малка част от мениджърите по киберсигур-
ност се опитват да определят как стратегическият 
мениджмънт на фирмата, акционерите и потре-
бителите на услугите на отдела оценяват техните 
усилия и усилията на ръководения от тях екип. Ако 
се познават очакванията и изискванията на потре-
бителите е възможно да бъдат предприети мерки 
за тяхното удовлетворяване и точно тук е мястото 
на метриките за оценяване на отношението на по-
требителите към усилията на отдела по киберсигур-
ност. Целта в конкретния случай е да бъдат изме-
рени изискванията, очакванията и потребностите 
на потребителите на продукта киберсигурност. На 
базата на резултатите от измерванията с помощта 
на метриката се дава възможност на мениджъра 
по киберсигурност да бъде проактивен и да прави 
по-успешен ръководения от него отдел.

Стъпка 2: Конкретизиране на метриката. 
Конкретизирането на метриката, която да бъде из-
ползвана за оценяване на отношението на потреби-
телите към работата на отдела за киберсигурност 
изисква намирането на отговори на някои въпро-
си, сред които попадат следните: до каква степен 
потребителите са удовлетворени от работата на 
отдела по киберсигурност и в частност от неговия 
мениджър; нараства или намалява във времето 
степента на удовлетвореност (неудовлетвореност) 
на потребителите към работата на отдела по кибер-
сигурност и т.н. Непосредственото конкретизиране 
на разглежданата за нуждите на примера метрика 
може да стане на базата на принципа: „измерване 
на правилните неща, докладване на резултатите на 
правилните хора, в правилния формат и в правил-
ното време“:

– Кои са правилните неща, които трябва да бъ-

Фиг. 1. Метаметрики, изпълняващи ролята на критерии за оценяване на ефективността  
на метриките за киберсигурност
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дат измерени: в случая това са отношението и очак-
ванията на потребителите от дейността на отдела 
за киберсигурност. Релевантни въпроси в случая 
са: кои точно са потребителите на продуктите на 
киберсигурността; с какво са свързани техните оч-
аквания и изисквания. Конкретизирането на метри-
ката изисква отговор едновременно и на двата въ-
проса.

– Кои са правилните хора, на които трябва да 
бъдат докладвани резултатите от измерванията: в 
случая това е мениджърът на отдела по киберси-
гурност. Индиректно тази информация се оказва 
полезна и за други служители на компанията, като 
пример на стратегическия мениджмънт.

– Коя е правилната форма за докладване на 
резултатите от измерванията: тук се име предвид 
формата за провеждане на анализ на резултатите 
от измерванията и формата на самия доклад. Въз-
можен вариант е графическото представяне на ре-
зултатите, показващи отношението и очакванията 
на потребителите на продукта киберсигурност, как-
то и изменението на тези резултати във времето. За 
да се създаде времеви ред е необходимо да бъдат 
проведени няколко последователни измервания с 
помощта на метриката, резултатите от които могат 
да бъдат нанасяни в съответни таблични форми.

– Кое е правилното време за провеждане на 
измерването и за докладване на резултатите: ако 
допитването се извършва твърде често това би мог-
ло да затрудни и отблъсне участниците в него. За 
целта може да бъде разработен времеви график за 
измерванията, който да бъде съобразен с възмож-
ностите на участниците в измерването. Поднасяне-
то на данните от измерването също трябва да бъде 
съобразено с времето и възможностите за тяхното 
възприемане и осмисляне.

Стъпка 3: Създаване (формулиране) на метри-
ката. При създаване на конкретната метрика се 
препоръчва прилагане на структуриран подход и 
създаване на въпросник за оценяване на очаква-
нията и изискванията на потребителите към рабо-
тата на отдела за киберсигурност. В този въпросник 
могат да бъдат включени следните въпроси:

– Оценявате ли като компетентни служителите 
от отдела за киберсигурност на базата на обслужва-
нето, получено от тях?

– Бяхте ли обслужени качествено, с необходи-
мото внимание и уважение?

– Достатъчно ефективни ли бяха взаимоотно-
шенията ви със служителите от отдела по киберси-
гурност?

– Получихте ли достатъчно изчерпателни отго-
вори и инструкции по интересуващите ви въпроси, 
свързани с киберсигурността?

Стъпка 4: Оценяване на формулираната 
метрика с помощта на критериите от „прагма-
тичния подход“ и описаната в предходната част 
скала. Качеството и ефективността на създадената 
метрика се оценява последователно по всеки от 
критериите на „прагматичния“ подход:

– Предвиждаща ли е метриката: избраната 
метрика помага да се определи/предвиди какво 
трябва да се промени в отдела по киберсигурност 
за да се подобрят отношенията с потребителите в 

бъдеще. Връзката между причините и следствията 
не е перфектна, като дори при възможно най-висо-
ка оценка от страна на потребителя не може да се 
изключи възможността от възникване на инцидент 
с киберсигурността, т.е. мнението на потребителите 
не е силен индикатор за цялостното състояние на 
киберсигурността във фирмата. Това дава основание 
по този критерий метриката да получи оценка 66%.

– Релевантна ли е метриката към целите на из-
мерването: създадената метрика осигурява реле-
вантна информация за мениджъра на отдела по ки-
берсигурност, но в същото време не изчерпва тази 
информация. По този критерий оценката за метри-
ката отново е в средата на скалата – 66%.

– Води ли до конкретни действия (действена 
ли е) избраната метрика: ако резултатната стойност 
от оценяваната метрика е ниска, то очевидно след-
ва нещо да се направи, но какво точно трябва да се 
направи не може точно да се определи на базата 
на резултатите от самата метрика. При това поло-
жение оценката на метриката по този показател е 
ниска, т.е. под 33%.

– Истинска ли е метриката: информацията, по-
лучена с помощта на метриката след анкетиране 
на потребителите е индикативна и зависи от мно-
жество фактори, сред които начин за съставяне и 
провеждане на анкетата, характерни особености на 
анкетираните и т.н. И по този показател оценката на 
метриката е ниска, под 33%.

– Достатъчно разбираема ли е метриката: из-
браната метрика е разбираема за мениджъра на от-
дела по киберсигурност, който за да бъде успешен 
трябва да отговаря на очакванията на потребители-
те, което на практика означава, че трябва да позна-
ва тяхното отношение и очаквания. По този показа-
тел оценката на метриката е висока, над 66%.

– Достатъчно прецизна ли е метриката: използ-
ваната в интерес на метриката скала с ограничен брой 
степени донякъде лишава измерванията от статис-
тическа прецизност, но от друга страна конкретното 
измерване не се нуждае от по-висока прецизност. 
По-важно в случая е, че метриката дава възможност 
за извършване на оценяване, както и възможност за 
проследяване на изменението на оценките във вре-
мето. Избраната скала дава възможност за извърш-
ване на повторяеми измервания. Оценката по този 
показател е между 33% и 66%.

– Навременна (своевременна) ли е метриката: 
по време на използването на резултатите от измер-
ването с помощта на метриката за нуждите на из-
готвянето на доклада, взаимоотношенията между 
мениджъра по киберсигурност и потребителите ще 
продължат да се развиват. Това прави невъзможно 
повлияване върху текущите взаимоотношения, но 
възможно коригиране на взаимоотношенията в бъ-
деще. По този показател оценката е над 66%.

– Независима ли е метриката: възможно е в 
хода на анкетата по прилагане на метриката да се 
въздейства върху мнението на анкетираните в по-
сока към постигане на по-добри резултати. Това 
не рядко се случва в практиката и като следствие 
прави метриката не много независима. Оценката в 
случая е под 33%.

– Евтина ли е метриката: разходите за анали-
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зиране на данните от измерванията под формата на 
времеви ред не са особено високи – от 1 до 2 часа 
на месец за събиране, нанасяне и обработване на 
данните. Оценката по този показател е над 66%.

На базата на оценките на метриката по отдел-
ните показатели се определя окончателната оцен-
ка, например като средна стойност от частните 
оценки. Можем да приемем, че крайната оценка на 
метриката от примера е между 50% и 60%. В слу-
чай, че тази стойност на оценката удовлетворява 
измерващия, то той може да включи метриката в 
прилаганата система от метрики за измерване на 
киберсигурността.

Друг начин за използване на „прагматичния“ 
подход и показателите за оценяване е при срав-
няване на две или повече метрики, които да бъдат 
прилагани в дадена област на киберсигурността. 
След преминаване на оценяващия процес, всяка от 
метриките получава средна оценка и потребителят 
на системата от метрики може да избере онази, чи-
ято оценка е с най-висока стойност.

Жизнен цикъл на система от метрики  
за измерване на киберсигурността

Един по-кохерентен подход за използване на 
метриките в контекста на управление на бизнеса и 
на свързаната с него киберсигурност включва про-
ектиране, внедряване, използване и развитие на 
адекватна система от достатъчно ефективни метри-
ки за киберсигурност. От подобна система се очаква 
да отчита всички релевантни аспекти на киберси-
гурността, без да се допускат съществени пропуски 
в обхвата или да се правят значими ограничения от-
носно нейната приложимост. Създаването на такъв 
тип система представлява процес, който преминава 
през определени етапи, наричан още жизнен цикъл 
на система от метрики за управление на киберси-
гурността. По своето съдържание този жизнен ци-
къл може да варира от гледна точка на неговата де-
тайлност, при опита да бъдат обобщени различните 
варианти се достига до модел, показан по-долу:

l	фаза 1: определяне и конкретизиране на из-
искванията към процеса за измерване;

l	фаза 2: разработване на бизнес казус или 
бизнес решение;

l	фаза 3: проектиране на системата за измер-
ване;

l	фаза 4: разработване на конкретни метри-
ки;

l	фаза 5: тестване на създадената система от 
метрики;

l	фаза 6: внедряване на системата от метри-
ки за измерване на киберсигурността;

l	фаза 7: използване и поддържане на систе-
мата от метрики;

l	фаза 8: развитие на системата от метрики за 
измерване на киберсигурността.

В рамките на фаза 1 се определят и конкрети-
зират изискванията към процеса за измерване като 
това се прави на базата на изучаване на потреб-
ностите на фирмата, изискванията към системата 

за измерване и включените в нея метрики; стра-
тегическите, тактическите и оперативните цели на 
фирмата по отношение на киберсигурността, упра-
влението на риска, общото ръководство и т.н. Като 
правило, киберсигурността представлява област, 
която трудно се поддава на измерване и като след-
ствие от това - на управление. Двата съществени 
момента включват как да се измери риска за ки-
берсигурността и как да се измери снижаването на 
този риск в следствие на приложените стратегии за 
противодействие, като пример чрез намаляване на 
броя и интензивността на инцидентите с киберси-
гурността. Измерването и проследяването на изме-
ненията в броя на инцидентите с киберсигурността 
може да послужи при доказване на ефективността 
на направените инвестиции в тази посока. Намаля-
ването на броя на инцидентите с киберсигурността 
може да означава също така и че атакуващите за 
момент са съсредоточили своето внимание към 
други жертви. Обратното също е вярно. Ако броят 
на инцидентите с киберсигурността нараства, това 
не означава непременно, че стратегиите за сигур-
ност са се провалили. Нарастването може да се 
дължи на нарастване на заплахите, използване на 
по-голям брой съществуващи уязвимости и т.н.

Фаза 2 от жизнения цикъл се свързва с раз-
работване на бизнес казус или бизнес решение. 
Сърцевината на тази фаза се състои в определяне, 
аргументиране и осигуряване на необходимите ин-
вестиции за създаване, внедряване и използване 
на система от метрики за измерване на киберсигур-
ността във фирмата на базата на очакваните ползи/
ефекти и разходи. 

Във фаза 3 се проектира система за измерване 
на киберсигурността. С помощта на традиционен 
архитектурен подход  и на базата на оценки с по-
мощта на метаметриките от прагматичния подход, 
се подбира съвкупност от метрики, всяка от които 
допринася за ефекта на процеса за измерване. При 
проектирането на системата за измерване на кибер-
сигурността следва да се отчита начинът, по който 
метриките ще си взаимодействат в рамките на и из-
вън системата, как ще се допълват взаимно, както и с 
метрики, измерващи други бизнес процеси. 

В рамките на фаза 4 се разработва системата 
от метрики за измерване на киберсигурността. Тук 
на практика започва оформянето на системата от 
гледна точка на описание на процеса за измерване, 
събиране и анализиране на данните, определяне 
на начините за визуализиране и представяне на ре-
зултатите. За всяка метрика трябва да бъдат опре-
делени източниците на данни. Ако за една метрика 
са необходими голямо количество данни добре е 
процесът за тяхното осигуряване да бъде автомати-
зиран. На този етап се обмислят също така начините 
за обобщаване на информацията и представянето ѝ 
във вид улесняващ управлението. За метриките, не 
изискващи голям обем данни (тези, които са опро-
стени и се използват често) може да се приеме ръч-
но събиране на необходимите данни при положе-
ние, че се запази баланса между ползи и разходи.

Фаза 5 е предназначена за тестване на систе-
мата от метрики за измерване на киберсигурността. 
Всяка сложна система изисква да бъде проверена и 
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нейната работоспособност да бъде доказана, което 
е вярно и за системата за измерване на киберси-
гурността. В тази фаза се включва създаването на 
прототип на системата, провеждане на пилотни из-
следвания и измервания, проверка на адекватност-
та на метриките, прецизиране на компонентите за 
анализ и визуализиране. Проверката на системата 
и нейните процеси в лабораторни условия позво-
лява да се получи нужната увереност за тяхната 
работоспособност и в реална среда. В хода на тази 
проверка може да се потърси обратна връзка от по-
требителите доколко функционалностите на систе-
мата отговарят на техните очаквания и нужди. Тази, 
както и предходните фази от жизнения цикъл на 
системата за измерване на киберсигурността са до 
някаква степен итеративни.

При фаза 6 разработената система от метрики 
за измерване на киберсигурността се внедрява в 
практиката, което по своето съдържание може да 
се разглежда като дейност от областта на управле-
ние на промяната. Тази фаза включва следене за не-
допускане на конфликтни промени в други бизнес 
процеси и функции; подготовка на потребителите 
на системата от метрики; постигане на увереност, 
че системата работи нормално, т.е. метриките и 
измерванията отговарят на потребностите; раз-
работване на план в случай, че системата създа-
ва проблеми, който може да включва промяна на 
метриките или на процесите за измерване.

Фаза 7 включва използване, управление и под-
държане на системата от метрики за измерване 
на киберсигурността. Типични за тази фаза са дей-
ности като следене на работата на системата и при 
нужда въвеждане на минимални корекции; оценя-
ване на получаваните резултати от гледна точка на 
целите на измерванията; управление на промените 
в системата или в бизнес процесите, които са източ-
ник на данни, както и на аналитичните модули, на 
модулите за визуализиране и докладване; потвър-
ждаване на ползите от използване на системата за 
измерване на киберсигурността.

Предназначението и съдържанието на фаза 
8 е свързано с развитие на системата от метрики 
за измерване на киберсигурността. Изградената и 

внедрена система има нужда да бъде развивана и 
усъвършенствана на базата на натрупания опит и 
настъпилите промени в потребностите на потре-
бителите. Решение за развитие на системата се 
взимат след проверка на нейното състояние, което 
като периодичност се препоръчва да се прави всяка 
година. Тези проверки могат да включват проверка 
на ефективността и адекватността на използваните 
метрики с идея някои да отпаднат, а други (нови) 
да бъдат включвани в системата; автоматизиране 
на повече процеси за измерване и дори свързване 
на системата за измерване на киберсигурността с 
други измерващи системи на фирмата; актуализи-
ране на съдържанието на системата в отговор на 
настъпили промени във фирмата; преглед и обно-
вяване на изискванията към системата; търсене на 
независими оценки за работата на системата и на 
съществуващи добри практики.

Като правило, при системите за измерване 
се наблюдава тенденция към постепенно разши-
ряване на обхвата чрез включване на нови и нови 
метрики, които добавят все по-малка стойност. В 
практиката е доказано, че по-лесно е да бъде до-
бавена нова метрика към системата, отколкото да 
бъде извадена метрика, която не носи полза за 
системата и за фирмата. Полезен подход в подоб-
ни случаи е този, наречен „плюс една, минус една“, 
т.е. въвеждането на нова метрика в системата става 
само след отстраняване на една от използваните до 
този момент метрики. Възможен е и друг подход – 
взимане на решение и изваждане на дадена метри-
ка от системата, при което се следи дали някой ще 
реагира на направената промяна, кой точно ще ре-
агира и колко настойчива ще бъде реакцията. На 
тази база се решава дали да бъде върната метрика-
та в системата или същата да отпадне.

Създаването и използването на система от 
метрики за измерване на киберсигурността на 
организацията е свързано с възможността за оце-
няване на ефективността и качеството на включе-
ните в системата метрики. Описаният в доклада 
„прагматичен“ подход и съвкупността от метаме-
трики правят възможно изпълнението на горното 
изискване.

Georgiev V., V. Monev. Metriki za kibersigurnost. Sofia: Avangard Print, 2016.
Hayden, L. IT security metrics. The McGraw-Hill Companies, 2010.
Brotby, W., Hinson, G. Pragmatic Security Metrics. Taylor & Francis Group, 2013.
Jaquith, A. Security Metrics. Pearson Education Inc., 2007.
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Енергийното осигуряване  
на стопанството – фактор  

за икономическа сигурност
професор д-р Лидия Велкова

Резюме: Енергийното осигуряване на икономиката в съвременни условия е разгледано в контекста на 
икономическата сигурност, като е направена оценка за ключовото място, което енергийните ресурси и дос-
тъпът да тях имат по отношение на изграждането на нейните параметри, изобщо и в частност за България. 

Ключови думи: икономическа сигурност, енергийна сигурност, енергийни ресурси, енергийно осигуря-
ване.

Сложността, мащабът и дълбочината на енер-
гийните проблеми на съвременността превръ-
щат енергийното осигуряване на стопанството 

в значим фактор както за икономическата, така и за 
националната сигурност на страната. На свой ред 
икономическата сигурност е многоаспектно явле-
ние, чието равнище е от основополагащо значение 
за националната сигурност на държавата. Като се 
анализират факторите, които влияят върху дина-
миката на процесите в стопанството, става ясно, че 
поради географското разположение и обективни 
икономически възможности на страната е необхо-
димо да се степенуват различните елементи, които 
изграждат икономическата сигурност, а водещата 
роля при нейното изграждане се отрежда на енер-
гийната осигуреност на националното стопанство. 

Към факторите, възпрепятстващи енергийното 
осигуряване можем да отнесем неравномерното 
разпределение на запасите от енергоресурси вър-
ху територията на планетата, нарастването на въ-
трешните и външните заплахи при експлоатацията 
на тези ресурси, в това число и енергийните инте-
реси на отделните държави. Тези фактори стават 
доминиращи при отсъствието на единна световна 
енергийна концепция, но едновременно с това са 
налице и благоприятстващи фактори – натрупаните 
през последните години запаси от енергоносители, 
откриването на нови находища на енергоресурси, 
нарастване на дела на алтернативните и възобно-
вяеми източници на енергия, прилагането на безот-
падни и ресурсоспестяващи технологии и др.

По тези причини в съвременни условия държа-
вите преследват първостепенната задача да си оси-
гуряват енергоносители на максимално ниска цена 
в дългосрочен план. Този факт се обяснява с новите 
концепции в икономиката, които преминават към 
редуциране консумацията на енергия в производ-

ството, търговията, услугите и други дейности.
Енергийната сигурност се свързва с гаранти-

ране постоянни доставки на енергоносители, ста-
билност на енергийния пазар, диверсифициране 
на доставките, моментните условия в държавите 
– доставчици. В геоикономическа перспектива се 
очертават няколко проблема, които влияят върху 
осигуряването и гарантирането на енергийна си-
гурност, чието решаване ще предопредели иконо-
мическата сигурност в национален, регионален и 
международен план.

От съществено значение за страните, респек-
тивно за България, е икономическата и геоложка 
оценка на запасите от природни ресурси. Поради 
тяхната специфика базовите енергосуровини, като 
петрол, газ и въглища са изчерпаеми ресурси. Съ-
щевременно се наблюдава постоянно и динамично 
увеличаване на потреблението на петрол и газ. Осо-
бено силно се проявява това при бързо развиващи 
се държави като Китай и Индия, които са увеличили 
многократно своята консумация, което отново по-
ставя въпроса за наличните запаси на петрол. 

Човечеството използва три потока ресурси за 
поддържане и развитие на своята жизнена дейност: 
материали, енергия и информация. Развитието на 
цивилизацията води до постоянно увеличение на 
трите потока, като това се съпътства от различни 
проблеми, свързани както с изчерпването на ресур-
сите, така и с взаимодействието между тези потоци 
и природната среда. 

Информационните потоци се използват за 
управление, контрол и прогнозно моделиране на 
другите два. По своята същност те са ограничени, а 
натрупването и адекватното използване на инфор-
мацията помагат своевременно да се компенсират 
сложностите, възникващи в областта на другите 
два потока – материалите и енергията.
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Материалното производство е главният по-
требител на енергия от интелектуалната дейност 
на човека под формата на разработване на тех-
нологии, създаване на машини, производство на 
стоки и предлагане на услуги. В перспектива то за-
дължително ще изисква, по силата на принципната 
ограниченост на ресурсите, затваряне на веригата 
посредством използване на нанотехнологии за съз-
даването на материали с предварително зададени 
свойства, машини, процеси, продукти и плазмени 
технологии за връщането на материалния поток в 
началното му състояние (атомно или молекулярно). 
Днес отпадъците от човешката дейност се натруп-
ват с такава скорост, че природата не може да се 
справи с тях по начин, приемлив за хората. Натру-
паните природни ресурси стават все по-трудно дос-
тъпни, а естествените природни процеси се разви-
ват в опасни и непредсказуеми направления. 

Енергийният цикъл осигурява жизнената дей-
ност на човека и необходимите за нея материални 
потоци. Източник на неизчерпаем поток на енергия 
в човешките времеви мащаби е слънчевата енер-
гия, използвана във вида на непосредственото из-
лъчване на Слънцето (включително фотосинтезата) 
или натрупаните по-рано по този начин невъзобно-
вяеми ресурси – предимно запасите от въглеводо-
родно гориво. Ефективното използване на изчерпа-
емите ресурси, които са основа на съвременната 
икономика, изисква все по-голямо количество ев-
тина и качествена енергия, чийто единствено при-
емлив по мащабите и екологичните изисквания из-
точник, се счита, че е атомната енергетика.

Съвременното равнище на търсене на енер-
гийни ресурси е фокусирано основно върху консу-
мацията на натрупаните в продължение на милиони 
години органични горива, продукти на фотосинтеза 
и възобновяеми източници (хидро, вятърни, солар-
ни и геотермални). В скромни мащаби в този цикъл 
е включен термоядреният синтез, но именно този 
процес е в състояние да осигури практически вся-
какъв мащаб на потребление, при екологично при-
емливи норми, на енергията необходима на човека. 

И през 2017 г. потреблението на енергия в све-
товен мащаб ще продължава да расте, тъй като тър-
сенето на енергия в развиващите се страни ще ком-
пенсира намаляването на търсенето в развитите 
държави, като по отношение на отделните сегмен-
ти на енергийния сектор, отчетливо се открояват 
различни тенденции. Добивът на нефт продължава 
своя ръст на фона на бързото увеличение на потреб-
лението в развиващите се страни, които се нуждаят 
от все по-голям обем горива. Макар някои анализа-
тори да предупреждават, че добивът на петрол вече 
не може да расте с предишните темпове, при цена 
на марката „Брент“ над 100 долара за барел, има 
вероятност нивото на растеж на производството да 
превиши това от 2016 г. Прираст на добива се очак-
ва в САЩ, Канада, Бразилия и Ирак. Природният газ, 
който досега бе относително по-малко употребяван 
вид въглеводород, през последните години се ха-
рактеризира с нарастващо търсене и повишаване 
на равнището на инвестиции в строителството на 
газопроводи и заводи за втечняване на газ. Важна 

роля в този процес играят ниските цени на газа в Се-
верна Америка, както и политика на преминаване 
от въглища на газ при производството на електро-
енергия. 

Въглищата, въпреки че са най-мръсният вид 
гориво, са достатъчно жизнеспособни, защото раз-
виващите се страни, като Китай (най-големият по-
требител на енергия в света) и Индия се опитват да 
максимизират своите енергийни мрежи за сметка 
на използването на този енергиен източник.

САЩ видимо изпреварват Русия в производ-
ството на въглеводороди благодарение на шисто-
вия газ и нефт. Счита се, че добивът от шистовото 
находище Бакен в Северна Дакота през 2014 г. е 
надхвърлил 1 млн. барела на ден, което за САЩ оз-
начава, че зависимостта от вноса е намаляла двой-
но в сравнение с максималното равнище от 60%, 
регистрирано през 2005 г., а нетното количество на 
внесените петролни продукти спадна от 13,4 млн. 
барела дневно през август 2006 г. до 4,7 млн. ба-
рела дневно към октомври 2016 г. Когато на пълна 
мощност започне добивът от канадските нефтени 
пясъци, Северна Америка ще започне да се „къпе“ 
в нефт. 

Това ще натовари изключително много съ-
ществуващата инфраструктура, въпреки че ситуа-
цията може да бъде облекчена от въвеждането в 
експлоатация на нефтопроводите в щата Оклахо-
ма. Очакванията са, че президентът Доналд Тръмп, 
най-накрая ще вземе решение за строителството на 
тръбопровода “Keystone XL” за пренос на канадски 
нефт в САЩ, като израз на една предстояща промя-
на в енергийната политика на САЩ в следващите 
5 години, свързана с ревизиране на много от клю-
човите политики за опазване на околната среда 
разработени от администрацията на Барак Обама 
през последните 8 години. В т.нар. „Първи енерги-
ен план“, с който заяви, че ще „отприщи“ енергийна 
революция чрез достъпа и добива на оценените на 
приблизително 50 трилиона долара ресурси лежа-
щи под формата на нефт, газ и въглища в находища 
из цяла Америка той заяви, че „Всеки енергиен до-
лар, който не извличаме тук, е долар, който прави 
някого богат там, а този някой не винаги е добро-
намерен към нас“. Много американски проекти все 
още очакват окончателно одобрение, тъй като ре-
гулиращите органи трябва да балансират експорт-
ните прогнози с възможния ръст на цените на въ-
трешния пазар вследствие на извънредно големия 
износ на въглеводороди. Освен това пред законо-
дателите в страната стои тежката задача да вземат 
отговорно решение за използването на шистовите 
богатства за експорт на втечнен газ в азиатските 
страни и за капитализиране на натрупаните в тази 
сфера предимства, макар още при администраци-
ята на Обама да бяха премахнати дългогодишните 
рестрикции за износ на щатски петрол. От ефектив-
ното им елиминиране през 2015 г., броят на стра-
ните, които получават доставки на щатски суров 
петрол се е увеличил, като към обичайните пазари 
на черно злато от САЩ са се присъединили страни, 
като Италия, Бразилия, Испания, Южна Корея и т.н. 

През тази година експертите не очакват раз-
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гръщане на пълномащабна шистова революция, 
въпреки че се очаква да започне усвояването на ог-
ромното находище на шистов газ във Вака Муерте в 
Аржентина. Що се отнася до Канада, трябва да отбе-
лежим, че тя планира да се бори за същите азиатски 
пазари и потребители, но в това отношение нейната 
инфраструктура остава американска. Очаква се Ав-
стралия да оспори лидерството на Катар в износа на 
втечнен газ, тъй като ще пусне в експлоатация два 
гигантски обекта „Куинсланд Къртис“ и „Гордън“, 
с общ капацитет от 24 млн. тона, което надвишава 
годишното производство на Малайзия – друг голям 
световен доставчик на втечнен природен газ. Както 
и газа от Северна Америка, австралийският ще бъде 
насочен към азиатските страни, поради примамли-
вите високи цени.

В сегмента на възобновяемите източници на 
енергия, през тази година глобалните мощности ще 
превишат 1500 гигавата, като голяма част от прира-
ста ще бъде за сметка на Китай, вследствие на по-
следователно провежданата в тази страна борба 
със замърсяването на околната среда. В САЩ и Гер-
мания мощностите също ще се увеличават, въпреки 
непредсказуемите регулативни режими. Сред сти-
мулите за увеличаване на мощностите за производ-
ство на енергия от възобновяеми източници е бор-
бата с климатичните промени, падане на цените на 
оборудването, осигуряващо това производство, из-
черпването на невъзобновяемите източници и др.

Аналогични мотиви ще стимулират ръста на 
използването на неорганични видове гориво. Неза-
висимо от антиядрените настроения, особено след 
катастрофата във Фукушима през 2011 г., глобални-
те мощности на атомната енергетика ще се увели-
чават, в това число за сметка на строителството на 
нови реактори в Русия и Индия, но най-вече в Китай, 
който през 2014 г. въведе в експлоатация 4 нови ре-
актора и планира да започне строителство на още 
6 – 7. 

В САЩ се планира закриването на АЕЦ „Вер-
монт Янки“, вследствие на ниското равнище на це-
ните на газа на вътрешния пазар. Производството 
на енергия от най-мръсния вид гориво – въглища-
та, също излиза от мода във втората по потребле-
ние на енергия в света държава. През тази година 
най-накрая ще бъдат въведени високи стандарти 
на емисиите на въглероден диоксид за новите елек-
троцентрали. Въпреки това доскоро тази тенденция 
нямаше почти никакъв ефект върху добива на въ-
глища в САЩ, поради високото външно търсене. 
Главната роля тук играе Китай, на който се пада по-
вече от половината от световното производство и 
потребление на въглища. Тази година Китай ще за-
върши програмата за модернизация на железопът-
ната инфраструктура, което ще даде възможност за 
транспортиране на въглища в страната. Основата 
за оцеляването на този тип гориво е наличието на 
евтин внос, което предпоставя някои европейски 
страни да изгарят повече въглища. Друга причина е 
недостатъчно високото данъчно облагане на произ-
водството на енергия от тази суровина. 

На този фон не бива да се очаква голям еко-
логичен ефект от производството на енергия от 

възобновяеми източници. Техният дял в световно-
то енергопотребление няма да превиши 4%, дока-
то емисиите от изкопаемите горива ще надвишава 
равнището от 1990 г. със 160%. 

България не притежава запаси от въглево-
дородни горива и в обозримо бъдеще, това ще 
представлява значителна част от нашия импорт, в 
условията на естествени ограничения на добива и 
транспорта на енергоресурси, необходими за за-
пазване и повишаване на ефективността на нашата 
икономика. От друга страна, държавите стават все 
по-зависими от енергоизточниците, в това число се 
повишава енергоемкостта на икономиките, респ. на 
развиващите се. В този контекст трябва да се под-
чертае и засилената роля на „транзитните дър-
жави“ при поддържане на енергийна сигурност и 
стабилност на различните нива. Придобиването на 
статут на транзитираща държава способства за по-
вишаване на сигурността и в частност на енергийна-
та и икономическата. Позиционирането на държа-
вата в световната енергийна карта като транзитна, 
създава условия за укрепване на икономическите 
връзки с останалите страни в региона, в това число 
засилване на сътрудничеството с държавата-дос-
тавчик на енергийни ресурси. Следователно, осигу-
ряването на статут на посредник при енергийните 
доставки е предпоставка и гаранция за поддържа-
не на икономическата сигурност на страната. 

Налага се изводът, че България трябва да насо-
чи усилията си и да ориентира външноикономиче-
ската си политика към повишаване ролята, и значе-
нието си на енергийния пазар. Целенасочената и ре-
алистично осъществявана политика на българската 
държава в тази област ще благоприятства превръ-
щането на страната в регионален играч като част от 
енергийната инфраструктура на Европейския съюз. 
Така, самото обстоятелство, че България изгражда 
енергийна система, свързана с другите държави, 
допринася за повишаване на сигурността в региона, 
и укрепване на българската икономическа система. 
Промяната в статута на страната като основен тран-
зитиращ играч на международната сцена ще създа-
ва предпоставки за повишаване ролята и влиянието 
на държавата в регионален план, което ще рефлек-
тира в засилване на икономическото сътрудничест-
во с държавите и ще стимулира икономическото 
развитие. Крайният резултат от тази политика тряб-
ва да доведе до дългосрочна стабилност, устойчиво 
развитие, гарантиране и поддържане на икономи-
ческата сигурност на българската държава въпреки 
постоянния интензивен външен натиск. 

В Националния доклад за България за 2015 г., 
включващ задълбочен преглед на предотвратя-
ването и коригирането на макроикономическите 
дисбаланси, изготвен от службите на Европейската 
комисия, в този контекст е записано, че „България 
зависи от вноса на руски енергоизточници, износът 
на услуги за Русия е значителен, а търговията с не-
енергийни стоки е пренебрежимо малка“. Застъпе-
ни са три аспекта на експозицията на българската 
спрямо руската икономика, а именно – търговията 
с Русия, енергийната зависимост и преките чуждес-
транни инвестиции.
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l	Русия има значителен дял в българския 
внос на стоки и услуги, но той е почти изцяло съста-
вен от енергийни продукти. През 2013 г. около 20% 
от вноса на стоки е от Русия, като около 95% от тях 
са енергийни продукти.

l	Русия е относително малка експортна дес-
тинация за България. Само около 4% от българския 
износ на стоки и услуги отива в Русия. Делът на изно-
са на стоки за Русия е особено малък (2,5% от общия 
износ на стоки), като Русия се явява по-голям пазар 
за българския износ на услуги (9% от общия износ на 
услуги). Основните категории стоки, изнасяни за Ру-
сия, са „химични вещества“ и „машини“, а основните 
категории услуги са „пътуване“ и „транспорт“. 

l	България е с относително висока зависи-
мост от вноса на енергия от Русия, като този внос 
е съсредоточен в два енергийни източника: суров 
нефт и газ. Русия осигурява 100% от вноса на при-
роден газ и 80% от вноса на суров нефт. България 
внася повече суров нефт, отколкото се нуждае за 
своето собствено вътрешно потребление, тъй като 
значителна част от него се обработва и реекспор-
тира. Най-голямата петролна рафинерия в Балкан-
ския регион се намира в България, собственост е на 
руско дружество („Лукойл“) и е специализирана в 
рафинирането на руски суров нефт.

В България внесеното съдържание в добавена-
та стойност на брутния износ е около 35%, от които 
руският дял е относително висок — почти 10 про-
центни пункта. Това се дължи на енергийния сектор 
(обяснява се с петролната рафинерия) и транспорт-
ните услуги, които също са необходими за доставя-
нето на енергия от Русия до България. Същевремен-
но дяловете на руското съдържание на добавена 
стойност на износа на промишлена продукция и 
услуги с интензивно използване на знания от Бъл-
гария са малки. 

Това поражда и част от основните проблеми в 
управлението на сектор „Енергетика“ у нас като:

l	липсата на ясна и добре обоснована енер-
гийна стратегия;

l	явни конфликти на интереси на най-високо 
политическо равнище и свързаните с това съмне-
ния за корупция;

l	лошото управление на държавните друже-
ства;

l	липса на адекватен независим надзор над 
сектора и злоупотреби с монополно положение за 
сметка на потребителите;

l	политическа приватизация на активи и без-
контролен достъп на съмнителни капитали. 

Ето защо наличието на ясна дългосрочна и 
средносрочна енергийна стратегия, набелязваща 
реалистични приоритети, трябва да бъде основа за 
вземане на решения в сектора. В момента страте-
гическото планиране в сектор „Енергетика“ в Бъл-
гария страда от постоянни недостатъци като липса 
на адекватна стратегическа обосновка, признаци 
за завладяване на държавната политика от частни 
интереси, липса на финансова обосновка на зало-
жените цели. 

Освен това по-голямата част от българското за-
конодателство представлява транспонирани норми 
от пазари и режими, които са в по-напреднал ста-
дий на развитие от българския. Този факт, съчетан 
със сравнително слабия национален опит, създават 
предпоставки за сериозно разминаване на практи-
ката от законодателството и за превземане на (сла-
бата) администрация от (силни) корпоративни ин-
тереси. Преодоляването на тази тенденция изисква 
сериозни инвестиции в подобряване на регулатор-
ния и управленския капацитет в страната. 

Предвид силно ограничените ресурси на на-
ционалната икономика България трябва да приори-
тизира реда и важността на реализация на енергий-
ните си решения и планираните инфраструктурни 
проекти, в това число набавянето на необходимите 
енергийни ресурси за вътрешния пазар (сигурност) 

Фиг. 1. Дял на внесеното съдържание в добавената стойност на брутния български износ през 2011 г.  
по сектори. Източник: Световна база данни „Вложени ресурси-продукция“, http://www.wiod.org
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Фиг. 2. Основни проблеми в енергийния сектор. Източник: Център за изследване на демокрацията

на най-ниска цена от предвижданите транзитни ко-
ридори (разходи/ползи). 

В заключение необходимо е да подчертаем, 
че енергийната сигурност на държавата, в частност 
на България, в условията на глобализация е значи-
ма детерминанта поради значението и ролята на 
този отрасъл от икономиката за страната. Енерге-
тиката е структуроопределящ отрасъл за българ-
ската икономика, още повече, ако вземем под вни-
мание енергоемкостта на националното стопан-
ство. Единствено осигуряването на стабилност и 
гаранции на доставките в дългосрочен период, ще 
създаде условия за енергийна осигуреност. При 
постигане на описаното равновесно състояние на 

икономическата система ще се генерира високо 
равнище на икономическа сигурност на България. 
Тъй като енергийният пазар е силно зависим от 
различни по вид и порядък детерминанти от поли-
тическо, икономическо и военно естество, състоя-
нието на енергийния пазар директно кореспонди-
ра с равнището на икономическата и национална-
та сигурност. За да се поддържа високо равнище 
на икономическа сигурност всяка държава (както 
и българската) е изправена пред трудната задача, 
свързана с провеждане на стратегически преглед 
на отрасъла, разработване и реализиране на адек-
ватна стратегия за защита и развитие на енергий-
ния отрасъл.
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Граници, гранични райони и лимология: 
съвременни предизвикателства

професор д-р Петър Стоянов

Резюме: Едни от първите, заели се да изследват границите, са географите – в рамките на политиче-
ската география и геополитиката. Формиралата се наука за границите „лимология“ (limology) днес обаче все 
повече се превръща в интердисциплинарна сфера – Border and Borderlands Studies. Интересът към границите 
в глобализиращия се свят не само не намалява, а обратно – все повече се увеличава предвид нарастващите 
предизвикателства пред националната сигурност. 

Цел на настоящия доклад е синтезирано да се обхване състоянието и проблемите на географското из-
следване на границите и граничните райони. Задачите са: възникване и развитие на географското изследване 
на границите и граничните райони у нас; географска и политическа лимология; традиционни и нови подходи 
в изследването на политическите граници.

Ключови думи: граници. гранични райони. лимология. политическа география.

Borders, Border Areas and Limology: Modern Challenges

Petar Stoyanov

Abstract: Ones of pioneers started border research were geographers in the frame of political geography and 
geopolitics. But meanwhile established border science limology turned today into interdisciplinary sphere - Border 
and Borderlands Studies. Interest towards borders in a globalizing world didn’t decreased, but on the contrary, having 
in mind the increasing challenges to national security. 

Aim of this report is a making synthesis of state and problems of geographical Border and Borderlands Studies. 
Main tasks to be established: genesis and development of geographical Border and Borderlands Studies in this 
country; Geographical Border and Political Limology; Traditional and new approaches to political border study.

Key words: Borders, Border areas, Limology, Political Geography.

Възгледите на (хипер)глобалистите за края на исто-
рията и географията и че границите ще изчезнат 
(„свят без граници“), а човечеството ще живее в 

глобално село и в детериториализирано хиперпрос-
транство, се оказаха твърде преувеличени. Тази глед-
на точка се оказа даже грешна, тъй като границите не 
само не изчезват, а напротив се създават нови (факт е 
че се увеличава и броят на държавите през последни-
те десетилетия, а това означава и възникване на нови 
граници!). Все пак глобализацията има въздействие, 
съвременните граници изглежда са по-диференци-
рани и също значението и естеството на границите се 
променя. С това се налага и преосмисляне на възгле-
дите и подходите към изследването на границите.

Едни от първите, заели се да изследват грани-
ците са географите. Формиралата се наука за грани-
ците лимология (от лат. limes – граница) днес оба-
че все повече се превръща в интердисциплинарна 
сфера, привличаща интереса на науки, като полито-
логия, социология, етнология, антропология, право, 
икономика и даже технически науки.

Лимологията възниква в края на ХІХ век в голе-

мите европейски страни и САЩ. Успоредно на това по-
нятие се използва и Border(land) studies („Изследване 
на граници и гранични райони“). То в значителна сте-
пен е еквивалент на лимология, но се поставя по-го-
лям акцент на интердисциплинарните изследвания.

Цел на настоящия доклад е синтезирано да об-
хване състоянието и проблемите на географското 
изследване на границите и граничните райони у нас 
и в чужбина. Нарастващото количество на публика-
ции прави тази цел доста трудно постижима, затова 
ще свием задачите само до:

l	възникване и развитие на географското из-
следване на границите и граничните райони у нас;

l	географска и политическа лимология;
l	традиционни и нови подходи в изследване-

то на политическите граници.
Възникване и развитие  

на географското изследване на границите  
и граничните райони у нас

В развитието на лимоложките изследвания у 
нас можем да проследим различни тенденции, в 
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значителна степен в зависимост от политическата 
ситуация и ориентацията на нашата интелигенция 
към големите научни школи: германска, френска, 
руска, англо-американска. Интересът към изслед-
ване на границите и граничните изследвания в бъл-
гарската география откриваме още в зората на уста-
новяването на научната география в СУ. Предвид на 
това, че първите ни географи учат в германски или 
австрийски университети, а и научната политическа 
география и геополитиката възникват там, изслед-
ванията са ориентирани в тази посока. 

Основателят на българската научна география 
и в частност антропогеография и политическа гео-
графия проф. Анастас Иширков (1868 – 1937)1 след-
ва география и славистика в Лайпциг в периода 
1882 – 1895 г., защитава дисертация на тема „Южна 
България“ при проф. Фр. Ратцел (основателя на ан-
тропогеографията и научната политическа геогра-
фия, публикувал книги със същото заглавие през 
1882 г., съответно 1897 г.). От 1898 г. А. Иширков е 
доцент по география и етнография в Софийския уни-
верситет, основава Географския институт, сега Геоло-
го-географски факултет (ГГФ). От 1908 г. е професор в 
катедра „Обща и културно-политическа география“. 
Публикува множество книги и статии на български, 
немски, френски, руски, унгарски, чешки. 

Публикации на темата граници и гранични ра-
йони в периода до 1945 г. имат също Кр. Дрончи-
лов2, Ж. Радев3, както и основателят на българската 
геополитика Ив. Батаклиев4. В периода 1945 – 1989 
г. на този въпрос отделят внимание видните геогра-
фи А. Бешков, И. Пенков, В. Даков, М. Мичев и др. 

С политическите промени от 1989 г. се създа-
ват нови условия за развитие на изследванията в 
тази сфера: отваряне на националното простран-
ство към съседите и към Европа като цяло (евро-
пеизиране); членство в НАТО и по-късно в ЕС (тран-
сграничното сътрудничество/ТГС като инструмент 
на регионалната политика/РП на ЕС и България). 
Разработват се множество програми за ТГС със съ-
седните страни. 

В началото на новия век като нови стимули-
ращи фактори за изследване на границите и гра-
ничните райони се явяват: политическите промени 
на Балканите и Близкия изток; нарастване на миг-
рационния поток през Балканите/България. След 
2007 г. българските граници с Турция, Македония, 
Сърбия и Черно море стават външна граница на ЕС, 
а България се включва в „политиката на (добро)съ-
седство“ на ЕС.

В изследването на границите и граничните ра-
йони се включват практически всички научни гео-
графски институции при университети и БАН. Дока-
то в Геолого-геграфски факултет (ГГФ) на СУ „Свети 
Климент Охридски“, ГГФ, катедри „Регионална и по-
литическа география“ (РПГ) и „Социално-икономиче-
ска география“ (СИГ) се изследват всички български 
и европейски граници, граници и гранични райони 
извън Европа, то в останалите има известна географ-
ска специализация: Великотърновски университет, 
катедра „География“ – Балкански изследвания, осо-
бено Румъния; Шуменски университет, катедра „Ге-
ография“ – Североизточна България, Черноморско 
крайбрежие; Русенки университет, Северна Бълга-

рия. Югозападен или Благоевградски университет, 
катедра „География“ – Югозападна България.

В катедри РПГ и СИГ (СУ, ГГФ) се разработват на 
гранична тематика: дипломни работи; дисертации 
за инфраструктурата на Северозападна и Североиз-
точна България, за културната география на Източ-
ни Родопи и др. Има публикации за почти всички 
граници и гранични райони на България (П. Стоя-
нов5, Пл. Патарчанов и др.). Също така се работи по 
научно-изследователски проекти за граничните ра-
йони и ТГС по границите на България (2010 – 2015) 
– национални и международни – К. Стойчев (20166). 
Разработват се курсове в бакалавърски и магистър-
ски програми, вкл. между факултети, в които се раз-
глеждат въпроси на границите и граничните райо-
ни. Напр. бакалавърска програма „Европейски съюз 
– Европейска интеграция“ (на англ. ез.): P. Stoyanov. 
Regional Geography of Europe; P. Stoyanov. Regional 
Development and Policy in the EU; V. Boyadjiev. 
Geographical Structure of the EU. Също така в магис-
търската програма „Регионално развитие и управле-
ние“ (РРУ, при катедри РРП, СИГ) – дипломни работи 
за развитие на граничните райони и ТГС. В рамките 
на магистърската програма „Културни връзки и ге-
ополитика на ЕС“ (на английски): P. Stoyanov. Border 
Regions and Cross-border Cooperation; B. Koulov. The 
Black Sea Region – Geopolitics in the 21 century; K. 
Stoychev. Geoeconomic diplomacy.

Географски институт на БАН, сега част от Нацио-
налния център по геофизика, геология и география 
акцентира на изследвания на природни рискове и 
демографски проблеми на гранични райони, осо-
бено Дунавски и Родопски, вкл. в сътрудничество 
с университети от съседни страни (Крайова и Буку-
рещ), напр. Danube regions – natural hazards and risks 
(incl. in cooperation with Univ. of Craiova and Univ. of 
Bucharest) 2012 – 2013. Също с Географския департа-
мент на университета в Крайова: Romanian-Bulgarian 
cross-border joint natural and technological hazards 
assessment in the Danube Floodplain. The Calafat-Vidin 
– Tunu-Magurele-Nikopole sector (ROBUHAZ-DUN), 
within Romania-Bulgaria Cross-border Cooperation 
Programme 2007 – 2013. 

Отбелязва се и развитие на научните подходи 
в изследването на границите и граничните райони: 
от традиционно странознание на граничните райо-
ни (повече описателно), през антропогеографски 
изследвания на граници и гранични райони (немско 
влияние чрез антропогеографията и политическата 
география); политико-географско изследване на гра-
ници и гранични райони (руско влияние); лимология 
като географско и политическо изследване на грани-
ци и гранични райони (руско и англо-американско 
влияние). Нова тенденция е изследване на граници и 
гранични райони от гледна точка на Културната, Ико-
номическата и Регионалната география.

Географска и политическа лимология

Редица автори погрешно считат лимологията 
само за направление в политическата география. 
Граници има не само в политическото пространство. 
От методологична гледна точка, според нас, лимоло-
гията може да се подели на теоретична, емпирична 
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и политическа. Във всяка от тези 3 сфери мога да се 
приведат възгледите както на географията, така и на 
други науки. Например, позовавайки се на философ-
ския подход на И. Кант към явленията в обкръжава-
щия ни свят, може да се говори за същностни, прос-
транствени и времеви характеристики на изучавания 
обект. От тук е възможно да се изследват 3 типа гра-
ници: същностни, пространствени и времеви. 

В географията отделните субдисциплини 
също разглеждат границите на различни мащабни 
равнища от своя гледна точка, като отделят мно-
жество различни аспекти на изследване7. Полити-
ческата география например се занимава с такива 
аспекти като: държава, нация, суверенитет и тери-
ториалност; национализъм; териториален филтър; 
критична геополитика; екополитика; де/ретерито-
риализация; трансгранична регионализация; кос-
мополитизъм. Икономическата география от своя 
страна акцентира на въпроси като: трансгранично 
взаимодействие; регионализация/регионализъм; 
пространство на потоци/ пространство на мес-
та; изчезване на граници/държава; анихилация на 
пространството; очакват се и други аспекти. Кул-
турната география търси връзка с политиката за 
идентичност; „национална култура“; етническа 
принадлежност, „раса“; пол, сексуалност; бежанци, 
имигранти; „другост“; киберпространство; хибри-
дни идентичности; наднационални идентичности 
(място, околна среда, женски движения). Накрая 
регионалната география изследва: регионите като 
социални конструкти; регионите като исторически 
процеси; демаркация на региони; регионализъм; 
регионална идентичност; регионално съзнание; оч-
акват се и нови сфери на изследване. 

Засега географската лимология като наука за 
границите носи предимно описателен характер, за-
това се чувства недостиг на теоретично осмисляне 
и конкретни изследвания. Този дефицит се запълва 
чрез привличане на други науки като политология, 
социология, история и др. От тук се отделя особе-
ното място на политическата лимология, разпо-
лагаща се на границата между географията и по-
литологията. Подобно положение виждаме и при 
геополитиката, макар много географи да включват 
и двете в политическата география. Очевидно е, че 
политическата лимология изследва границите в по-
литическото пространство, вкл. държавните. Поли-
тическата лимология се определя тогава като науч-
на дисциплина, изучаваща природата и функциите 
на границите, приграничните територии (региони), 
граничните институти, респ. процеси (Цветкова, О. 
В., 20158). Така тя се занимава с въпроса за делими-
тацията и демаркацията на държавни граници, въз-
действията на техните функции върху районите и 
живота на различните социални и етнически групи 
(Туровский, Р. Ф., 2006, с. 1499).

Традиционни и нови подходи в изследването  
на политическите граници

Въпреки незавършеността на теорията на ли-
мологията, непрекъснато се предприемат опити за 
разработване на такава. От множеството анализи на 
научните подходи, ще отделим тези на Х. Фьорстер 

(2000)10, Х. ван Хоутум (2005)11 и В. Колосов (200312, 
2015). Немският географ Х. Фьорстер отделя като 
най-важни подходи: детерминистичен (Ратцел 1897, 
Симпъл, 1971, Богс 1940); ландшафтно-географски 
(Хасингер 1932, Швинд 1950, Бургхард 1962); соци-
ално-географски подходи и в частност перцепцион-
но-теоретични, поведенческо-теоретични и мигра-
ционно-теоретични (Зегер, Белуски 1993); регио-
нално-научни (Кретке и др. 1997). Нидерландският 
географ Х. ван Хоутум акцентира повече на социал-
ния, икономическия и демографския подходи (flow 
approach, CBC-approach, people approach). Руският 
географ В. Колосов, президент на Международния 
географски съюз в периода 2012 – 2016 г., отделя 
традиционни и постмодернистки подходи на из-
следване, на които ще се спрем по-подробно. 

Традиционни подходи

В. Колосов отнася към първите: историко-кар-
тографския, класификационно-типологичния, функ-
ционалния, географско-политологичнния подходи.

В основата на историко-картографския под-
ход са принципите на историзма (изучаване на ис-
торията на формирането на границите за адекватна 
оценка на нейната устойчивост), корелации между 
функциите на границата и държавното устройство, 
политическия режим и външната политика на дър-
жавата, зависимостите на функциите и режима на 
границата от мощта на съседните държави, прин-
ципа на непостижимост на «естествените граници» 
(т.е. съвпадащи с «естествените» природни прегра-
ди), накрая, принципът на задължително картогра-
фиране и анализ на етническия състав, ментални, 
културни особености на населението, природните 
ресурси и стопанската специализация на пригра-
ничните територии. Видни представители на този 
подход се считат Ж. Ансел, Дж. Минги, П. Салинс.

Класификационно-типологичният подход 
предполага построяване на класификации и типо-
логии на граници по различни признаци, както това 
се предполага от названието – по природни свой-
ства, морфология, конфигурация, генезис. 

Функционалният подход се развива основно 
след ВСВ. В центъра на внимание са политическите 
и териториални фактори, определящи функциите 
на границите: бариерна, филтрираща, контактна, 
отражателна, регулираща, отделяща, съпоставяща, 
а също отделяне на факторите, влияещи на съот-
ношението на двете основни функции: бариерна 
и контактна. Сред тези фактори е необходимо да 
се назоват преди всичко размер и компактност на 
територията на страната, средна отдалеченост от 
границите, природни особености на пригранич-
ната зона, осигуреност с природни ресурси. Към 
производните фактори се отнасят равнището на 
икономическо развитие, отрасловата структура на 
стопанството, нейната взаимна дополняемост, ет-
ноконфесионален състав на населението, неговите 
социално-психологични особености. В рамките на 
този подход работи видният френски географ и ди-
пломат М. Фуше.

Един от най- известните изследователи на гра-
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ниците в рамките на този подход е австралийският 
географ Дж. Прескот, считащ че е необходимо да 
се изучава не само влиянието на географския ланд-
шафт върху границата, но и обратно, да се анализира 
влиянието на границата елементите на ландшафта.

На изучаването на американо-мексиканската 
граница е посветил значителна част от своя живот 
английският политико-географ Дж. Хаус. На основа-
та на многолетни изследвания от него е разработен 
методически модел за изучаване на приграничните 
взаимодействия, а също и класификация на трансгра-
ничните потоци. О. Мартинес разработва универсал-
на типология по степента на откритост на границите.

Във фокуса на географско-политологичния 
подход е влиянието на границите на състоянието 
на международните отношения. В този контекст 
могат да се назоват имената на американските по-
литолози Дж. Херц и П. Дил, които на основата на 
база данни, включваща информация за 870 поли-
тически конфликти, предизвикали изменение на 
държавните граници от 1815 до 1990 г., построяват 
регресионен модел, обясняващ честотата и локали-

зацията на териториални спорове. Г. Стар и Б. Мост 
разкриват следната закономерност: колкото повече 
съседи има държавата, толкова по-често тя участва 
във войни13.

Безусловно, изводите получени от изследо-
вателите в рамките на традиционните подходи са 
доста важни и навременни. Но, приведените под-
ходи не отчитат връзката между територия и насе-
ление, между същността на държавата и характера 
на границите. При това държавните и вътрешните 
политически, административни и културни граници 
не се разглеждат като единно цяло, като система.

Постмодернистки подходи

От края на 80-те години на ХХ век става оче-
видна необходимостта от разработване на нови те-
ории за изучаване на феномена граници. В. А. Коло-
сов извършва класификация на новите теоретични 
подходи, чиито основни черти и автори са приведе-
ни в таблица 1.

Таблица 1

Класификация на постмодернистските подходи
(по В. А. Колосов, 2003)14

Доминиращи 
подходи
и методи 

Същност  
от 90-те години 
на ХХ в. насам

Основни концепции
и постижения Водещи автори Практическо 

приложение

A. „Свят 
системно- 
идентичностен“ 
подход

Изучаване на 
границите на 
териториални 
равнища 
(глобално, 
макрорегио-
нално, национал-
но, локално) в 
зависимост от 
еволюцията на 
териториалните 
идентичности
и техните места 
в йерархията на 
политическите 
граници. 

Модел
на взаимовръзките 
между границите и 
йерархиите
на териториалните 
идентичности
в структурите „център – 
периферия”.
Национализмът е една
от правните норми. 

А. Пааси (Финландия),
Д. Нюмън (Израел), 
Дж. О’Лофлин 
(САЩ), 
П. Тейлър (Велико-
британия), 
Т. Лунден (Швеция), 
Дж. Уотърбъри, 
Дж. Екълсън (Велико-
британия)

Използване
на проблемите 
на границите, 
пограничните 
конфликти в 
националното 
и държавното 
строителство.

Б. Геополити-
чески подходи

Въздействие на 
процесите на 
глобализация и 
интеграция на 
политическите 
граници. 

1.Разработване на 
представите за процесите 
„детериториализация“ 
и „ретериториализация“ 
и еволюция на 
съвкупността от функции 
на политическите и 
административните 
граници.
2. Концентрация на 
гранични, митнически 
и др. държавни служби, 
вкл. войски за спиране 
трафика на хора, 
наркотици, оръжие.

Пак същите Разработване на 
принципите на 
гранична политика 
и ТГС, създаване на 
еврорегиони и други 
видове трансгранични 
региони;
привличане на ПЧИ, 
но и стимулиране 
на сепаратистки 
движения или 
колонизиране на земи 
в чужбина.
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Доминиращи 
подходи
и методи 

Същност  
от 90-те години 
на ХХ в. насам

Основни концепции
и постижения Водещи автори Практическо 

приложение

В. Границите 
като социални 
представи 

Изучаване 
на границите 
като социален 
конструкт, 
отражение 
на минало 
и настоящо 
състояние върху 
обществените 
отношения, 
тяхната роля като 
социален символ 
и значение в 
политическия 
дискурс

Разработване на подхода 
към изучаването на 
границите като важен 
елемент на етническата, 
националната и 
други териториални 
идентичности. 
Границите се създават 
първоначално от соц. 
представи („висока и 
ниска геополитика“).

Пак същите Пак същите

Г. „ПВП-подход“ 
(„политика – 
възприемане – 
практика“)

Изучаване на 
взаимовръз-
ките между 
политиката, 
определяща 
проницаемостта 
на границите, 
нейното 
възприемане от 
хората и практика 
на различни 
видове дейности, 
свързана с 
границата.

Анализ на 
взаимодействията на 
политиките, регулиране 
на функците на границата, 
нейното възприемане, 
идентичност на 
хората и дейността на 
териториалните равнища; 
влияние на посочените 
фактори на управлението 
на трансграничните 
региони.

Х. ван Хоутум и О. 
Крамш (Нидерландия), 
Дж. Скот (Германия)

Регулиране на 
пограничното 
сътрудничество 
и управление на 
трансграничните 
региони, регулиране 
на международните 
миграции и др.;
регионална политика.

Д. 
Екополитически

Изследване на 
съотношенията 
на политическите 
и природните 
граници (напр. 
басейнов подход).

Анализ на функциите 
на политическите и 
природните граници 
като единна система 
и разработване на 
пътищата за управление 
на трансграничните 
обществено-природни 
системи.

О. Янг, А. Уестинг, 
Г. Уайт (САЩ), 
Н. Клиот (Израел), 
С. Долби (Канада), 
Дж. Блейк (Велико-
британия), 
Н.Ф. Глазовски, 
С.П. Горшков, 
Л.М. Коритний (Русия) 

Решаване
на глобалните 
и регионални/ 
екологични проблеми; 
управление на 
международните 
речни басейни.

Като цяло новите подходи са естествена реак-
ция на методологичните проблеми от последните 
десетилетия на XX век. Наистина, те не дават ед-
нозначни отговори на огромната маса натрупали се 
въпроси, но и не в това тяхната задача. Основният 
резултат се състои в значителното разширяване на 

изследователското поле, привличане на по-голям 
кръг аспекти, останали извън полезрението на тра-
диционната географска лимология. Лимологията 
става истински интердисциплинарна, синтетична 
наука, използваща методологическите подходи на 
съседните дисциплини.

1 Ishirkov, A. Zapadnata granitsa na Makedoniya i albantsite. Sofia, 1908; Granitsi na Dobrudzha, XXV, 284, 25.12.1916; 
Dobrudzhanskata romano-balgarska granitsa. // Voenni izvestiya, t. XXVI, 1917, № 6; Zapadnite granitsi na Sanstefanska Bulgaria. 
// Voenen zhurnal, 2000, № 6; Trakiyskata ni granitsa spored Parizhkiya dogovor za mir. // Chitalishten pregled, 1919, 7-10; Mirniyat 
dogovor v Nyoy i granitsite na Balgarskoto tsarstvo. // Otets Paisiy, ІІ, 1929, 21-22.

2 Dronchilov, Kr. Politicheskata granitsa. // Godishnik na SU, 1925, t. 21.
3 Radev, Zh. Geografsko polozhenie, granitsi i teritoriya na Tsarstvo Bulgaria. // Statisticheski godishnik na Tsarstvo Bulgaria; 

Geografska i etnografska Bulgaria v neynite istoricheski granitsi. // Uchilishten pregled, 1926, № 5 – 6.
4 Batakliev, Iv. Rodopite kato politicheska granitsa. // Trakiyski sbornik, 1932, 3.
5 Stoyanov, P. Bulgarian Regions at EU External Border: the Case Study of Bulgaria-Turkey Border Area.In: Geographica Timiensis, 

vol. 19. Nr. 2, 2010; Stoyanov, P. Bulgaria-Romania cross border cooperation: problems and perspectives from Bulgarian Point of view. 
In: Balkans – languages, culture, society. Veliko Tarnovo, 2015.

6 Central European Service for Cross-Border Initiatives European Institute (CESCI), H–2500 Esztergom, Hungary http://institute.
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cesci-net.eu/; Crossing the borders. Studies on cross-border cooperation within the Danube Region Case studies: Ruse and Giurgiu.
7 On borders, boundaries and borderlands; theoretical limology. https://criticalgeography.wordpress.com/
8 Tsvetkova, O.V. Politicheskaya limologiya: kontsept granitsy. // Zhurnal Regionologiya, № 3, 2015.
9 Turovskiy, R.F. Politicheskaya regionalistika. M., 2006.
10 Foerster, H. Grenzen und Grenzraume in der geographischen Forschung. https://www.europa-uni.de/
11 Houtum, H. van. An overview of European geographical research on borders and border regions. In: Journal of Borderland 

Studies, Vol. XV, Nr. 1, 2005.
12 Kolosov V. Teoreticheskaya limologiya: novyye podkhody./V.A.Kolosov.// Zhurnal «Mezhdunarodnyye protsessy». – Tom 1. 

Nomer 3 (3). Sentyabr‘-dekabr‘ 2003. http://www.intertrends.ru/three/004.htm
13 Kolosov V.A., Mironenko N.S. Geopolitika i politicheskaya geografiya : Uchebnik dlya studentov vuzov. / V.A. Kolosov , N.S. 

Mironenko. – M.: Aspekt-Press, 2005. – S.301-313.
14 Kolosov V. Teoreticheskaya limologiya…
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Варианти за еволюционно изграждане  
на европейски въоръжени сили

професор д.в.н. Георги Бахчеванов

Резюме: Европа трябва да притежава военна сила, за да защитава и налага своите интереси и да защи-
тава своите ценности. Военна сила с изградена структура, способна да функционира в многостранна органи-
зация за сигурност с общи оперативни процедури, ефективна система за командване и контрол, надеждна 
логистична поддръжка, значителни транспортни възможности и добре подготвени и способни на взаимоза-
меняемост въоръжени сили. 

Основните проблеми, свързани със създаването на общи въоръжени сили, са: липсата на единно виж-
дане на страните членки от такава необходимост; сложност на взаимоотношенията „НАТО – Европейски 
съюз“; трудното постигане на съгласие относно географските райони за действие; политиката на САЩ; раз-
ходите и др.

Ключови думи: среда на несигурност, европейски въоръжени сили, насилие, тероризъм.

Abstract: Europe must have a military force to defend and enforce its interests and defend its values. A military 
force with a built-in structure capable of operating in a multilateral security organization with common operational 
procedures, an effective command and control system, reliable logistics support, significant transport capabilities 
and well-trained and interchangeable armed forces.

The main problems related to the creation of a common armed force are: the lack of a unified vision of member 
states of such a necessity; The complexity of the „NATO and the European Union“ relationship; Difficult agreement on 
geographical areas for action; US politics; Costs and more.

Key words: environment of insecurity, European armed forces, violence, terrorism.

Идеята за създаването на единна европейска 
армия не е нова. На практика тя се появява 
още преди стартирането на Европейския про-

ект в средата на ХХ век. Причините да се възобнови 
дебатът за общата европейска отбрана и единна ев-
ропейска армия са предизвикателствата, рисковете 
и заплахите генерирани от съвременната среда на 
несигурност. На практика Европа е заобиколена от 
постоянно действащи въоръжени конфликти: во-
енните действия в Украйна, анексирането на Крим, 
замразените конфликти в Кавказ и Приднестровие-
то, войните в Близкия изток и Северна Африка. Към 
този списък можем да добавим постоянните „тради-
ционни“ симетрични и несиметрични заплахи като 
разпространение на оръжия за масово унищожение 
и средствата за тяхното доставяне, провалени дър-
жави, международен тероризъм и не на последно 
място киберзаплахите. Набиращите все по-голяма 
сила миграционни потоци и хибридните войни. 

Събитията и процесите в средата на несигур-
ност трудно се прогнозират. Ритъмът на промяната 
е такъв, че до голяма степен дебатът за сигурността 
и отбраната, особено в Европа е съсредоточен вър-
ху това, което може да се направи, а не върху това, 
което е необходимо. Светът се нуждае от силна Ев-
ропа, трансатлантическите отношения се нуждаят 

от силна Европа, НАТО се нуждае от силна Европа.1

Според върховния представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и политиката на си-
гурност и заместник-председател на Европейската 
комисия Федерика Морегини, смисълът на Европей-
ския съюз и самото му съществуване са поставени 
под въпрос. В действителност гражданите на ЕС и 
светът повече от всякога се нуждаят от силен Евро-
пейски съюз.2 В по-широкия регион нарастват неста-
билността и несигурността. Кризите в пределите на 
неговите граници и извън тях пряко засягат живота 
на гражданите му. В тези трудни времена силен Съюз 
е този, който мисли стратегически, споделя обща ви-
зия и действа единно. Това е вярно в още по-голяма 
степен след британския референдум. 

Трудно е да се посочи единно европейско ми-
слене и действие в тези предизвикателства. Съби-
тията за пореден път показаха, че Европейския съюз 
няма собствена политическа тежест на междуна-
родната сцена и е неспособен, да се намеси използ-
вайки сила, където и когато е необходимо.

В подкрепа на горното можем да цитираме ре-
акцията на политическите лидери на Европа по по-
вод изказването на председателя на Еврокомисията 
Жан Клод Юнкер: „Европейският съюз се нуждае от 
собствена армия за решаване на проблема, че не е 
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възприеман сериозно като международна сила. Ев-
ропейска армия няма да бъде създадена с цел вед-
нага да бъде използвана. Но една обща армия на ев-
ропейците би предала на руснаците посланието, че 
ние сме готови да отстояваме ценностите на Евро-
пейския съюз. Обединяването на военните усилия на 
страните членки ще направи разходи по-ефективни 
и ще задълбочи още повече европейската интегра-
ция. Такава армия ще ни помогне да формулираме 
обща външна политика и политика на сигурността“.

Идеята на Юнкер получава подкрепата както 
на германския канцлер Ангела Меркел, така и сред 
депутатите от Бундестага. Според ръководителя на 
комисията по външни работи в Бундестага Норберт 
Ретген, е дошло времето за създаване на такава 
армия.3 Подобна армия би засилила влиянието на 
Берлин не само в Европа, но и в света. Естествено 
тук присъства и интересът на германското воен-
но-промишлено лоби.

За да се добие вярна представа за характера 
и значението на идеята за създаването на единна 
европейска армия и за да се разбере същността и 
значението на общата външна политика и полити-
ката за сигурност (ОВППС), и като част от нея поли-
тиката за сигурност и отбрана на Европейския съюз, 
е необходимо да имаме ясна картина на предисто-
рията. Това дава възможност да се отчете пълния 
потенциал на тенденциите на развитие на връзките 
между отделните политики на Европейския съюз 
и особено взаимното им влияние и обвързаност с 
неговата външна политика и политиката му за си-
гурност и отбрана. Историческата ретроспекция е 
наложителна и за да бъдат оценени в пълната им 
сила позициите и сблъсъка на интереси на държа-
вите-членки в този процес – сблъсък, който няма да 
приключи скоро и в който изчаквателната позиция 
и пасивността не може да се очаква да бъдат пече-
ливши. Цялата история на обединяване на Европа е 
поредица от неуспешни опити за директно обеди-
няване на нейната сигурност и отбрана и решаване 
на тази задача индиректно и еволюционно.4

Началото е поставено през 1947 г., когато Вели-
кобритания и Франция подписват договора от Дюн-
керк, който предвижда взаимопомощ срещу евен-
туално нападение от Германия. През март 1948 г. –  
Дюнкеркският договор става Брюкселски.5 В него 
влизат Белгия, Холандия и Люксембург. На 28 сеп-
тември 1948 г. е създадена Западноевропейската 
отбранителна организация (ЗЕОО). Организацията 
трябва да прилага Брюкселския договор. През ап-
рил 1949 г., САЩ и Канада заедно със страните от 
ЗЕОО създават НАТО с Вашингтонския договор. До-
говорът предвижда задължение за взаимна отбра-
на, ако някой от съюзниците бъде нападнат.

Първоначалните усилия за съвместни дейст-
вия във външната политика и сигурността са мате-
риализирани в предложението за създаване на Ев-
ропейска отбранителна общност през 1952 г. Това 
е началото за стартиране на амбициозен план за 
създаването на наднационална Пан-европейска ар-
мия, предложен от френския политик Рене Плевен. 
Инициативата се проваля вследствие на вето от 
страна на Франция. Френското Национално събра-
ние отказва да ратифицира договора за нея. 

През 1954 г. страните от ЗЕОО променят Брюк-
селския договор, приемат в него Западна Германия 
и Италия и организацията еволюира в Западноев-
ропейски съюз (ЗЕС). 

На 13 декември 2007 г. е подписан Лисабон-
ският договор. Той постановява, че Европа ще има 
обща отбрана, когато държавите членки решат това 
с единодушие. Политиката да сигурност и отбрана 
от „европейска“ става „обща“, което слага край на 
ЗЕС. Лисабонският договор преподрежда уредбата 
за външни отношения, сигурността и отбраната на 
Европейския съюз и внася в тази уредба фундамен-
тални промени. 

Има ли правно основание идеята за създава-
не на Европейски въоръжени сили? Европейският 
съюз е политически и икономически съюз състоящ 
се от 28 европейски държави. Той е самостоятелно 
юридическо лице, притежаващо правомощия да 
действа независимо от съставящите го държави в 
рамките на предоставените му компетенции. Не-
говият статут е регламентиран в Договора за Евро-
пейския съюз (ДЕС) и Договора за функционирането 
на Европейския съюз (ДФЕС), в сила от 1 декември 
2009 г. или както е по-известен като „Договора от 
Лисабон“. Функционирането на ЕС се осъществява 
от неговите органи и учреждения, някои от които са 
наднационални, а други – междуправителствени.6

Въпреки, че Договорът от Лисабон не се отна-
ся пряко до „Европейска армия“, той регламентира 
Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО). 
ОПСО е неразделна част от общата външна политика 
и политика за сигурност (ОВППС) на Съюза. ОПСО е 
определена в Договора за Европейския съюз (ДЕС). 
Член 41 определя финансирането на ОВППС и ОПСО, 
като политиката е допълнително описана в членове 
42 – 46, в глава 2, раздел 2 от дял V („Разпоредби, 
свързани с общата политика за сигурност и отбра-
на“), както и в протоколи № 1, 10 и 11 и в декларации 
№ 13 и 14. Специфичната роля на Европейския пар-
ламент в ОВППС и ОПСО е описана в член 36 от ДЕС.7

Решенията относно ОПСО се вземат от Ев-
ропейския съвет и Съвета на Европейския съюз 
(член 42 от ДЕС). Те се вземат с единодушие с ня-
кои забележими изключения относно Европей-
ската агенция по отбрана (EАО, член 45 от ДЕС) и 
постоянното структурирано сътрудничество (ПСС, 
член 46 от ДЕС), при които се прилага гласуването 
с мнозинство. Предложенията за решения обикно-
вено се правят от върховния представител на Съюза 
по въпросите на външните работи и политиката на 
сигурност, който също така изпълнява функцията на 
заместник-председател на Европейската комисия 
(заместник-председател/върховен представител). 

Договорът от Лисабон въвежда понятието „ев-
ропейска политика в областта на отбранителните 
способности и въоръжаването“ (член 42, параграф 3 
от ДЕС), въпреки че все още предстои то да бъде оп-
ределено. Той също така установява връзка между 
ОПСО и други политики на Съюза, като изисква EAО 
и Комисията да работят в сътрудничество, когато 
е необходимо (член 45, параграф 2 от ДЕС). Това 
по-специално се отнася за политиките на Съюза в 
областта на научните изследвания, промишленос-
тта и космическото пространство.
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Лисабонският договор предвижда ЕС да има 
общи цивилни и военни мисии в целия им спек-
тър – от хуманитарна помощ и опазване на мира до 
налагането му със сила. Решенията за тях изискват 
консенсус между държавите членки. Извън отдел-
ните мисии обаче договорът предвижда и изграж-
дане на обща европейска отбрана „ако държавните 
и правителствените ръководители решат това еди-
нодушно“. Такова решение още липсва, главно за-
ради съпротивата на Великобритания, но договорът 
предлага опция и при липса на консенсус – т.нар. 
„структурирано сътрудничество“ – общата отбрана 
се изгражда на междуправителствена основа меж-
ду желаещите държави. 

През юни 2015 г. Европейският съвет възла-
га на върховния представител да изготви нова-
та стратегия на Съюза. Стратегията е озаглавена 
„Обща визия, общи действия: по-силна Европа“8. 
Документът отразява общите възгледи и предла-
га стратегическа визия за глобалната роля на ЕС. 
В тези времена на предизвикателства, както за 
Европа, така и в световен мащаб, в стратегията се 
изтъква общата основа и се представят бъдещи-
те действия. Стратегията потвърждава основните 
ценности, формулира жизнено важните интереси, 
разкрива принципите и посочва приоритетите на 
Съюза в новата среда за несигурност. 

Европа има потенциал да бъде респектираща 
военна мощ. Общият брой на личния състав от кон-
венционалните въоръжени сили на страните член-
ки на Европейския съюз в момента е повече от 1,5 
милиона души. Европейците разполагат с повече от 
15 хиляди танка, най-малко 15 хиляди бронирани 
машини и бронетранспортьори, 4000 бойни само-
лети и кораби. (В посочените данни са включени 
въоръжените сили на Великобритания.)

Днес базата на общата военна мощ на Европа 
се допълва от ядрените сили на Франция (членка на 
Съвета за сигурност на ООН). Франция има 4 под-
водници с 64 ракети и 384 бойни глави, както и из-
требители-бомбардировачи Mirage-2000h и Rafale, 
въоръжени с крилати ракети с ядрени бойни глави. 

Европа е икономически гигант, който не раз-
полага със собствени въоръжени сили. Тя има 500 
милиона души население и е най-големият сво-
боден и единен пазар. На нея се падат 26% от све-
товния БВП при 22% за САЩ, 16 на сто от световна-
та търговия при 14,1 на сто за САЩ. (Данните са за 
2010 г., публикувани от Евростат.) Европа разполага 
с мощен военнопромишлен комплекс, които под-
крепя идеята, както за увеличаване на разходите 
за отбрана на страните членки, така и за създаване 
на Европейски въоръжени сили. Европа на няколко 
пъти през XXI век изпреварва САЩ по отношение на 
продадените оръжия. Тук са част от най-големите в 
света военно-промишлени концерни – ЕАДС, „БАЕ 
Системс“, „Дасо“, „Финмеканика“, „Круп“, „Краус-Ма-
фай-Дегман“, „Викърс“, „Ото Мелара“. Например 
през 2016 г. акциите на Европейския аерокосмиче-
ски концерн ЕАДС (European Aeronautic Defence and 
Space Company – EADS) се разпределят както следва: 
11,96% се държат от контролираната от френското 
правителство компания SOGEPA (Societе de Gestion 
de Participations Aеronautiques), 10,69% са на герман-

ската GZBV, а 4,12% са собственост на испанската SEPI 
(Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). Оста-
налите 72,37% са на институционални инвеститори, 
фондове и други частни структури.9

В рамките на „Общата политика в областта 
на европейската сигурност и отбрана“, разработен 
през 1999 г., Европейският съюз извършва неза-
висимо и осъществява различни дейности – както 
цивилни и военни. ЕС поддържа международни во-
енни и цивилни мисии в Афганистан, Босна и Херце-
говина, Конго, Мали, Молдова, Либия, Нигер, Ирак, 
Косово, Палестинските територии, Сомалия, Южен 
Судан и Украйна. Повече от 13 подобри мисии на ЕС 
вече са приключили.

Основните проблеми свързани със създава-
нето на общи въоръжени сили са: липсата на един-
но виждане на страните членки от такава необхо-
димост, сложност на взаимоотношенията „НАТО и 
Европейски съюз“; трудното постигане на съгласие 
относно географските райони за действие; полити-
ката на САЩ и др.

Германия, Франция, Холандия, Полша и други 
по-малки страни подкрепят идеята за създаване 
на общи въоръжени сили. Великобритания вижда 
създаването на армията на Европейския съюз като 
стъпка към по-голяма федерализация и отслабване 
на ролята на националните държави в Европа. За 
британците трансатлантическите отношения обик-
новено са по-важни от европейските.

Друг чувствителен въпрос също е по отноше-
ние на задълженията на държавите членки, опреде-
лен от Европейския съюз, които извършват обща от-
брана в рамките на Северноатлантическия договор. 
В отговор на критичните гласове относно дублира-
щи се структури на двете организации, неоправда-
ни финансови разходи за въоръжаване и отбрана 
и др., говорителя на Европейската комисия Мина 
Андреева казва: „Разполагаме с изследвания, които 
показват, че общото европейско сътрудничество в 
областта на отбраната може да доведе до иконо-
мии в размер до 120 млрд. евро всяка година“. 

Проблем е и съгласието относно географски-
те райони за действие на едни Въоръжените сили 
на Европа. Като такива могат да се посочат Африка, 
Близкия изток, Централна Азия, Кавказ и Балкани-
те. Тук е асоциацията с член 6 на Северноатланти-
ческия договор, който ограничава района, който 
НАТО покрива, за да не би да се направи косвени-
ят извод, че САЩ поемат по-широки задължения, 
като например защита на колониалните владения 
на новите си, по това време, Западноевропейски 
партньори по договора. 

Според някои експерти САЩ винаги са ревну-
вали Европа от опитите за отбранителни проекти 
извън НАТО. Например на среща на НАТО в Берлин 
(3 юни 1996 г.) се решава да създаде европейски 
стълб на НАТО под наблюдението на ЗЕС. Замисълът 
е той да се намесва там, където алиансът не желае и 
частично да облекчи ангажиментите на САЩ. Реше-
нието идва след войната в Босна и Херцеговина. В 
същото време тогавашният американски държавен 
секретар Мадлийн Олбрайт начертава „червените 
линии“ на САЩ около европейския стълб, извест-
ни като „трите Д“ – никакво дублиране (duplication), 
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никаква дискриминация срещу членове на НАТО 
извън ЕС (discrimination – има се предвид Турция), 
никакво отделяне (decoupling) на Европа от САЩ.

На срещата на върха на НАТО във Варшава 
(8 – 9 юли 2016 г.) председателят на Европейския 
съвет, председателят на Европейската комисия и 
генералният секретар на НАТО подписват съвмест-
на декларация относно сътрудничеството между ЕС 
и НАТО. Декларацията има за цел по-нататъшното 
укрепване на сътрудничеството между ЕС и НАТО в 
контекста на безпрецедентните предизвикателства 
пред сигурността от изток и юг. ЕС и НАТО подпис-
ват съвместна декларация за засилване на практи-
ческото сътрудничество в определени области. Те 
включват: борба с хибридните заплахи, включи-
телно чрез разработването на координирани про-
цедури, оперативно сътрудничество в морската 
област и по въпросите на миграцията; координация 
в областта на киберсигурността и киберотбраната, 
разработване на съгласувани, допълващи се и опе-
ративно съвместими отбранителни способности, 
съдействие за засилване на отбранителната про-
мишленост и по-активна научноизследователска 
дейност в областта на отбраната, подобряване на 
координацията във връзка с ученията, изграждане 
на капацитет на партньорите на изток и юг в облас-
тта на отбраната и сигурността. 

На 14 ноември 2017 г. Министрите на външ-
ните работи и на отбраната от ЕС обсъждат плана 
за изпълнение в областта на сигурността и отбра-
ната в рамките на глобалната стратегия на ЕС. Те 
установяват равнището на амбиция и пътя напред 
за бъдещото развитие на политиката на ЕС за си-
гурност и отбрана.

Общият набор от предложения за прилагането 
на Съвместната декларация на председателите на 
Европейския съвет и Европейската комисия и на ге-
нералния секретар на Организацията на Северноат-
лантическия договор включва: Борба с хибридните 
заплахи; Оперативно сътрудничество, включително 
в морската област; Киберсигурност и отбрана; От-
бранителни способности; Отбранителна промиш-
леност и научни изследвания в областта на отбра-
ната; Учения; Изграждане на капацитет в областта 
на отбраната и сигурността.

На заседанието си през декември 2017 г. Ев-
ропейският съвет взе решение относно конкретен 
план за изпълнение в областта на сигурността и 
отбраната, както и относно начините за по-добро 
използване на възможностите, предоставени от До-
говорите, особено по отношение на способностите, 
и взеха решение за незабавно изпълнение на съв-
местната декларация с НАТО.

В изпълнение на този ангажимент Европейски-
ят съвет обсъди на декемврийското си заседание 
пакет в областта на сигурността и отбраната, кой-
то се състои от три елемента: план за изпълнение 
на Глобалната стратегия на ЕС в областта на сигур-
ността и отбраната и заключения на Съвета относно 
изпълнението на Глобалната стратегия на ЕС в об-
ластта на сигурността и отбраната; предложения за 
засилване на сътрудничеството между ЕС и НАТО в 
изпълнение на съвместната декларация на предсе-
дателя на Европейския съвет Доналд Туск, предсе-

дателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер 
и генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг 
в 7 области; предложения от Комисията Европей-
ски план за действие в областта на отбраната с цел 
засилване на научноизследователската дейност, 
способностите и конкурентоспособността чрез по-
добре работещ вътрешен пазар. 

През март 2017 г. министрите на външните ра-
боти и на отбраната на Европейския съюз решиха 
да създадат постоянен военен щаб, който ще отго-
варя за три от общо 16-те операции на ЕС в чужби-
на.(Това са основите на обща европейска отбрана, 
каквато Лисабонският договор предвижда, че може 
да бъде създадена от желаещите да участват в нея 
държави.) Щабът ще се състои от 30 души и ще ръ-
ководи мисиите за наблюдение или за обучение на 
силите за сигурност на трети страни. Тези мисии не 
включват бойни действия, те не са свързани с опаз-
ване/налагане на мира или на обществения ред, т.е. 
не заместват функции на държавите, където се про-
веждат. (В момента ЕС поддържа три такива опе-
рации за обучение на военните в Мали, Сомалия и 
Централноафриканската република. Всяка от тях се 
състои от по 200 души.)

Ситуацията в момента е доста сложна. САЩ 
преориентират центъра на външната си политика 
към Азия и Тихия океан и очакват от Европа все пове-
че да поема сама отговорности в кризи, където те не 
желаят да се намесват. Тук могат да се посочат Босна 
и Херцеговина, Украйна, Либия, Мали. Нещо повече, 
не минава среща на НАТО, където САЩ да не напом-
нят, че посрещат ¾ от разходите на Алианса.

След войните на Балканите, в Ирак и в Афга-
нистан САЩ са все по-малко склонни и готови да 
се ангажират в решаването на всяка ново появила 
се криза. Решенията в НАТО се вземат с консенсус, 
което означава, например че Турция може с вето до 
ограничи възможността на европейците да дейст-
ват в свой интерес. Европа се нуждае от автономна 
възможност да прави, каквото е необходимо, без 
да бъде спъвана с вето извън Европейския съюз.

Вариантите за еволюционно изграждане на 
Европейски въоръжени сили се свеждат до два: „от 
горе надолу“ и „от долу нагоре“. 

Еволюционно изграждане на Европейски въ-
оръжени сили от горе надолу. Тук се открояват три 
задачи: изграждане и поддържане на постоянен ев-
ропейски щаб по отбраната, постоянни европейски 
сили за бързо реагиране, които да са на разположе-
ние в случаи на кризи и европейска „бяла книга за 
отбраната“, като първообраз на европейска „отбра-
нителна стратегия“.

Трите задачи са твърде амбициозни и изис-
кват промени в договора на ЕС. Идеята не е да се 
премахнат националните армии, но в определен 
момент, извън рамките на съществуващия договор, 
Европейският съюз да притежава общи сили, къде-
то граждани от всички европейски страни да могат 
пряко да кандидатстват, да се обучават и да служат. 
Да има нещо на общо европейско разположение в 
случай на нужда. Това не трябва да бъде чуждес-
транен легион. Това трябва да е легион на Европа, 
под политически контрол на Европейския съюз, с 
европейско командване.
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Европейският съюз вече има част от еле-
ментите на общата отбрана като например общо 
военно командване на цивилни и военни мисии, 
общ ситуационен център, общ оперативен цен-
тър, който не се наричаше „щаб“, защото Велико-
британия не е съгласна.

Еволюционно изграждане на Европейски въ-
оръжени сили от долу нагоре „Европа пред свършен 
факт“10. През 2014 г. Германия и Холандия стартират 
проект за създаване на европейска армия чрез сли-
ване на части от двете национални армии. Според 
проекта 2100 холандски войници са под германско 
командване, но още не са определени германски-
те военноморски части, които ще се контролират 
от холандците. Планът е да се създаде ядро на въ-
оръжените сили на Европейския съюз. Срещу това 
се противопоставя Великобритания. Чешката ре-
публика също е започнал преговори за участие в 
проекта. За пръв път в историята батальон от 600 
немски войници ще премине под полско команд-
ване. На реципрочни начала полски батальон ще се 
командва от германците. Все още не е ясно кои точ-
но части ще участват в размененото командване, но 
се предполага, че те ще са базирани по полско-гер-
манската граница и че промяната ще влезе в сила в 
средата на 2016 г. 

В заключение, през ХХI век Европейския съюз 

трябва да може да използва военна сила, за да за-
щитава и налага своите интереси и защитава своите 
ценности. Военна сила с изградена структура, спо-
собна да функционира в многостранна организация 
за сигурност с общи оперативни процедури, ефек-
тивна система за командване и контрол, ефективна 
логистична поддръжка, значителни транспортни 
възможности и добре подготвени и способни на 
взаимозаменяемост въоръжени сили. 

Европа трябва да притежава: стратегически 
ресурси и най-доброто въоръжение и способности 
в света; широк спектър въоръжени сили с равнище 
на умения, които им дават възможност да изпълнят 
мисия от всякакъв мащаб; способност да се пре-
доставят на международни организации широки и 
многовариантни възможности за планиране; Меха-
низъм да се изработва и допринася за базисен по-
литически консенсус по трудни въпроси. 

Една съвместна европейска армия ще изпрати 
ясен сигнал към света, че Европа е готова и подгот-
вена да поема отговорност за собствената си сигур-
ност и отбрана. За да стане потенциалът реалност 
обаче, трябва политическа воля. Тя все още липсва. 
Отбраната е на книга обща политика, а на дело – на-
ционално поле на компетентност. Задължителното 
общо съгласие за европейски решения се постига 
трудно. 

1 Lindli-French, Dzhulian. Golyam svyat, golyamo badeshte, golyam NATO. NATO pregled. Avtorat formulira sedem strategicheski 
poslaniya kam evroatlanticheskata obshtnost. http://www.nato.int/

2 Moregini, Federika. Globalna strategiya za vanshnata politika i politikata na sigurnost na Evropeyskiya sayuz. Obshta viziya, 
obshti deystviya: po-silna Evropa.

3 Shte ima li Evropa sobstveni vaorazheni sili? // A-specto, 31.08.2015. http://a-specto.bg/eu-army/
4 Dogovorat ot Lisabon – otrazhenie varhu politikata za sigurnost i otbrana na Evropeyskiya sayuz, izvodi i perspektivi za 

Bulgaria. Sofia: Ministerstvo na otbranata na Republika Bulgaria. Direktsiya „Politika za sigurnost i otbrana“, 2009.
5 Shte ima li Evropa armiya? http://glasove.com/
6 Hristov, Hristo. Aspekti na obshtata politika za sigurnost i otbrana na Evropeyskiya sayuz.
7 Legrand, Jérôme. Obshta politika za sigurnost i otbrana. Evropeyski parlament, noemvri 2015.
8 Globalna strategiya za vanshnata politika i politikata na sigurnost na Evropeyskiya sayuz. Obshta viziya, obshti deystviya: po-

silna Evropa.
9 European Aeronautic Defence and Space Company (EADS). http://www.britannica.com/
10 Secret Plot Exposed: EU in stealth plan to set up army by merging German and Dutch forces. An EU armed forces is being set 

up “by stealth” with the merger of the German and Dutch armies and navies, it has emerged. By David.
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Граничната сигурност – ключов елемент  
в борбата с джихадисткия тероризъм

доцент д-р Иван Станчев

Резюме: Следвайки постулатите на основоположниците на съвременния джихад за световно господ-
ство, терористичните организации с такъв профил създават условия за постигането на тази цел чрез деста-
билизация на европейските държави. Необходимите за това изпълнители се инфилтрират чрез масов миг-
рантски поток от Близкия изток към Европа, който преминава през балканските страни. За да се предотврати 
такова развитие, нашата страна следва да преразгледа системата за гранична сигурност и особено охраната 
на границата, като ключов елемент в борбата с джихадизма. 

Ключови думи: джихад, световно господство, миграция, държавна граница, гранична сигурност, гра-
нична тактика.

Border Security – a Key Element in Struggle  
against Jihadist Terrorism

Associate professor Ivan Stanchev

Abstract: Following the postulates of the founders of contemporary jihad for world domination, terrorist 
organizations with such a profile create the conditions for achieving this intention by destabilizing European countries. 
The necessary contractors infiltrate through a mass migratory flow from the Middle East to Europe, which passes 
through the Balkan countries. To prevent such developments, our country should review the border security system, 
and especially border surveillance, as a key element in the struggle against jihadism. 

Key words: jihad, world domination, migration, state border, border security, border tactics.

Свидетели сме на гигантска миграция на хора 
от конфликтни зони в Близкия изток и Северна 
Африка. Сред тях има участници в джихадистки 

организации, които са придобили боен опит в Сирия, 
Ирак, Либия, Афганистан или са обучавани в лагери 
на т.нар. „Ислямска държава“ (ИД) и други терорис-
тични организации. Повече от 25 000 чуждестранни 
бойци (включително най-малко 4500 от Европа и 
САЩ) са взели участие в боевете на страната на ИД1. 
Тези бойци с опит, радикални идеи и връзки с теро-
ристични организации са основата за реализация на 
стратегията на джихадизма. 

Анализът на идеологията на джихадизма и 
радикалния ислям показват недвусмислено, че ос-
новоположници на тези течения (Кутб2, Маудуди3) 
разглеждат джихада, като вид социална революция: 
„Целта на ислямският джихад е да унищожи упра-
влението на една неислямска система, и да устано-
ви на нейно място една ислямска държавна система. 
Ислямът няма намерение да повери това управле-
ние на една държава или шепа държави. Крайната 
цел на исляма е да осъществи една вселенска рево-
люция. Въпреки, че в първите етапи е нереално чле-
новете на Ислямската партия да осъществят револю-

ция в държавната система на държавите към които 
те принадлежат, тяхната крайна цел не е нищо друго 
освен една световна революция“4.

„Ислям не е име на някаква си „религия“, нито 
мюсюлманин е наименование на „нация“. Истината 
е, че ислямът е една революционна идеология, коя-
то иска да промени социалния ред в целия свят и да 
го построи отново в съответствие със своите наме-
рения и идеали. „Мюсюлмани“ са наименование-
то на тази „Международна революционна партия“, 
организирана от исляма да изпълни неговата рево-
люционна програма. Джихадът се отнася до тази ре-
волюционна борба и е най-голямото усилие, което 
ислямската нация (партия) взема на въоръжение за 
да постигне тази цел“5. 

Следователно, ако целта е установяване на 
„нов световен ред по ислямски норми“ чрез „рево-
люционна борба“, наречена „джихад“, редно е да 
помислим, кои могат да са нейните „инструменти“.

Всяка революция предполага въоръжено наси-
лие за разрушаване на основни елементи на държа-
вата. И ако обществото (народът) е източник на тези 
елементи, както е в демократичните държави, става 
ясно, че именно обществото е цел на деструктивно 
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въздействие от страна на джихадистките организа-
ции. Какви са техните възможните пътища? 

На първо място – създаване на конфликти меж-
ду различните социални слоеве. Тъй като население-
то в европейските страни е разделено по многоброй-
ни „вектори“ (леви, десни, либерали, консерватори, 
националисти, бедни, богати и т.н.), една от задачи-
те на джихадистите е да се засилят противоречията 
между различните групи до степен, която предполага 
експлозивно възникване на конфликти при опреде-
лени условия. Създаването на многобройни проти-
воречия е тази „революционна обстановка“ в която 
една „искра“ е достатъчна за началото на деструкти-
вен процес. Пример за такъв процес са последиците 
от убийството на холандския журналист Тео ван Гог 
от радикализиран ислямист от марокански произход 
през 2004 г. След убийството холандският център за 
наблюдение на расизма и ксенофобията регистрира 
106 инцидента в рамките на един месец ноември 
срещу мюсюлмански обекти6. В отговор на тези атаки 
християнски църкви стават мишена на вандализъм и 
палежи. Доклад на фондация „Ане Франк“ и на Уни-
верситета в Лайден, отбелязват общо 174 инцидента 
с насилие В този период са 47 пъти са атакувани джа-
мии и 13 пъти църкви7. Убийството засилва политиче-
ското противопоставяне в Нидерландия и поляризира 
обществото по религиозни и съпътстващи ги въпроси, 
включително имиграцията8. 

Следователно, религиозно мотивирани инци-
денти могат да доведат до продължителни изблици 
на насилие, които да изтощят дори силни държави и 
да ги направи уязвими за всякакви идеологии, вклю-
чително джихадистки. Разделеното общество оказва 
влияние и върху военната мощ на държавите. Стра-
ните могат да се отслабят толкова, че да не могат да 
се противопоставят дори на сравнително не особено 

силен военен противник или политиците да оценят, 
че съпротивата излиза твърде скъпо (финансово) и 
да започнат преговори с представители на незакон-
ни организации.

На второ място – „имплантиране“ в европей-
ските общества на население, което би приело без 
съпротива порядките на „новия ислямски ред“. На 
практика този процес се осъществява повече от 
три десетилетия, като особено интензивно това е 
последните пет години, в рамките на които в ЕС са 
пристигнали близо 3 милиона мигранти9. 

Следва да отбележим, че миграцията води до 
увеличаване на безработицата, намаляване на ра-
ботните заплати, заради по-голямата конкуренция 
на пазара на труда и увеличаване на социалните 
конфликти, които допълнително разединяват обще-
ството и отслабват държавите.

На трето място – инфилтриране на лидери, ор-
ганизационни ядра и обучени изпълнители за осъ-
ществяване на въоръжено насилие, което да послу-
жи като искра за „възпламеняване на революцията“.

Следователно, постепенно в европейските обще-
ства, постепенно се създават четирите основни компо-
нента на всяка терористична структура: идеи, лидери, 
финанси, изпълнители. Към момента разпространение-
то на радикални идеи не може да бъде спряно ефек-
тивно, а финансирането се осъществява от източници 
в самите европейски страни. Единствените компонен-
ти, които могат да се ограничат физически са лидери-
те и изпълнителите. Като оставим без коментар поли-
тическите грешки по отношение на миграцията през 
последните години на лидерите на някои европейски 
държави, редно е да помислим какви са инструментите 
за това ограничаване, и по възможност спиране. 

Разследването на голям брой терористични 
атаки показва, че инфилтрирането на всички или 

Фиг. 1
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част от изпълнителите се осъществява през граница-
та скрито, както при атаката в Мумбай (2008 г.)10, или 
с истински документи или подправени документи, 
както в САЩ (1995 и 2001 г.) или под прикритието на 
потоци мигранти от Близкия Изток и Африка, както 
във Франция (2015 г.)11. Част от тях са лица с военно 
обучение и боен опит.

Данните на Европейската агенция за външни 
граници и брегова охрана показват рязко нараства-
не на броя на мигранти, чиято страна на произход 
не може да се установи. Пикът на това явление е 
през 2015 г., когато в Европа пристигат над 500 000 
такива мигранти, което е близо една трета от об-
щия брой 12 (фиг. 1). 

В посочените примери, граничните, полицей-
ски и специални служби не са могли да възпрепят-
стват, или установят истинските намерения на из-
вършителите на терористични атаки. През измина-
лите три години е почти невъзможно да се установи 
реалната самоличност на голяма част от мигрантите. 
Това позволява в общия поток да преминават хиля-
ди членове и привърженици на терористични и ра-
дикални организации, включително и такива на ръ-
ководни постове или представители на специални 
служби на чужди държави. За да се спре това следва 
да се използват всички инструменти на политиката 
на национална сигурност. Сред тези инструменти са 
мерките по линия на граничната сигурност и специ-
ално гранично полицейските и военни компоненти. 

Гранична сигурност означава различни неща за 
различни научни школи и институции, и въпреки че 
не съществува пълно съгласие относно дефинира-
нето (много често вместо термина „гранична сигур-
ност“ се използват „граничен контрол“ и „граничен 
мениджмънт“), могат да се посочат общи постанов-
ки. Първо, става въпрос за защитата на държавни-

те граници от незаконни действия (контрабанда, 
миграция) или заплахи. Второ, осигуряване законно 
влизане и излизане на хора и стоки.13 Трето, гранич-
ната сигурност е вид и елемент на националната и 
международна сигурност.14

Съгласно приетите у нас и в Европейския съюз 
постановки защитата на границите се реализира 
чрез граничния контрол (термин, който замени „ох-
рана на границата“), който има два компонента: 
гранични проверки и гранично наблюдение. Гра-
ничните проверки се осъществяват на Граничните 
контролно-пропусквателни пунктове (ГКПП). Те имат 
значение за разглеждания проблем тъй като члено-
ве или привърженици на джихадистки терористич-
ни организации преминават през пунктовете с ис-
тински, подправени или фалшиви документи. Пред-
вид спецификата на тази дейност тя не се разглежда 
в доклада. 

Граничното наблюдение се осъществява между 
ГКПП и за нашата и съседните страни е от съществе-
но значение, тъй като основния поток от мигранти 
и инфилтрирани сред тях джихадисти се осъщест-
вява в тези участъци. Прилагането на мерки след-
ва да се извърши с оглед на тяхната ефективност и 
ефикасност. Тази оценка няма да бъде пълна, ако не 
направим кратък исторически преглед на охраната 
на българските граници, като основен компонент на 
граничната сигурност. Географско „стесняване“ на 
анализа е привидно, тъй като основният мигрант-
ски поток към Европа преминава по т. нар. Източно 
средиземноморски и Западно Балкански маршрути, 
които преминават през българска територия или в 
непосредствена близост до нашите граници (фиг. 2).

За да се определи ефективността на мерките, 
разглеждаме три елемента на системата за охрана: 
численост на органите, построение на силите и сред-

Фиг. 2. Обстановка на външните граници на ЕС през 2015 – 2016 г.
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ствата, тактиката за охрана на границата. Всеки от 
тези елементи самостоятелно и в комбинация вли-
яят на ефективността във всеки исторически период. 
Числеността на органите за охрана и ефективността 
са в право пропорционална зависимост. Колкото 
броят на ангажираните в непосредствена охрана е 
по-голям, толкова ефективността е по-висока. Така 
например, най-висока ефективност е постигната, 
когато по време на Балканската, Първата и Втората 
световна война, числеността на пограничната стра-
жа достига 20 – 35 хиляди души. В тези периоди се 
постига такава плътност на жива сила (над 20 – 30 
човека на километър сухопътна граница), която пра-
ви почти невъзможно безнаказаното нарушаване на 
границата. Поддържането на такава висока числе-
ност естествено е твърде скъпо, което прави такава 
охрана неефикасна и невъзможна в наши дни.

Построението на силите и средствата за охра-
на в по-голямата част от разглеждания исторически 
период можем да определим като линейно. Почти 
всички сили са разполагани непосредствено по ли-
ния на държавната граница, като освен граничните 
постове, се е регламентира и дислокацията на под-
разделенията от по-висок ранг (взвод, рота) също да 
се разполагат на линията на границата15. В периода 
1879 – 1949 г. това е бил единственият вариант за 
построение. По аналогия с термина, използван в по-
левите устави от това време, той е наречен „погра-
нична стражева верига“. Изключение са периодите 
на войните, когато количеството на личния състав 
позволява построение в две и три линии (линия на 
граничните постове, линия на взводните и линия на 
ротните резерви).16

След 1946 г. Пограничната стража се прес-
труктурира в Гранични войски, като това засяга, 
както организацията, така и построението на си-
лите за охрана на границата. Основна тактическа 
единица за охрана е граничната застава, която 
се разполага в пункт за постоянна дислокация на 
разстояние до 2 – 3 километра от границата. По-
степенно се формират две линии в построението, 
като първата е непосредствено до държавната 
граница, а втората на отдалечение 2 – 3 киломе-
тра от нея.17 Силите и средствата, разположени на 
тези линии, имат две основни задачи: откриване 
и регистриране на нарушения или нарушители 
на границата и неутрализиране на нарушителите. 
Според посоката на нарушението силите трябва 
да могат да изпълняват и двете задачи.

В края на 50-те и 60-те години цялата втората 
линия на построението е оборудвана с електросиг-
нализационни съоръжения (ЕСС). Тяхното предназ-
начение, паралелно с изграждането на контролни 
съоръжения е да регистрират нарушения в реално 
време. Това коренно променя системата на построе-
нието и тактиката. Вече не е необходимо постоянно 
присъствие на гранични наряди на двете линии.18 
Службата на нарядите за охрана на границата се 
преустройва предимно за проверка състоянието на 
ЕСС и другите контролни съоръжения. В този период 
инженерно-техническото оборудване на местността 
позволява идентификация на причината за наруше-
нието, уточняване на точното място, време, направ-
ление за движение и броя на нарушителите. Ефек-

тивността на охраната по отношение на задържане 
на нарушители на границата достига над 90% при 
това с личен състав около 25 – 30% от този в пери-
одите на най-висока плътност.

От 1997 г. започва реорганизацията на Гранич-
ни войски в Гранична полиция. Числеността посте-
пенно намалява, а поради изключването на срочно-
служещи от охраната през 2003 г., граничните заста-
ви, като основни подразделения за охрана на първа 
линия, са ликвидирани. Основните формирования 
на първа линия на контрола се укрупняват и структу-
рират като граничнии полицейски управления. Тех-
ните пунктовете за постоянна дислокация (ППД) се 
установяват далече от линията на границата (средно 
на около 20 км). За първи път в историята на охрана 
на границата, по-голяма част от силите се изтеглят 
от линията на границата, а повечето контролиращи 
съоръжения са изоставени. По същество, на повече-
то участъци се преминава към контрол на гранична-
та зона обхващаща територията между линията на 
границата и условна линия на 15 км от нея. Силите 
се съсредоточават за проверки на граничните кон-
тролно-пропускателни пунктове (ГКПП). Вследствие 
на това ефективността на охраната (граничното на-
блюдение) на различни участъци от сухоземната 
граница е между 3% и 30%. Това е резултат от ликви-
дирането на контролните и регистриращи съоръже-
ния, включително ЕСС, паралелно с намаляване на 
личния състав. На големи участъци от държавната 
граница е невъзможно дори регистрирането на при-
знаци за нарушения. 

През 2007 г. след приемането ни в ЕС е регис-
трирано рязко нарастване на нарушенията на юго-
източната граница към наша територия (увеличение 
с 600%), като ефективността намалява и заради про-
веденото съкращение на числеността на Гранична 
полиция през следващата година. 

След 2009 г. в рамките на подготовката ни за 
влизане в Шенгенската зона, се вземат мерки за 
подобряване на качеството на проверките на ГКПП, 
както и на наблюдението на границата между тях, 
чрез въвеждане на нови технически устройства. 
Променя се теоретичната основа на граничния кон-
трол (охраната), променя се терминологията, както и 
съдържанието на обучението.

Цялата система на гранично наблюдение, оба-
че все още е насочена към опити за регистриране и 
евентуално задържане на нарушители на границата, 
но поради недостатъчния личен състав и големите 
зони за отговорност тези задачи не могат да се из-
пълнят. Освен това, постановките на Шенгенския 
граничен кодекс и интересите на нашата държава 
и ЕС изискват на първо място да не се допуска пре-
минаване на наша територия. Втора задача е да се 
задържат преминалите границата. Изхождайки от 
това, основната функция на граничното наблюдение 
следва да бъде „бариерната“, а не „филтриращата“. 
Следователно построението и тактиката трябва да 
са насочени към недопускане на нерегламентирано 
влизане на територията на страната и ЕС, а не задър-
жане и осигуряване живота на нарушителите. За да 
се постигне това е необходимо съсредоточаване на 
средствата за наблюдение и възпрепятстване непо-
средствено на линията на границата. 
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Своевременната реакция изисква нова система 
за ранно предупреждение за подготовка за наруше-
ние към наша територия, включваща съвременни 
технически средства, включително безпилотни ле-
тателни апарати. За по-бързо реагиране следва да 
се построят временни бази за постоянните резерви 
(силите за реагиране) и да се увеличи техния брой. 
По този начин се преодолява тенденцията за отда-
лечаване на основните тактически единици от ли-
нията на границата и увеличаване на зоните за отго-
ворност до размери, които правят реагирането при 
нарушения бавно и една от причините за ниската 
ефективност (табл. 1).

Идеалният вариант от гледна точка на ефек-
тивност е пунктовете за постоянна дислокация да се 
приближат до границата, но предвид големият раз-
ход на средства за автономното им съществуване 
това се оценява, като трудно осъществимо.

Изборът на вариант зависи преди всичко от 

Основно подразделение от границата от фланговете

Граничен пост (до 1949 г.) 0,1 2

Гранична застава (до 2003 г.) 1 3

Гранично полицейско управление (в момента) 20 25

Таблица 1
Отдалечение ППД на основната тактическа единица (средно км)

политическото ръководство на страната, коит след-
ва да се ръководят от необходимостта за защита на 
националните и европейски ценности и интереси. 
Следва да се отчита, че вредите от материален и ду-
ховен характер, които могат да бъдат нанесени от 
джихадисткия тероризъм през границата на главна-
та ценност – хората, са изключително опасни, спо-
собни да разрушат устоите на цялото ни общество. В 
този смисъл пестенето на ресурси, сега или напред 
във времето, може да се окаже пагубно. 

Световният опит показва, че стабилността на 
всяка държава и съюз, зависи от безопасността на 
техните граници и прилежащите към тях територии. 
Това е така, защото държавната граница обозначава 
не само териториалните предели на държавата, но 
и нейното разграничаване от други страни, от дру-
ги цивилизации. Границата остава важен атрибут на 
държавата, свидетелство за реалния ѝ суверенитет и 
възможности. 
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Науката и съвременната употреба  
на военна сила

полковник доц. д-р Георги Димов

Резюме: В доклада се извършва анализ на съвременната употреба на военна сила във връзка с раз-
витието на науката и технологичния напредък. Представят се аргументи за закономерностите в развитието 
на обществото и въоръжените сили, формирани от държавното управление и приложението на науката в 
сигурността и отбраната. Основните резултати в доклада се свързват с логиката на съвременните войни и 
промените в използването на военна сила. 

Ключови думи: обществено развитие, среда на сигурност, наука, война, мир, функции на държавата, 
отбранителни способности.

The Science and Contemporary Use of Military Force

Col. Georgi Dimov

Abstract: The paper contains an analysis of the organized violence, which has developed in concert with 
scientific and technological improvement. It provides arguments for the functional dependence of the armed forces 
of country, as well as the level of preparation of the society by the implementation of the scientific results and the 
type of governance. The main conclusions describe a new type of wars and develop it in context of globalization and 
science. 

Key words: development of the society, security environment, science, distinctions between war and peace, 
functionality, defence capabilities.

В своето развитие човечеството е преминава-
ло през различни последователни стадии на 
обществените отношения. Тези отношения са 

се отличавали по един или друг признак, като при-
мерно специфичния начин на производство, воде-
щия модел на управление, използваните способи 
за водене на война и др. Принципно, развитието на 
дадено общество се обяснява с промените на него-
вите политически и икономически структури, които 
следват определена логика и се намират в постоян-
на зависимост помежду си.

Напоследък е твърде трудно да бъде следва-
на логическата последователност в развитието на 
много от отделните общества. При някои, преслед-
ването на утвърдената връзка между политическите 
организации и съответните им икономически отно-
шения, довежда до бурен, скокообразен подем, до-
като при други, подобна логика се свързва с регрес 
или забавено развитие. Ето защо регулирането на 
обществените отношения е възможно благодарение 
на специфични знания и умения, както и на достиже-
нията в различните области на науката, технологии-
те и материалите, които същото това общество може 
да използва за своите цели и интереси.

Много от анализаторите обясняват различията 

в обществения прогрес именно чрез възможността 
да се прилагат върховите достижения от развитието 
на науката. И поради факта, че с навлизането на ком-
пютрите в науката, нейната скорост на развитие се 
увеличи многократно, то проблемите и динамиката 
на обществените отношения приближиха в голяма 
степен хоризонта на събитията. Това, което днес е 
новост за определена област от знанията, утре вече 
може да се окаже твърде остаряло за развитието на 
отношенията в икономически и дори в политически 
аспект. Но не само скоростта, с която се провеждат 
научните изследвания, е определяща. Неимовер-
но много се разшири обхвата на научните полета, в 
които се генерират знания. Появиха се нови научни 
подходи и методи на изследване. Такава е приро-
дата на науката – срещне ли непознат въпрос или 
пространство, търси възможните отговори и въз-
можности за нови приложения на знанията с оглед 
по-добро разбиране на света, в който живеем. 

От друга гледна точка общественото развитие 
е функция и на неговата сигурност. Без сигурност 
основната енергия на почти всички управленски 
структури се насочва към гарантиране на относи-
телно стабилно състояние на взаимоотношенията 
между различните организации, което само по себе 
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си забавя общественото развитие спрямо скоростта 
и посоката на научното и технологичното усъвър-
шенстване. Обикновено за стабилно състояние се 
приема предхождащото промените. Тази задържа-
ща сила нараства при скъсени времеви хоризонти 
на събитията, защото управленските модели труд-
но се приспособяват към промените в източници-
те, формите и методите на заплахи за възприетите 
морални и материални устои на обществото. Във 
връзка с това естествено се поставя въпроса за 
употребата на сила, в частност на военна сила за 
защита на обществените интереси и постигане на 
набелязаните цели. А отговорите на този въпрос са 
твърде субективно предопределени от управлен-
ските решения във всяка отделно взета страна, за 
разлика от обективната основа и логиката и движе-
ща сила в науката. Става дума за специфични, поня-
кога уникални решения, отразяващи особеностите 
на страната, културните традиции на населението, 
исторически натрупвания в отношенията с други 
общества и международни организации. Формира 
се управленска дилема между естествения про-
грес, движен от науката и стремежа към контроли-
ране на промяната, плод на взети решения. Затова в 
много от развитите, модерни общества най-новите 
достижения на науката приоритетно се реализират 
в практиката на организациите, гарантиращи сигур-
ността на тези общества. 

Привидно постиженията в науката се свързват 
с модернизацията на въоръжените сили за гаран-
тиране на сигурността и интегритета на едно обще-
ство, а този интегритет от своя страна е определящ 
за възможността да бъдат защитени националните 
интереси на страната в международните отноше-
ния. Всъщност резултатите се свеждат до решени-
ята на държавното ръководство относно разходите 
за отбрана. Проблемът, който съпътства тази логика 
на развитието, се свързва с ресурсите за научни из-
следвания и възможностите на тяхна база да бъдат 
изграждани нови отбранителни способности, които 
да неутрализират заплахите, плод отново на дости-
женията в науката. Същевременно, колкото по-огра-
ничени са ресурсите за инвестиции в отбраната, тол-
кова повече нарастват разпределителните функции 
в държавата и се налага централизация на властта и 
монопол на военната сила. Тоест, вместо интегритет, 
при липсата на достатъчно ресурси за гарантиране 
на сигурността в страната, се създават условия за не-
целесъобразно използване на военна сила и забаве-
но или спряно развитие на обществото.

Убедително звучат думите на писателя Ру-
мен Леонидов: „По-бавноразвиващите се страни 
и народи са и по-бедни. В тях хората не могат да 
си организират държавност. А държавата без дър-
жавност денонощно работи срещу собствените си 
граждани, които са мрачно безпомощни срещу дру-
ги организирани общества и народи.“ Това е така, 
защото под употреба на военна сила традиционно 
разбираме условията на война, която е функция на 
държавността.

Анализът на съвременната употреба на военна 
сила недвусмислено разкрива различните форми 
на съществуване на войната. Теорията за войната, 
изградена върху трудовете на Жомини, Клаузе-

виц, Лидъл Хард и много военни изследователи от 
края на ХІХ и началото на ХХ век, формира профе-
сионалното отношение към това явление. Войната 
ясно разграничава ролите на политическия елит и 
военната експертиза за насилствено преследване 
на политическите цели в конфликтна ситуация, тя 
е „…продължение на политиката…“. Формират се 
възгледите за „голямата“ или „тоталната“ война. 
В такава форма употребата на военна сила е свър-
зано с максимално напрежение на обществените 
отношения и изтощение. Понастоящем е малко 
вероятно използване на военна сила в чисто про-
фесионален вид поради съмнителните резултати 
и патовите ситуации, които изобилстват в тяхното 
съдържание. Примерите от световните войни оста-
ват незаличими следи за човечеството, които никой 
не би посмял да повтори. Войната разкрива своя-
та природа чрез военната сила, обсебваща живота 
на всеки гражданин. Държавното управление губи 
своя монопол над военната сила, независимо дали 
моделът е тоталитарен или либерален. (Принципно 
тоталитарните държави използват военна термино-
логия за обяснение на конфликтни ситуации, дока-
то за либералните модели на държавно управление 
преобладава мирновременното тълкуване на про-
блемите.) Малката вероятност за избухването на 
„голяма“ война кара военните изследователи все 
по-често да подлагат на съмнение актуалността на 
теоретичните схващания за нея. При някои от тях се 
отричат възгледите на Клаузевиц, предвид тяхната 
неприложимост в съвременните войни и се пред-
лагат нови постановки за употребата военна сила.

Новите политически позиции на водещите в 
света държави по отношение на войната – тя да не 
излиза отвъд мярата на политическия контрол, са в 
основата на новите теории за употребата на воен-
на сила, които безусловно налагат и нови форми за 
войната. Характерното за всички тях е, че се опират 
в по-голяма степен на науката предвид необходи-
мостта от обективни средства за оценка и развитие 
на военните способности. Във връзка с постановки-
те на Клаузевиц войната вече не трябва да се при-
ема за „продължение“ на политиката, а за съставна 
част на политиката. Ето защо във формите на съвре-
менните войни се разкриват мрежово организира-
ни структури на редовни военни формирования и 
други различни обществени представители – пра-
вителствени, неправителствени организации, сепа-
ратистки групи, паравоенни и дори частни армии. 
Тези форми на употребата на военна сила създават 
условия за интегритет между политическата власт 
и военната експертиза в държавата. Като добавим 
ефекта на информационните технологии, който 
се проявява в общественото развитие, може да се 
твърди, че нараства управляемостта на военната 
сила, въпреки загубата на монопола на държавата 
върху нея. Войните, на които сме свидетели, са с 
ограничени цели и краткотрайни. Обстоятелствата 
предполагат голяма вероятност на такъв тип войни 
с контролирана употреба на военна сила.

Възниква въпросът за капацитета на държав-
ното ръководство да управлява военната сила на 
страната, интегрирайки политическата воля за за-
щита на националните ценности и интереси с во-
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енната експертиза в контекста на общественото 
развитие. Едно е ясно, че провалената държавност 
води до катастрофа, а това състояние е повод за 
война. Слабата държавност създава условия за из-
ползване на множество източници на военна сила – 
частни армии, паравоенни, неправителствени и др. 
организации наред с редовните въоръжени сили – 
с други думи се създават условия за прилагане на 
новите форми за водене на война. За страните със 
силна държавност е типично запазването на пре-
димствата, с които обществото разполага и разви-
тието на въоръжените им сили е без алтернатива.

Нещо повече, свързвайки развитието на нау-
ката и технологиите с модернизацията на въоръ-
жените сили в новите условия за употреба на во-
енна сила, се потвърждава една стара максима, че 
всяко откритие или новост насочват усилията на 
научните изследвания. Новите форми на войната 
превърнаха военните конфликти в своеобразни 
опитни полета за модернизираните оръжейни сис-
теми въз основа на напредъка в информационните 
и комуникационните технологии.

Тъй като технологичната модернизация на 
въоръжените сили е сред приоритетите на страни-
те със силна държавност и онези общества, които 
в развитието си са изградили научен потенциал, 
в състояние да материализира върховите научни 
постижения в отбранителни технологии, то стават 
ясни основните източници на военна сила. От прак-
тическа гледна точка е необходимо да се разбере 
мястото и времето на сблъска на силите в рамките 
на назряващ конфликт. Логично е да се предполо-
жи, че така наречените „опитни полета“ за експе-
риментиране и демонстрация на военната сила са 
извън териториите на страните, които обновяват 
своите въоръжени сили с нови технологични проду-
кти. Удобно място за това са на първо място стра-
ните с провалена държавност и на следващо мяс-
то, в по-сложни условия (с използване на военни 
и невоенни средства) – териториите на страни със 
слаба държавност. Времето за възникване на една 
или друга конфликтна ситуация е изцяло въпрос на 
политическата конюнктура.

Дефинираните параметри на съвременната 
употреба на военна сила позволяват чрез военните 
конфликти да се преследват основно геополитиче-
ски интереси. Често пъти военните действия не са 
ориентирани спрямо територията и местното насе-
ление, а към определени големи геополитически 
„играчи“. Войните стават неразбираеми за хората, 
които живеят в районите на употреба на военна 
сила. Нараства броя на невинните цивилни жертви 
във войните, които са нежелани от обществата и 
самите те са въвлечени в тях без да могат да раз-
решат противоречията на конфликтните ситуации. 
Дори пораженията от употребата на съвременните 
оръжия се оповестяват с изрази като „косвени“ или 
„съпътстващи“ загуби, което само по себе си може 
да се тълкува като цинично.

Много от резултатите на съвременните войни 
се свързват с научния капацитет на дадена страна, 

който тя може да използва за създаване на нови, не-
познати или различни способности за въздействие. 
Новите военни способности представят информаци-
ята като основен фактор и информационните техно-
логии като основна поддръжка за изграждане, под-
държане и използване на военна сила. По този начин 
информацията и информационните технологии зае-
ха ключова роля за повишаването на ефективността 
на новата военна техника. Чрез съвременните кому-
никации на практика се водят „дистанционни“ вой-
ни. Ключова се оказва връзката между командния 
пункт и дистанционно пилотируемите системи или 
далекобойните системи за поразяване.

Разработването и прилагането на информа-
ционните технологии в отбраната доведе до създа-
ване на съвременни оръжия, системи за разузнава-
не, управление и осигуряване и усъвършенстване на 
военно оборудване, разкри нова посока на развитие 
на системата за отбрана, инициира нови способи за 
използването на сила. Командването, контролът, ко-
муникациите и разузнаването са с най-голям потен-
циал за развитие с оглед разсейване на „мъглата“ във 
войната – свиване на оперативното ниво (стратегия-
та да разполага с данни от бойното поле, а тактиката 
да постига стратегически ефекти). Примери в това 
отношение са така наречените умни боеприпаси с 
технология за прецизно насочване, информацион-
ните бойни платформи с компютърна основа на обо-
рудване, предвидено за включване в C4I* системи. 
Свидетели сме как компютрите насищат „бойното 
поле“ – мрежово организирани малки армии с мно-
го сензори, роботи (интелигентни микрооръжия на 
база нано- и биотехнологиите) и високоточни сред-
ства за поразяване стават основен източник на воен-
на сила. Усилията в тази посока доведоха до увели-
чаване на електронните компоненти в оръжията и 
обема на информацията, с която боравят системите 
за управление, което значително подобри ефектив-
ността на средствата и създаде по-широка база за 
развитие на военната теория.

По такъв начин влиянието на науката върху 
употребата на военна сила доведе до промяна на 
логиката, практиката и географията на войната. 
Смени се ориентацията на военната сила – дър-
жавно ориентираните армии, които се организи-
рат в йерархичен модел на планиране постепенно 
се изместват от комплексно ангажирани военни и 
граждански организации с действия от хибриден 
тип. Целите на военните операции се пренасочват 
от чисто военните обекти към цивилното население 
и съоръжения от инфраструктурата. 

Парадоксалната логика на войната стига до 
там, че страните в съвременния конфликт не се 
концентрират върху традиционните резултати – по-
бедата или поражението. Те сякаш са изместени от 
целите на военните операции и визират косвените 
намерения за обединяване на определени групи от 
хора или просто за икономическа изгода. Във връз-
ка с това е погрешно да се твърди, че причините за 
съвременните войни се дължат на религиозни и 
етнически съображения. Всъщност трябва да си да-

* Съвременна система за разузнаване, обработка на информацията, командване и контрол.
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дем сметка, че тези съображения са в резултат от 
употребата на военна сила и начин за противопос-
тавяне срещу физически по-силния чрез извеждане 
на преден план на моралните устои на обществото.

От научна гледна точка страните в даден кон-
фликт съществуват заради самите себе си. Въпросът 
е до каква степен политическите ръководства мо-
гат да управляват употребата на сила, насочвана от 
амбициите на обществото за развитие или от чисто 
властови намерения. Ако конфликта може да бъде 
управляван, то употребата на военна сила не се на-
рича война, не достига до крайности на изпитание 
на волята. Но ако конфликта не може да бъде по-
литически овладян поради слабост на държавното 
ръководство или нестабилност на политическата 
система, то употребата на военна сила се изразява в 
явно насилие и характерните за войната жестокост 
и максимално напрежение в обществените отноше-
ния. По този начин даден въоръжен конфликт може 
да се представи като война от един от участниците 
и като военна операция от друг. Различната пози-
ция се изгражда главно от съществуващите разли-
чия в обществените отношения, предопределени 
от научния прогрес.

Разбира се могат да бъдат посочени аргументи 
в обратната посока, които обаче не омаловажават 
посочените закономерности. Употребата на военна 
сила влияе по различен начин върху хората. Жерт-
вите от страна на цивилното население изграждат 
негативен образ на военнослужещия, сравнявайки 
го с представата за престъпника – убиец и дори те-
рорист. В много от силните на деня държави с развит 
научен потенциал и военни способности се наблю-
дава отлив от военната професия. Наборните армии 
станаха трудни за поддържане поради нежелание-
то на много от младежите да рискуват живота си за 
каузи с неясна и ограничена цел, без видима връз-
ка с интересите на обществото. Изправянето срещу 
неопределени субекти в конфликтна ситуация (па-
равоенни, цивилни граждани и дори деца) ерозира 
легитимността в действията. Обратно, в страни с за-
бавено развитие, младите хора лесно могат да бъдат 
манипулирани за реванш на „истинските“ виновници 
– причинителите на техните беди и проблеми.

Не на последно място новите форми на употре-
бата на военна сила имат своите финансови измере-
ния, които варират в много големи граници предвид 
създаването на нови технологии, производството, 
търговията и използването на съвременните оръ-
жия. Много частни фирми и организации с външно 
финансиране привличат талантливите и подготвени 
хора и са в състояние да изградят способности за 
употреба на военна сила, надвишаващи традицион-
ните способности на военните формирования. 

Повечето от съществуващите армии не отгова-
рят на действителните военни нужди. Те са зле обу-
чени и екипирани за действия срещу асиметрични 
заплахи (от хибриден тип). Сред основните причи-
ни за това са военните ограничения и бюрократич-
ната инерция сред държавните институции. Често 
се декларира интегритет между политическото и 
военното ръководство, командване и управление 
на въоръжените сили, но то на практика не се ан-
гажира с взаимодействие между институциите. Це-

лите се разминават чрез принципното надценяване 
на кризисната ситуация от военната експертиза и 
подценяването на опасността по политически съ-
ображения, което означава едно – развитието на 
въоръжените сили е нереалистично. Сега много от 
оръжейните платформи са уязвими и неефективни, 
но продължават да гълтат значителна част от бю-
джетите за отбрана и забавят допълнително проце-
са на модернизация. 

На практика, ако в една добре замислена съ-
временна държавна организация за управление 
на военната сила каквато представляват интегри-
раната политико-военна институция не се изгради 
модел за вземане на единно – политико-военно 
решение и съществуват различия, има опасност от 
значително забавяне на развитието на въоръжени-
те сили на страната. От там – спад в сигурността на 
обществото и разрастване на негативните явления.

Примерите в това отношение са показател-
ни за страни с привнесени модели на държавно 
управление, което не съответства на етапа от раз-
витие на обществените отношения. Наблюдава се 
задълбочаване на различията между граждански-
те и военните ценности и естествено се достига до 
повече корупционни практики, сепаратизъм и риск 
от военни преврати. Недостигът на средства за ин-
вестиции в отбраната отслабва въоръжените сили 
и принципно засилва контрола и разпределител-
ните функции на държавата, което противоречи на 
съвременните форми на употреба на военна сила. 
Създават се условия за неефективно използване на 
ресурсите на страната. 

В съвременния сложен и динамичен свят 
само чрез интеграция на технологиите и процеса 
на междуинституционално вземане на решения 
може да се запази фокуса на управлението върху 
общите цели, които допринасят за съхраняване на 
ценностите и за реализиране на общите интереси 
в средата на сигурност.

Най-общо казано, новите технологии опре-
делят посоката на трансформация на въоръже-
ните сили. Фундаменталните промени на вътреш-
ни фактори и външни условия за много страни, 
включително и нашата, измениха целите на под-
държаните системи за отбрана, които са били из-
граждани и усъвършенствани в продължение на 
десетилетия. Според хода на развитие на науката 
и технологиите и плановете за модернизация на 
водещите във военно отношение държави, тран-
сформационните промени на въоръжените сили 
водят към напълно нова и качествено различна от 
настоящата система за прилагане на военна сила. 
Целта е първоначално да се създадат платформи 
за новите оръжейни системи, а в последствие от-
бранителните системи на водещите страни да ук-
репнат и се развият до пълния си капацитет. Успо-
редно с това, с помощта на нови военни теории и 
оперативни концепции за интегриране на оборуд-
ването, да бъде конструирана новата система от 
способности, която да съответства на особености-
те на времето, в което се осъществяват обществе-
ните отношения, технологичния напредък и воен-
ните изисквания. По такъв начин Връзката между 
науката и съвременната употреба на военна сила 
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разкрива отношението на обществото към пробле-
мите на сигурността и отбраната в перспектива. Тя 
е показателна за зрелостта на управлението на 
отделната държава и смелостта му да коментира 
предизвикателствата на бъдещето.

В заключение може да се направи извода, че 
съвременните войни се водят от хора, които ги раз-
бират. Другите могат да бъдат само потърпевши.

Различната скорост в развитието на отделни-
те общества ще продължи да формира проблеми 
в обществените отношения. С навлизането на ин-
формационните технологии във всички дейности, 
най-вече в управлението, скоростта на развитие 
на водещите в науката и иновациите страни рязко 
нарасна. Все по-малко държави биха могли да из-
граждат военни способности, адекватни на своето 
време. Това е показателно за сериозните промени в 
сферата на сигурността, които предстоят, промени 
не само в средствата, но и в начина на прилагане на 
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сила и в крайна сметка в модела на мислене. В ин-
формационния век, колкото и парадоксално да зву-
чи, все по-често ще се сблъскваме с неизвестността, 
която въпреки достъпа до интернет се формира от 
различните скорости на развитие на различните об-
щества, техния принос в науката и възможностите 
им за иновации. 

Условията на противоборство в информацион-
ните общества неизбежно водят към промяна в от-
бранителните способности на въоръжените сили, 
която може да бъде постигната при наличие на се-
риозен управленски капацитет и модерен начин за 
формулиране и прилагане на различни стратегии.

За нашата страна една от най-реалистичните 
възможности за усъвършенстване на съществува-
щите и развитие на нови способности на въоръже-
ните сили е незабавното включване в инициативите 
за многостранно сътрудничество с водещите в об-
ластта на отбраната държави.
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Защита на територията на страната извън 
зоната на военната операция
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Резюме: Анализирайки опита на държавите в света за защита на територията на страните извън зоната 
на военната операция, се обосновава необходимостта от създаване на подобни териториални формирова-
ния и структури в Република България.
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Abstract: Analyzing other countries experience abaut territory protection outside of the area of military 
operation, that paper justifies the necessity of creation of similar territorial formations and structures in Bulgaria.

Key words: territorial defense, territorial reserve, protection.

Промените в сферата на сигурността в света и 
Европа позволиха да се осъществят значител-
ни съкращения в равнищата на въоръжените 

сили и да се внесат съществени изменения в тях-
ната бойна готовност и дислокация. Значителните 
промени във ВС и намаляването на числеността на 
Българската армия, свързани с преструктуриране-
то, редуцирането и предефинирането на задачите, 
въведоха нови принципи в нейното организацион-
но изграждане и използване. Промениха се нейни-
те възможности и доктриналната среда за нейно-
то функциониране. Променени бяха радикално и 
структурите в държавата, които имаха ресурс и за-
дължения по националната сигурност и отбраната.

Променена беше нормативната база и теори-
ята за въоръжената борба във всичките ѝ аспекти 
на всички нива.

Всичко това налага след внимателен и задъл-
бочен анализ да се създаде реалистичен модел за 
отбрана на страната и ефективен механизъм за не-
говото реализиране.

Дори и в условията на членство в НАТО, веро-
ятността за избухване на военен конфликт не се 
отхвърля напълно.

Динамичните промени на средата за сигур-
ност в света засяга пряко и Балканите. В Република 
България от началото на 90 години на миналия век 
текат процеси на преструктуриране на системата 
за национална сигурност. Старите ръководни стра-
тегически документи Концепцията за национална 
сигурност, Военна доктрина и Военната стратегия 
на Република България задаваха направленията 
за промяната в духа на демократичните проме-
ни. Участието на страната в Партньорство за мир 
и други международни инициативи бяха свърза-
ни с търсене на съюзници след разпускането на 
Варшавския договор. Нормативните документи 

Конституцията, законите на министерствата и 
конкретно Закон за отбраната и въоръжените сили 
и постановленията на Министерски съвет се опит-
ваха да преструктурират сектора и да осигурят на-
ционалната сигурност на страната. 

За приемането на страната за член на НАТО и 
ЕС трябваше да се изпълнят определени изисква-
ния, които налагаха на правителствата на страната 
да вземат решения засягащи суверенитета на стра-
ната. Приемането на поредица от нови стратегиче-
ски документи Стратегия за национална сигурност, 
Национална отбранителна стратегия и други нало-
жиха преструктуриране на системата за национал-
на сигурност и отбрана на страната.

Нормативните документи отнасящи се до на-
ционалната сигурност се разработваха и преработ-
ваха с идването на власт на всяко ново правител-
ство, без да се отчитат реалните възможности на 
създаваните и изградените институции и структури.

Плановете за развитие на въоръжените сили 
на Република България през последните години 
описват организационната структура и комплекту-
ването им с основно въоръжение и бойна техника 
в оперативна готовност. С приоритетни инвести-
ционни проекти, след него инвестиционен план 
– програма, а сега с инвестиционните проекти се 
извършва модернизацията на бойната техника, 
оръжията, оборудването и инфраструктурата на 
въоръжените сили. 

Приеманите нормативни документи от Пар-
ламента и правителствата касаещи националната 
сигурност на страната по редица причини полити-
ческа воля, финансови и човешки ресурси, не се ре-
ализират в пълен обем.

Това поставя власт имащите при възникване 
на кризи от различен характер да реагират според 
това, с което разполагат, като наличност, а то обик-
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новено е недостатъчно за пълно справяне и недо-
пускане на подобни проблеми.

Непълно се анализират причините, довели до 
кризите от различен характер, тяхното ескалиране 
и взетите мерки за разрешаването им. На тази база 
да се направят изводи и предложения за да се под-
готвят нови или променят необходимите норматив-
ни документи, заделят ресурси, създадат структури 
и организация за управление на дейността им.

„На срещата на върха във Варшава Алианса 
най-сетне реагира на многобройните предизвика-
телства с нова визия за колективната сигурност и 
териториална отбрана на Европа и с нови ресурси 
за изпълнението ѝ.“ [3] 

Анализирайки съвременните войни и военни 
конфликти може да се посочи, че противниците из-
ползват традиционни, не традиционни и хибридни 
стратегии, за да реализират целите си.

От поуките в практиката на съвременните во-
енни конфликти е видно, че редовната армия се 
справя зле със задачата за борба с бандитски орга-
низации и терористи.

Най-ефективният вариант за борба с паравоен-
ните формирования остава добре организираната 
и въоръжена местна структура (Национална гвар-
дия, вътрешни войски, милиция, териториален 
резерв) във всеки населен пункт, с добра връзка и 
взаимодействие с редовната армия. [4]

Твърдението, че само професионална армия е 
достатъчна за гарантиране на националната сигур-
ност се оказва, че не се потвърждава от историческия 
опит и поуките от военния конфликт в Украйна по от-
ношение на Крим. В същото време наборната сирий-
ска армия продължава да защитава страната си.

Потвърждава се старата максима, че профе-
сионалната армия е способна да воюва на чужда 
територия, но не е способна да умира при защита 
на Отечеството си.

Изводът се налага от само себе си – суверени-
тетът на дадена страна може да се защити един-
ствено от народа, с излъчените от него въоръжени 
сили, но с помощта на целия народ. 

От тази гледна точка по нов начин се поставя 
и въпросът за териториалната отбрана. Ако дос-
коро се считаше, че по време на война в тила ще 
действат отделни диверсионни групи, с които ще се 
справят силите на МВР, то при нелинейно-контакт-
ната война това просто не е възможно. Огнищата на 
съпротива ще бъдат многобройни, а участващите в 
тях много добре подготвени и въоръжени и с тях си-
лите на МВР няма да се справят, защото нито имат 
съответна подготовка, нито разполагат със съответ-
но въоръжение и защото в същото време трябва да 
изпълняват специфичните си задачи. Именно пора-
ди това е необходима своевременна подготовка на 
териториален резерв, но не на доброволен и пла-
тен принцип, а на базата на чл. 59, т. 1 от Конститу-
цията на Република България, който гласи: „Защита-
та на Отечеството е дълг и чест за всеки български 
гражданин“, а в т. 2. е записано: „Подготовката на 
гражданите за защита на Отечеството се урежда 
със закон“, т.е. със Закона за отбраната и въоръже-
ните сили на Република България и Закона за резер-
ва на въоръжените сили.“ [5]

Чисто териториални структури (формирова-
ния) поддържат редица страни и ги използват при 
всякакви кризисни ситуации извън чисто отбра-
нителните, а някой ги подготвят да ги използват 
и при отбрана.

В някои страни, като Израел, Турция, Чехия и 
Япония са създадени формирования, които се из-
ползват при кризи от невоенен характер.

Америка разрешава до 70 – 75% от въпросите 
по войната, отбраната и националната си сигурност 
със служба в резерва на Национална гвардия, има 
гвардия в Литва и в Швейцария, във Франция също. 
Други страни, като Испания и Италия разчитат на 
жандармерия и карабинери.

Редица европейски страни, като Германия, 
Франция, Италия, Унгария, Полша и други актуали-
зираха вижданията си относно Териториалната от-
брана и направиха корекции в приетите норматив-
ни документи или приемат нови такива.

Опита на държавите от север и юг, от изток и 
запад, които имат изградени резервни структури, 
показва, че класическите национални гвардии са 
както допълващи въоръжените сили, а така също и 
незаменим помощник при война, кризи, бедствия, 
аварии и катастрофи за населението.

В някой от страните териториалната отбрана е 
вид въоръжена сила като Норвегия, Полша, а Вели-
кобритания има „Териториална армия“.

През 2014 г. Украйна създаде батальон за те-
риториална отбрана в град Одеса. Батальона е в 
състав над 400 души, неговото формиране се орга-
низира от началникът на Генералния щаб на укра-
инското министерство отбраната. Формированието 
обаче се ръководи пряко от Одеската областна ад-
министрация.[6] 

На срещата в Кремъл с ръководството на сило-
вите структури Владимир Путин оповести „Създа-
ваме нов федерален орган на изпълнителната власт 
на базата на Вътрешните войски на МВД, Национал-
на гвардия на Русия, която ще се занимава с бор-
бата с тероризма, организираната престъпност –  
в тесен контакт с МВД ще продължи да изпълнява 
тези функции, които изпълняваха подразделенията 
на ОМОН, СОБР и т.н.“[7]

На 1 януари 2017 г. в Полша влезе в сила Закон 
за Силите за териториална отбрана – доброволчески 
формирования, които станаха петият вид войски във 
въоръжените сили на страната, наравно с пехотата, 
военноморските и военновъздушните сили и силите 
за специални операции. До 2019 г. плановете са да 
се създадат 17 бригади от по 1500 – 2000 добровол-
ци по една във всички воеводства (области), а в цен-
тралното Мазовецко воеводство да бъдат две.

Гжегож Квашняк – съветник на полския минис-
тър на отбраната, който ще отговаря за новите сили, 
обясни създаването им със заплахата от „хибридна 
война“. По думите му сили от този род са най-под-
ходящи за отговор на подобни предизвикателства.

„Хибридна война“ се нарича конфликт, страни-
те в който използват и обикновена военна сила, и 
нередовни формирования, освен това широко при-
лагат кибернетични, информационни и други нес-
тандартни методи за водене на война, включител-
но партизанска тактика и терористични акции.
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Защо има нужда от териториална отбрана?
Някогашната Полска народна република има-

ше сили за териториална отбрана, натоварени с 
функциите на вътрешни войски, а в състава им бяха 
включени и граничните войски. Тези сили бяха раз-
пуснати през 1989 г.

През последните години в Полша се заговори 
за възможността да бъдат възстановени, но кон-
цепцията, широко дискутирана в печата и експер-
тната общност, предвиждаше да са различни по 
характер от войските, съществували в Полша през 
Студената война.

Според тази концепция силите за териториал-
на отбрана са необходими с оглед на по-оперативно 
и по-гъвкаво реагиране на твърде широк кръг от за-
плахи – от терористични акции и други насилствени 
действия до природни или техногенни катастрофи.

Формированията от този вид са ценни като 
по-тясно свързани с местните граждански власти, не-
зависещи толкова силно от скованата и тромава ар-
мейска структура, колкото редовните армейски части.

Тези формирования обаче получават армейска 
подготовка и са напълно боеспособни, за да може 
да се използват при военен конфликт. Те ефикас-
но изпълняват охранителни и други второстепен-
ни функции във военни и граждански обекти, да 
поддържат реда в ситуации, с които не може да се 
справи полицията, а няма възможност да се потър-
си армейска подкрепа. [8]

При отбрана на страната в национален или 
колективен формат се планира и провежда военна 
операция с различен размах. Контролирането на те-
риторията извън зоната на военната операция оста-
ва национална отговорност във всички случаи. 

Военните анализатори са на мнение, че при 
военен конфликт и военни действия за отбраната 
на страната в национален и съюзен мащаб на при-
близително две трети от територията на Република 
България ще трябва да се изпълняват задачи по за-
щитата извън зоната на военната операция. В същ-
ност това са задачи по териториалната отбрана.

Териториалната отбрана е актуален проблем 
не само за военните специалисти. В много от стра-
ните в Европа и на Балканите той е разработен 
детайлно и въпросите за нейното провеждане са 
регламентирани със закон или други нормативни 
документи. Основната идея в повечето от разработ-
ките за нея, е по-пълното използване на силите на 
държавата извън въоръжените сили за защита на 
страната. Различията са главно по задачите, орга-
низационната структура и управлението, като всяка 
страна ги решава самостоятелно в зависимост от 
възможностите си и наложилите се традиции.

Тази територия извън зоната на военната опера-
ция остава изключително под юрисдикцията на леги-
тимното държавно ръководство, в която се провежда 
национална или колективна отбрана на страната.

Какви аргументи изтъкват някои овластени 
ръководители против зона за териториална от-
брана, подготовката на необходимите формиро-
вания и средства:

– Отделни ръководители в НАТО отричаха съ-
ществуването на необходимостта от поддържането 
и развитието на териториални сили, нужни на стра-

ната ни, и това беше споделяно от някои бивши ми-
нистри на отбраната.

– Значителното съкращаване на ВС на Репу-
блика България наложи на висшето военно ръко-
водство да съсредоточи усилията си за изпълнение 
на задачите в зоната на военната операция и да се 
стреми да се отказва от изпълнението на такива из-
вън тази зона (по териториалната отбрана и нейно-
то ръководство).

– Няколкото нормативни документа и текста от 
единствения член 63, регламентиращ Териториал-
ната отбрана в действащия ЗОВС на Република Бъл-
гария до 2009 г., липсват в новия закон.

– Няма индикации за приемането на отделен 
закон, регламентиращ териториалната отбрана 
на страната.

От написаното е видно, че чисто териториални 
формирования поддържат редица страни и ги полз-
ват при всякакви кризисни ситуации както извън 
чисто отбранителните, така и при отбрана.

В тази връзка е необходимо много прецизно да 
се обсъди въпросът дали въвеждането на територи-
ален резерв или Национална гвардия да не се извър-
ши с отделен закон, а наличието и основните му функ-
ции да се разпишат най-общо в Закона за резерва.

Системата за отбрана се регламентира от 
единна нормативна база и включва органите за ръ-
ководство, командване и управление, въоръжените 
сили, съответната инфраструктура, силите и сред-
ствата на министерствата и ведомствата от цен-
тралната администрация, специализираните служ-
би, териториалната администрация, органите на 
местното самоуправление, търговските дружества, 
държавните предприятия, организациите и гражда-
ните, дейностите за осигуряване на стабилна сре-
да на сигурност и подготовка и осъществяване на 
въоръжена защита на териториалната цялост и 
независимостта на държавата. [2, т. 37]

Използването на Въоръжените сили за оказ-
ване помощ на населението и подкрепа на на-
ционалните институции при природни бедствия, 
аварии и екологични катастрофи е развито в два 
раздела – за отбраната и за превенция и контрол 
на рисковете от бедствия и аварии.

В Програма на правителството за стабил-
но развитие на Република България за периода 
2014 – 2018 г. – на кабинета Борисов 2 е приета 
„идеята, за създаване на териториален резерв без 
Министерство на отбраната и армията.

Приоритет 16.3. Създаване на териториален 
резерв по региони, в подчинение на областни упра-
вители и кметове, който да се използва при природ-
ни бедствия, крупни аварии и катастрофи.

За отговорни институции са посочени: Минис-
терството на вътрешните работи, Министерството 
на регионалното развитие и благоустройство, Ад-
министрацията на Министерския съвет.“ [9]

Такъв териториален резерв към областните уп-
равители на практика не се реализира.

Въоръжените сили и институциите, осигурява-
щи отбранителни способности, трябва да съсредо-
точават усилията си за:

– отбрана на страната; 
– развиване, поддържане и предоставяне на 
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необходимите военни и други способности за ко-
лективната отбрана на НАТО и общата политика за 
сигурност и отбрана на ЕС; 

– участие в мисии и операции за укрепване на 
международния ред и сигурност; 

– изграждане на нова система на организация, 
подготовка и използване на доброволен резерв на 
въоръжените сили за тяхното доокомплектоване; 

– поддържане и предоставяне на способности, 
както и формиране на териториален резерв за мир-
но време в подчинение на областни управители и 
кметове на общини за подкрепа на населението и 
защита на националната критична инфраструктура 
при предотвратяване и ликвидиране на послед-
ствията от бедствия и аварии;

– създаване на система за доброволна воен-
на подготовка на български граждани за защита на 
Отечеството.

В Национална отбранителна стратегия на Ре-
публика България е записано следното:

„Отбраната е широко обхватна, общодържав-
на дейност с единно ръководство, планиране, фи-
нансово и ресурсно осигуряване. Прилагането на 
всеобхватния подход при управлението на кризи и 
конфликти става жизнено необходимо за успешно 
противодействие на хибридни форми на водене на 
война. От ключово значение е действията на въоръ-
жените сили да са синхронизирани с всички прави-
телствени и неправителствени организации и струк-
тури в рамките на единна стратегия и план.“ [2, т. 39]

Закона за отбраната и въоръжените сили на 
Република България постановява, че:

„Поддържането на отбранителната способ-
ност на страната е задължение на държавните 
органи, въоръжените сили, органите на местно-
то самоуправление и местната администрация, 
както на гражданите и на юридическите лица, на 
които това е възложено.

Отбраната на Република България се осъщест-
вява при ефективно използване на националния 
отбранителен потенциал, включващ въоръжените 
сили и невоенни компоненти.“ [1, чл. 7]

От стратегическите и нормативните докумен-
ти е видно, че е назряла необходимостта от създа-
ването на съвместен териториален резерв за под-
помагане на гражданските власти.

Стратегията за териториалния резерв трябва 
да включва концентриране на държавното и мест-
ното ръководство върху изграждането и поддържа-
нето във всички 28 области на страната структури 
с необходимите отбранителни способности и спо-
собности за използване при природни бедствия, 
крупни аварии и катастрофи.

Резултата от тази стратегия да е следното пос-
лание към бъдещите противници: „Дори не си по-
мисляйте да навлизате неканени на наша терито-
рия – готови сме да ви сразим.“

Стратегията зависи от нашата способност да 
изградим териториален резерв с необходимите за-
щитни способности.

Териториалния резерв трябва да се обучава за 
водене на антипартизански и партизански дейст-
вия, за да е ефективен при отбрана на страната в 
условията на хибридна война.

Партизаните са добри в седем неща: ефек-
тивно разузнаване, силно ръководство, изненада, 
скорост, икономичност, гъвкавост, познаване тери-
торията на която действат и подкрепа от местното 
население.

В основата на партизанската стратегия е ко-
ординацията на тези силни страни, за да се постиг-
не максимално предимство срещу всеки агресор с 
малки, но ефективни сили.

Използването на сценарии за решаване на за-
дачите на база „Планирането за способности“ се оп-
ределя от основните принципи:

(1) Разширяване на спектъра от мисии и зада-
чи, за изпълнението, на които териториалния ре-
зерв трябва да имат подходяща организация, еки-
пировка и подготовка;

(2) Превръщане на изискването за „съвмест-
ност на силите“ в доминиращо съображение за 
всички планове и програми за тяхното създаване 
и развитие в Министерски съвет и Министерството 
на отбраната;

(3) Въвеждане на критерия „риск за национал-
ната сигурност“ като универсален измерител на 
продукта, произвеждан от териториалния резерв;

(4) Разпростиране на процеса за определяне 
на способности върху всичките осем императива на 
териториалния резерв: организация, личен състав, 
доктрина, екипировка, готовност за действие, 
осигуряване, образование и подготовка, терито-
риална инфраструктура.

Фактори влияещи на териториалния резерв 
са: характера на военнополитическата обстанов-
ка; технологически и информационни; икономиче-
ската сигурност на страната; физикогеографски и 
инфраструктурни; подготовка на ръководни кадри 
занимаващи се с резерва; адекватна на средата 
правно-нормативна уредба; административно-те-
риториалното деление; демографските условия.

Основните изводи, които могат да се направят:
1. Независимо дали отбраната на страната ще се 

осъществява самостоятелно или в коалиционен фор-
мат, контролирането на територията извън зоната на 
военната операция във всички случаи остава нацио-
нална отговорност. Това се осигурява чрез подготовка 
и водене на териториална отбрана с използване на 
национални сили и средства с отчитане влиянието и 
действието на определени фактори и в съответствие с 
възприетите принципи за нейното водене.

2. Мероприятията и дейностите на територи-
алната отбрана са основна форма за използване на 
силите и структурите на държавните органи, орга-
ните на местното самоуправление и на местната 
администрация, търговските дружества, организа-
циите и гражданите в отбраната на страната.

3. За изпълнение на задачите по територи-
алната отбрана от въоръжените сили на Републи-
ка България ще се използват военновременни 
формирования и подчинения на областните уп-
равители териториален резерв. За осигуряване 
на организираното нарастване на необходимите 
отбранителни способности на страната и опол-
зотворяване на наличните ресурси за защита на 
националната територия е необходимо формира-
нето на териториален резерв.
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4. Да се усъвършенства съществуващата нор-
мативна уредба. Задачите и функциите на държав-
ните институции и въоръжените сили участващи в 
защитата на територията на страната извън зоната 
на военната операция трябва да бъдат регламенти-
рани в закон за защита на националната сигурност 
или закон за териториалната отбрана.

5. Да се развие адекватна на съвременната 
среда теория за подготовката и воденето на тери-
ториалната отбрана.

6. Да се създаде единна и ефективна система 
за обучение и подготовка на граждански лица и во-
енни кадри участващи в подготовката и воденето 
на териториалната отбрана.

В заключение може да се направи извода, че 
защитата на територията на страната извън зоната 
на военната операция (териториалната отбрана) е 
съществена част от националната отбранителна 
операция и е изключително важен компонент от 
колективната отбрана на страната.

Като общи предложения по отношение на 
подготовката и воденето на ефективна защита на 
територията на страната извън зоната на военната 
операция е необходимо:

1. Да се актуализира теорията за подготовката 

и използването на териториалния резерв в нацио-
налната и колективната отбрана на страната.

2. Да се усъвършенства нормативната уред-
ба за точно и подробно определяне на задачите и 
функциите на държавните институции и въоръже-
ните сили участващи в защитата на територията на 
страната извън зоната на военната операция (тери-
ториалната отбрана), което да доведе до съгласува-
не на техните съвместни действия.

3. Да се определят и подготвят реални сили за 
решаване на задачите по защитата на територията 
на страната извън зоната на военната операция от 
мирно време.

4. Да се създаде ефективна система за под-
готовка на ръководния състав и населението сис-
тема за обучение и подготовка на граждански 
лица участващи в общността от експерти в сфе-
рата на националната сигурност и отбраната на 
страната. 

Разглежданите особености при използване на 
военна сила са свързани с защита на територията 
на страната извън зоната на военната операция са 
с цел да се предизвика обсъждане на проблема, за 
да се намери оптимален подход за формиране и 
развитие на териториален резерв.
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Разкриване, проникване и функционална 
деструкция на терористични клетки  

на „Ислямска държава“
доцент д-р инж. Добрин Анастасов

Резюме: Анализирани са подходите за определяне на обема на необходимата разузнавателна инфор-
мация за локализиране на потенциални „спящи” клетки на „Ислямска държава“. Оценена е възможността 
за прикриване на дейността на клетките под формата на религиозни или нетрадиционни култове. Посочени 
са евентуални подходи за проникване и разрушаване на основните психологически и структурни връзки в 
клетката.

Ключови думи: „спящи клетки“, „Ислямска държава“, терористични действия, проникване, деструкция.

Revealing, Infiltration and Functional Destruction of Islamic 
State’s Terrorist Cells

Associate professor eng. Dobrin Anastasov, PhD

Abstract: Analyzed are the approaches for determination of the amount of necessary intelligence information 
for locating the potential “sleeping cell”. Estimated are the possibilities for the cells to conceal their functions under 
the cover of religious or nontraditional cults. Specified are the eventual approaches for infiltrating and ruing of the 
main psychological and structural connections in the cells.

Key words: “sleeping cells”, “Islamic State”, terrorist operations, infiltration, destruction

Процесите на трансформация и адаптация към 
промените в глобалната и регионалната по-
литическа, военна, икономическа и социална 

обстановка, които характеризират действията на 
транснационалните терористични организации, 
придобиват в последно време все по-голям размах 
и ефективност. Това се отнася особено за проявле-
нията на „Ислямска държава“ и „Ал Кайда“, които 
независимо от понесените загуби в жива сила и те-
риториално влияние, продължават да бъдат основ-
ната заплаха за демократичния свят. Характеристи-
ките на трансформацията на подходите, използва-
ни от тези две терористични организации за огра-
ничаване на въздействието на разузнавателните и 
силови структури върху тях, показват целенасоче-
ното използване на форми и методи на конспира-
тивност и социална мимикрия, които им осигуряват 
свобода на действие и избор на целите и времето 
за осъществяване на терористични атаки.

Друг характерен елемент в дейността на тези 
организации са променените характеристики на чо-
вешкия потенциал, който те привличат в интерес на 
осъществяване на целите си. Формирането на бой-
ните и логистични структури на транснационалните 

терористични организации вече не се определя от 
изискването за етническа и религиозна хомогенност, 
а от възможността да бъдат набирани, подготвяни и 
ефективно използвани различни по своите полити-
чески, религиозни, социални, икономически и пси-
хологически характеристики лица. Това определе-
но създава условия за по-активна и целенасочена 
дейност от страна на тези организации, но в същото 
време отваря канали за подход към вътрешните ръ-
ководни и изпълнителски структури и възможности 
за внедряване в тях на агентура на разузнавателните 
и антитерористични служби. 

Следва да се подчертае, че активното използва-
не на съвременните глобални информационни въз-
можности от „Ислямска държава“ по същество очер-
тава още едно сериозно направление за разкриване 
и проникване в организацията и особено в нейните 
изпълнителски звена. 

Основните характеристики на терористичните 
групи продължават да зависят и да се определят 
от тяхната структура – мрежова или йерархична. 
В това отношение обаче е необходимо да се има 
предвид, че все повече се размива границата меж-
ду двете форми на структуриране, като количестве-
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ните измерения се определят от конкретната зада-
ча или атакувана цел. 

„Ислямска държава“ изгради и поддържа в 
пълна степен структура, която обхваща всички фор-
ми на проявление на терористичната дейност, от 
терористи-камикадзе през отделни самостоятелни 
групи в различни държави до бойни формирования, 
осъществяващи мащабни действия и операции.

Този широк спектър на различни структури и 
форми налага търсенето и използването от „Ислям-
ска държава“ на ефективни начини за осигуряване 
на хомогенност и управляемост в променящите се 
условия на действие. Това неотменно е свързано със 
създаването или налагането на определена форма 
на легитимност, индивидуална или групова.1 

Необходимо е да се подчертае, че тази леги-
тимност се формира на базата на ясно изразени 
идейни, идеологически и особено личностни по-
стулати и ориентации. Параметрите на тези прояв-
ления на легитимността се определят от това дали 
те се отнасят до т.нар. „спящи клетки“ (за целите на 
доклада по-нататък ще употребяваме само клетки) 
или до организацията като цяло или особено до те-
рористите „камикадзе“. 

Като се отчитат и такива допълнителни факто-
ри като необходимост от запазване в тайна на при-
надлежността към терористичната организация или 
нейни структури, действията на различни държавни 
и международни разузнавателни и силови структу-
ри за ликвидиране дейността на терористичните ор-
ганизации, както и осигуряването на материалното 
и физическо оцеляване на членовете на отделната 
клетка или структура до момента на изпълнение на 
терористичния акт или операция може да приеме, 
че съществува една особена форма на мотивация, 
опиращата се на изкуствено създадени и поддър-
жани схващания за легитимност на действията и на 
съществуването на организацията.2 

В тази връзка трябва да оценим и наличието 
на две взаимосвързани направления на проявле-
ние на легитимността на клетката-легитимността 
на отделния член на тази структура и легитимнос-
тта на самата клетка. Тук се намесват и такива еле-
менти на груповата структура като психологическа 
съвместимост на отделните членове, наличието на 
формален или реален лидер в групата, характера 
на изпълняваните или планирани за изпълнение 
терористични действия, продължителността на 
формалното бездействие на групата, държавата 
или региона, в който се намира, наличието или от-
съствието на комуникация с висшестоящите струк-
тури на организацията, вътрешната дисциплина и 
спазването на изискванията за конспиративност, 
както и влиянието на социалната и медийна обста-
новка, в която съществува тази клетка. 

Следва да се отчита също така и отбелязаното 
по-горе разнообразие в членския състав на клет-
ките, особено когато те се намират извън прякото 
влияние на организацията, която ги е създала, кон-
тролира и използва. Можем да формулираме3 обаче 
някои характерни особености на изграждане и функ-
циониране на клетката и на нейните членове:

– компактност и вътрешна сплотеност на осно-
вата на ограничен брой членове;

– емоционална ангажираност и безкритичност 
към целите на организацията;

– общност на целите и правилата на поведение;
– изградена и непрекъснато поддържана вза-

имна зависимост между членовете и в определена 
степен на алиенация спрямо заобикалящата среда;

– относителна самостоятелност на клетката по 
отношение на дейност и съществуване.

Характерен елемент в действията на членовете 
на клетката е готовността им за изпълнение на по-
ставената задача, дори с цената на собствения или 
на всички членове живот.

Необходимо е също така да се отчита възмож-
ността членовете на клетката да се интегрират ак-
тивно в диаспора, която да им осигурява максимал-
но прикритие и продължително съществуване без 
активното въздействие на антитерористичните сили. 
Наред с това подобен вариант на вписване в средата 
и легендиране дейността на личния състав на клетка-
та дава възможност за получаване на необходимите 
материални и финансови средства, провеждане на 
обучение, набелязване на лица и адреси, които да 
бъдат използвани при непосредствената подготовка 
за провеждане на терористична операция. По съще-
ство това означава, че „спящата клетка“ осъществя-
ва определени дейности, които я извеждат от ано-
нимност и я обозначават като реално съществуващ 
обект в дадения регион. Тази естествена форма на 
обмен на информация с околната среда позволява 
на разузнавателната организация да получи сведе-
ния за съществуване на потенциален обект за кон-
трол и разузнаване и да започне планирането и про-
веждането на необходимите оперативни действия.

Като неотменно условие за съществуването 
на тази организационна форма е осигуряването на 
необходимата комуникация с ръководството на ор-
ганизацията, без да се създават предпоставки за 
разкриване или възпрепятстване на тази дейност. 
Възможно е на едни или на няколко от членовете на 
клетката да бъдат възложени задачи по насочване, 
установяване на контакт и първоначално изучаване 
на лица от обкръжаващата диаспора с цел тяхното 
последващо привличане и обучение като членове 
на терористичната организация. Следва да се отбе-
лежи, че изпълнението на подобни задачи изисква 
активирането на определен обем от контакти, които 
преди всичко са открити и при наличието на пред-
поставки за привличане вниманието на значителен 
кръг лица от диаспората.4

Това може да се използва също като подход за 
разкриване на определени действия от страна на 
клетката и да даде първоначален сигнал за нейно-
то съществуване. В перспектива може да се отиде 
и на активно насочване на секретен сътрудник на 
разузнаването към контакти с така проявилите се 
членове на клетката.

В зависимост от времето на пребиваване в ла-
тентно състояние, в рамките на клетката се провеждат 
различни по форма дейности, които обаче имат ясна 
насоченост – поддържане на необходимото ниво на 
мотивацията на състава, повишаване на уменията за 
боравене с предоставеното или предвидено за из-
ползване въоръжение, взривни материали и техника, 
непрекъснато и целенасочено изучаване на набеля-
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заните обекти за терористични атаки и формиране на 
съответстващи на тях модели за действие. 

По отношение на задоволяване на потреб-
ностите на членовете на клетката от физически и 
духовни контакти се прилагат въведени и приема-
ни доброволно ограничения, като се извършва не-
прекъснат взаимен контрол за тяхното спазване. В 
определени и съгласувани с ръководството на ор-
ганизацията случаи, клетката може да установи и 
поддържа контакти с представители на организира-
ната престъпност в региона, в който е разположена. 
Следва да се отчита и вероятността да се осъществя-
ва ръководство на клетката от територията на дру-
га държава като се прилагат виртуални криптирани 
протоколи за контакт. Определя се и достъпът до 
т.нар. „даркнет“, с което клетката придобива спо-
собности да получава информация за общото със-
тояние на дейността на организацията, издаваните 
от ръководителя ѝ „фетви“, общи за всички членове 
указания по отношение на целите на организацията 
и постигнатите успехи5.

Така очертаните характеристики на дейността 
и състояние на клетката формират обема и обхва-
та на необходимата разузнавателна информация, 
осигуряваща своевременно разкриване на местона-
хождението и състава на клетката. Следва да се под-
чертае, че това е многоаспектна и широкообхватна 
дейност6, която изисква разход на огромен човешки 
и материален ресурс в рискова среда. За съжаление 
в голямата част от осъществяваните в това отноше-
ние операции не се постига желания резултат. Едно 
от обясненията на тази ситуация е активната роля на 
терористичната група или организация при планира-
нето и провеждането на терористичните операции 
или актове. В случая на задействане на терорист-ка-
микадзе, процесът на разкриване на подготовката и 
осъществяването на терористичния акт е изключи-
телно труден, независимо от обема на проведени-
те разузнавателни и антитерористични дейности. 
Евентуален положителен ефект7 в тези случаи може 
да бъде постигнат в резултат на прилагането на спо-
собите на психологическия анализ и оценка на при-
знаците за нерегламентирани дейности или външни 
белези, съвпадащи с формалните признаци на т.нар. 
„обобщени белези за участие в терористичен акт“.

Формулирането на етапите на разузнавателна-
та операция срещу клетка на „Ислямска държава“ е 
свързано с постигането на следните цели:

– разкриване на местоположението на клетката;
– определяне на състава и националната при-

надлежност на членове на клетката;
– анализ и оценка на потенциалните възмож-

ности на клетката за осъществяване на различни по 
характер и цели терористични операции;

– разкриване и контролиране на комуникаци-
ите на клетката с ръководството на организацията 
или с други структури в самата организация, както и 
с групи на организираната престъпност;

– оценка на възможностите за осъществяване 
на подход към отделни членове на клетката;

– използване на технически средства за добива-
не на информация за състоянието и движението на 
клетката като цяло или на отделни нейни членове. 8

По всяка една от тези цели следва да се действа 

активно и строго конспиративно с привличане на це-
лия наличен потенциал на националните разузнава-
телни и антитерористични структури. От съществено 
значение е използването на възможностите и осигу-
ряване на участието на съюзническите и партньор-
ски служби, особено по отношение на разкриването 
и контрола върху комуникациите и финансирането 
на клетката и придвижването на нейните членове 
или на куриери на организацията. 

Друг съществен елемент от дейността по неу-
трализиране на клетката е подготовката за провеж-
дане на оперативни дейности с цел проникване и 
контролиране на дейността ѝ.9 

Това може да се реализира чрез провеждане на 
следните мероприятия:

– вербуване на член на клетката;
– вербуване на лице от близкото обкръжение 

на клетката от гледна точка на логистичното ѝ оси-
гуряване;

– използване на оперативни работници под 
прикритие за внедряване в диаспората, осигурява-
ща прикритие за членовете на клетката;

– използване на технически средства за раз-
криване на най-уязвимия от физическа и психическа 
гледна точка член или членове на клетката;

– организиране на активни действия за извеж-
дане на клетката от конспиративното ѝ състояние и 
предизвикване на нейното контролирано афишира-
не в рамките на региона, в който тя е дислоцирана;

– осъществяване на информационни и психо-
логически операции спрямо диаспората, в която 
се укрива клетката с цел създаване на негативни 
настроения и изолиране на членовете ѝ от въз-
можни контакти със съмишленици и симпатизан-
ти на организацията;

– анализ и оценка на дейността на съществува-
щи или действащи в региона структури на религи-
озни и нетрадиционни култове с цел разкриване на 
използването им като евентуално прикритие;

– използване на внедрени в структурите на ор-
ганизираната престъпност сътрудници и оперативни 
работници под прикритие за добиване на насочва-
ща или локализираща информация за клетката.

В резултат на тези дейности ще бъде получена 
информация, която да позволи определяне на един 
или повече обекти за вербовъчно въздействие. След 
необходимите всестранен анализ и оценка на психо-
логическите и физическите параметри на тези обек-
ти, следва да се подберат и способите на натиск и 
принуждаване към сътрудничество с разузнавател-
ните и антитерористични органи. 

В перспектива тези лица могат да бъдат из-
ползвани за изпълнение на цял комплекс от задачи, 
свързани с деградиране и разпад на клетката. Освен 
това чрез активното им насочване и ръководство 
може да се получи достъп до други бойни, логис-
тични или ръководни структури на „Ислямска дър-
жава“, което да позволи реализиране на действи-
телно ефикасна и ефективна поредица от операции. 
Необходимо е обаче да се проявява максимална 
предпазливост и целенасочено наблюдение за със-
тоянието на клетката с цел разкриване възникването 
на признаци за активиране на личния състав и уско-
реното му подготвяне за провеждане на терорис-
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тична операция. В този случай може да бъде взето 
решение за физическото ликвидиране на клетката 
с оглед пресичане на възможността от реализиране 
на такава операция. Тук възниква проблемът със за-
пазване на вербувания или внедрен източник и раз-
работване и осъществяване на съответните дейст-
вия по легендирането на неговото вече самостоя-
телно съществуване. Независимо от сложността на 
подобна операция, нейно успешно осъществяване 
ще даде възможности на разузнавателната или ан-
титерористичната агенция да продължат да оказват 
въздействие и контрол върху дейността на терорис-
тичната организация и да реализират операции по 
унищожаването на отделни полеви командири или 
структури, действащи в други региони или държави. 
Трябва да се има предвид, че осигуряването на та-
кава приемственост по отношение на използването 
на вербуваните членове на организацията води към 
разкриване на форми и методи на действие, използ-
вани канали за връзка, районите на т.нар. „сигурни 
укрития“, начините за осигуряване на финансови и 
материални средства, документалното осигуряване 
на съществуването на членовете на организацията, 
формите на контрол и противодействие на дейност-
та на разузнавателните и антитерористичните служ-
би, както и наличието на внедрени или използвани 

принудително информатори и агенти на „Ислямска 
държава“ на териториите на различни държави.

В дългосрочен план подобен подход ще осигу-
ри действителното деактивиране и функционална 
деструкция на съответната „спяща клетка“ и прео-
ценка на нивото на готовност на организацията да 
използва тези свои членове за реализиране на бой-
ни задачи. По същество това ще доведе до пробив 
в структурата на „Ислямска държава“ в дадения ре-
гион и ще породи верижна реакция на недоверие и 
разколебаване в съмишлениците и симпатизантите 
на организацията. 

Борбата с терористичната заплаха, пораж-
дана от наличието на „спящи клетки“ на „Ислям-
ска държава“ в дадена страна или регион има 
дуалистичен характер като съчетава активни раз-
узнавателни и вербовъчни дейности с контрол и 
следене на промените в оперативната обстановка 
в района и наличието на признаци за присъствие 
на външни за него лица и групи. За постигането на 
траен успех в тази дейност е нужно да се осигури 
бързото и ефективно обработване на голям обем 
класифицирана и информация от открити източ-
ници и задействане на всички сили и средства на 
оперативния и сътруднически апарат на силовите 
структури на държавата.
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Подводните камъни  
на толерантността

доцент д-р Клара Тонева

Резюме: Докладът е опит за размисъл върху корените на кризата в съвременното общество, като се ак-
центира върху властващите либерални принципи, омаловажаващи изконните християнски ценности. Прави 
се съпоставяне на християнския смисъл на толерантността и неговото обезсмисляне чрез тревожните симп-
томи на неправилното му разбиране, което води до даване на зелена светлина за създаването на антисоци-
ални групи, религиозна радикализация, престъпления и насилие. Злоупотребата с вярата или лисата ѝ водят 
до различни пътища – разпад на семейството, членство в опасни религиозни движения. Невъзможността за 
интеграция или отказът от нея пък създават възможности за обособяване на групи, чужди на европейските 
ценности и нежелаещи да ги възприемат. 

Разгледани са посочените от авторката преди време тенденции в интеррелигиозния диалог според мо-
дела на холандския професор Хеерт Хофстеде и се обобщава верността на направените прогнози. 

Ключови думи: толерантност, либерални принципи, християнски ценности, религиозна радикализа-
ция, интеграция, насилие, интеррелигиозен диалог

Abstract: The report is an attempt to reflect on the roots of the crisis in modern society by focusing on the 
dominant liberal principles, which belittle the eternal Christian values. A comparison is made between the Christian 
meaning of tolerance and its meaninglessness created by the alarming symptoms of its improper understanding, 
which leads to giving the green light for the creation of anti-social groups, religious radicalization, crime and violence. 
The misuse of faith or the lack of it leads to different paths – family breakdown, membership of dangerous religious 
movements. The inability of integration or its refusal creates possibilities for the differentiation of groups foreign to 
the European values and unwilling to perceive them.

The report discusses the indicated by the author some time ago trends in the interreligious dialogue based on 
the model of the Dutch Professor Geert Hofstede and summarizes the correctness of the forecasts made.

Кey words: tolerance, liberal principles, Christian values, religious radicalization, violence, integration, the 
interreligious dialogue

Днес думи като „толерантност“, „интеграция“, 
„човешки права“ и др. се наместиха удобно в 
речника на политическия жаргон. Повсемест-

ната им употреба при леещото се празнодумие ги 
превърна в клише, предизвикващо досада. Според 
Славомир Мрожек „толерантността бе превърната 
в някакъв особен мазохизъм, който ми препоръчва 
да понасям произвола на другите по-дълго, откол-
кото човек може да издържи...“1

Добрата стара Европа, към която и ние принад-
лежим, вече е поле на сблъсък между изконните хрис-
тиянски ценности и „другостите“, които агресивно 
нахлуха. Някои от „другостите“ са вътрешни – напри-
мер признаването на третия пол, десакрализацията на 
традиционното семейство, еднополовите бракове, а 
втори са резултат от войната, подпалена от „Ислямска 
държава“ – кървавите атентати и огромната бежанска 
вълна. Толерантността, с която в исторически план се 
гордее старият континент, днес таи подводни камъни, 
които сякаш са поставени от неолиберализма и са про-
дукт на глобализацията. В едно от своите пет морални 

есета Умберто Еко пише: „Днес нещата са страшни, за-
щото кризата е глобална – нали технологията направи 
всичко глобално. Тази глобализация е свръх нашата 
психическа издръжливост – човек не е проектиран да 
обича човечеството, ние сме създадени за живот на 
равнище семейство, най-много район, народ – и пре-
калените изисквания за толерантност предизвикват 
ренесанс на партикуларизма – секти, мафии, различ-
ни регионализми...“2 И ако религията, нравствеността 
и културата са съдържанието на благородната форма 
на всяка демокрация, днес картината е различна. Под-
ходът към толерантността е подходящ пример, но за 
да определим нейните граници, е необходимо да сме 
наясно какво не трябва да бъде толерирано. 

Толерантност относно убежденията,  
не спрямо поведението

Макар думите „толерантност“ и „търпимост“ 
да са сочени като синоними, между тях има значи-
ма разлика.3 Европеецът прие с търпимост някои 
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явления и процеси, които са „другост“ за свето-
гледа му, но които бяха толерирани и така нахлу-
ха в живота на хората. Толерантността се отнася 
към областта на убежденията, т.е. всеки човек е 
свободен да се придържа към своите убеждения, 
но трябва да признае същото право и на другите; 
възгледите на един не могат да бъдат налагани на 
друг. Като поведение в междуличностните отноше-
ния обаче толерантността се определя като грани-
ци на търпимост, които всеки от нас слага. Изрече-
но по друг начин – толерантният човек се поставя 
на мястото на другия и гледа през неговите очи, 
но има случаи, когато поведението, което вижда, 
„минава всякакви граници“.

Някои от „подводните камъни“ на толерант-
ността, които в европейски мащаб онагледяват 
престъпването на границите, са пораженията върху 
християнските ценности, включително и десакра-
лизацията на християнския брак. Преди да изложа 
богословски размисъл върху проблемите, е необхо-
димо следното уточнение. Съществува опасността 
християнството да се използва като идеологически 
инструмент, чрез който да се разграничава доброто 
от злото и да се определя кое може да се толерира, 
а кое – не. Християнството съдържа най-дълбоки-
те нравствени принципи, но то не е тъждествено с 
обществената етика. Вярата е дълбинно лично пре-
живяване, което за християните е начин на живот, 
а не просто идеология или абстрактен хуманизъм. 
Въпросът за основните човешки права, особено 
„индивидуалните“, които са издигнати в култ от 
идеите на неправилно осмисляния либерализъм 
и абстрактния хуманизъм, не е християнска кате-
гория. (Връзката между съвременното мислене и 
хуманистичните идеи на Ренесанса е несъмнена. 
Понятието „хуманизъм“ е осмисляно по различни 
начини, като най-често основната интерпретация е 
отъждествявана със секуларния култ към човека.)4

Съвременната масова култура например 
представя хомосексуализма като норма: излъч-
ват се предавания, игрални филми за еднополови 
отношения и бракове, провеждат се гей паради. 
Нещо повече, като резултат на секуларизацията се 
появиха дискриминиращи идеи по отношение на 
хетеросексуалните. 

На 4 февруари 2014 г. Европейският парламент 
прие резолюция срещу хомофобията и дискрими-
нацията въз основа на сексуалната ориентация и 
приемането на „трети пол“, а на 29 януари 2015 г. 
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа из-
лезе с доклад, според който ситуацията със свобо-
дата на религията в Европа се усложнява – практи-
куващите християни често се чувстват застрашени.

Дали това означава, че Европа загърбва хрис-
тиянската традиция за сметка на гей културата? И 
това не поражда ли противопоставяне: ако не си с 
нас, тогава си против нас? (Християнството уважава 
личността на хомосексуалистите, но не приема хо-
мосексуалното поведение.)5 От друга страна, фор-
малното заставане зад религиозния морал съвсем 
не означава, че го изповядваш или пък изпълняваш. 
Смисълът на християнската вяра никога не е бил в 
омразата, той винаги е бил и е в любовта.

Вторият пример е с феминизацията и новото 

„идеално“ семейство. След въвеждането на „тре-
тия пол“ и узаконяването на еднополовите бракове 
новата ценност вече е свободното съжителство, а 
хетеросексуалните бракове намаляват. Любовта, 
състраданието, жертвата и взаимопомощта се ома-
ловажават, ценностите, на които някога се е крепя-
ло семейството, вече се отхвърлят.

За християнството равноправието между 
мъжа и жената надхвърля отношението между по-
ловете, защото отразява отношението на Бога към 
света и обратно – на човека към Бога. Половете 
имат специфична роля и ако Ева е създадена като 
помощник, подобен на Адам, това не означава без-
ропотно подчинение, а взаимно допълване. Имаме 
полова специфичност, а също и функционална обо-
собеност, която обема значителни физически и пси-
хологически разлики, но всичко това е в рамката на 
цялостното ни лично равенство пред Бога.6

Тези два примера показват, че съвременно-
то общество изживява криза, за която несъмнено 
принос имат „прекалените изисквания за толерант-
ност“. Живот, в който вярата няма място, а домини-
рат потребителските нагласи, води към отчуждение 
и самота; стресът и чувството за изоставеност тлас-
кат към различни начини за търсене на удоволст-
вие; пътят към загубата на екзистенциалния смисъл 
е кратък – създават се антисоциални групи, член-
ство в деструктивни религиозни движения, насилие 
и престъпления от всякакъв характер. 

Бежанците и „новите варвари“

Ние, европейците, принадлежим към различ-
ни раси и култури, изповядваме различни религии 
и живеем в цивилизовани държави. Доскоро бяхме 
убедени, че бежанците бягат от ужаса на войната в 
Сирия и от „Ислямска държава“. За съжаление вече 
не прииждат само сирийци, а със страданието им 
се злоупотребява от всякакви хора от Близкия изток 
и Африка, които са устремени към статута на бежа-
нци. Навлизат и „религиозни емигранти“, предимно 
млади мъже, които идват да разпространяват исля-
ма, и то в радикалния му вид, и които акад. Георги 
Марков нарече „новите варвари“. От една страна, 
те изискват да проявяваме толерантност, но от вто-
ра, биха обявили джихад на всеки, които не изпо-
вядва исляма.

Трябва ли да сме толерантни към тях, или пък 
към тези, които извършиха сексуални посегателства 
спрямо жени? Безспорно границите са престъпени 
– говорим за толериране на нетолерантност – 
защото кметът на Кьолн Хенриете Рекер например 
препоръча жените да се обличат по-консервативно 
и да не се разхождат сами. Така мюсюлманите няма 
да бъдат провокирани, т.е. ние ще трябва да се съо-
бразяваме с тях, а не обратното.

Макар че над 60% от българите не жела-
ят имигранти и бежанци, хиляди от тях вече са в 
България. Обществено известни са събитията в 
Елин Пелин, Белене, Харманли и особено в София, 
където за Лъвов мост се говори шепнешком. От 
една страна, социално-икономическите причини 
породиха напрежение, свързано с големите суми, 
отпуснати за всеки бежанец, които бедното насе-
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ление - преобладаващата част от българите, срав-
нява със собствените си ниски доходи. От втора 
страна е опасността от напрежение на етническа и 
религиозна основа, която натрапчиво се обговаря 
от анализатори и политолози, дефилиращи по ме-
диите. Зрителите обаче не са компетентни в тън-
костите на религиозната тематика, а са обхванати 
от страх – да не им откраднат малкото, което имат, 
да не ги насилят или пребият. Разбира се, тази тре-
вога не е свързана само от бежанската вълна, а съ-
ществува, откакто има битова престъпност и мар-
гинални групи, които не искат да се интегрират.

Част от мюсюлманите заклеймяват САЩ и 
европейските страни поради много причини, но 
сме свидетели на парадокса – мразят Запада, а 
неистово се стремят към него. Ненавиждат цен-
ностния светоглед на т.нар. християнски държа-
ви, но искат, ако е възможно, да прекарат целия 
си живот именно в тях. Странно е, защото не изби-
рат съседните си ислямски страни, а предпочитат 
западните „неверници“.

Личното и безличното отношение  
към отделния човек

Как да отличим „фалшивите“ бежанци от тези, 
които наистина бягат от ужаса на войната и които 
се задушават в камиони „ковчези“, давят се при ко-
рабокрушения или пък умират от рикоширал кур-
шум… Важно е, тъй като дори само един човешки 
живот да е загубен, а не стотици хиляди, както е в 
действителност, това вече е трагедия, в която сме 
съучастници, а не просто безмълвни наблюдатели. 
И ако през призмата на християнската вяра погле-
днем към бежанската криза, то дилемата, пред коя-
то се изправя всеки от нас (ако имаме мъжеството 
или още по-трудното: смирението да си признаем), 
е всъщност изборът между нашето лично или пък 
нашето безлично отношение към отделния човек. 
Вярата е единственото убежище на човека в този 
свят и ако я няма тази безусловна ценност на отдел-
ната личност, то сега или някога по-нататък, грижа-
та за личността ще отпадне. И там вече се разстила 
тъмата на безличното, тъма, в която властва стра-
хът, насилието, омразата и отчуждението, тъма, в 
която няма любов.

Милосърдието стои по-високо от състрада-
нието, а любовта към враговете (като висша проява 
на милосърдие) е по-голяма и от земната правда. 
Да поясним, че призивът на Иисус Христос за любов 
към враговете е в сила за „личните врагове на от-
делния човек (срв. Мт 5:43–47; Лк 6:27–28), собстве-
ните му ненавистници и гонители, на които обиде-
ният може или не може да прости. Спасителят нико-
га не е призовавал да обичаме Божиите врагове, да 
благославяме тези, които ненавиждат и потъпкват 
всичко божествено...“7.

В този контекст е напълно уместно офици-
алното становище на Българската православна 
църква относно характера на бежанската вълна и 
мигрантската криза в Европа. БПЦ призовава към 
гостоприемство и милосърдие към бежанците, 
но същевременно реалистично предупреждава 
за опасностите от политически провокации и ра-

дикализиране на привържениците на ислямски 
групировки. Правилността на становището се 
потвърждава както от динамичната и тревожна 
обстановка в Европа, така и от практическите из-
мерения на мигрантската криза в България.

След 11 септември 2001 г. и след последвали-
те атентати в Истанбул, Мадрид, Лондон, Париж, 
Брюксел вторачването в радикалното малцинство 
вместо толерантния поглед към огромното уме-
рено мнозинство поражда предразсъдъци и отри-
цателни нагласи в западното възприятие както на 
исляма, така и на самите мюсюлмани.8 Това доведе 
и до появата на „светски фундаментализъм“, който 
е отговор на надигащия се „ислямски фундамента-
лизъм“. Очаквано след омразата се породи и кон-
траомраза – хиляди европейски младежи от хрис-
тиянска Европа религиозно се радикализираха, и то 
от чужда за тях религиозна традиция. Възможните 
причини са няколко – лутащата се неясна идентич-
ност, а оттук и търсенето ѝ; категорично отрицание 
на всякакви авторитети – религиозни, родителски, 
национални, Брюкселски, глобални (когато млади-
те се бунтуват срещу света от значения на родите-
лите, авторитетите, институциите, те всъщност се 
борят за възвръщане на изгубения екзистенциален 
смисъл)9; идеологическа – събуждане на опреде-
лен тип ислямска идентичност, която е непримири-
ма към западните ценности; неуспехът на европей-
ските страни да предложат такава политика, която 
действително да интегрира мюсюлманските общ-
ности; самозатварянето на мюсюлманските общ-
ности и паралелното им съществуване. 

Пътищата за взаимно разбиране –  
образование и интеграция на дело

Съвместното съжителство в дух на толерант-
ност предполага както обективен поглед към себе 
си, така и преодоляването на обобщаващи отрица-
телни нагласи за превъзходство и пренебрежение. 
Интердисциплинарните изследвания открояват 
двойственост, когато другият се възприема в зави-
симост от мястото, което той заема в обществото – 
на съсед или на гражданин. В националния ни бит 
мюсюлманинът е равностоен, той е добър съсед и 
близък на християнина, те заедно споделят различ-
ни събития от живота на семейството и рода – ре-
лигиозни празници, сватби и др. В ролята на граж-
дани обаче мюсюлманите често се представят като 
заплаха за утвърдения статут и ред в обществото.10 

Толерантността изисква не просто добронаме-
реност, но и познание за другия, различния. Затова 
в религиозното обучение е необходимо да се при-
лага интеррелигиозното преподаване на знания, 
а религиозните учители следва да осмислят тази 
своя дейност като пример за практическо възпита-
ване в толерантност и мирно съжителство. Функци-
ята на университета е не само да бъде източник на 
знания, но и да учи на мъдрост в нейните различни 
житейски проявления, а не просто в осмислянето ѝ 
като общоприетата научна мъдрост. Според голе-
мия православен богослов прот. Г. Флоровски целта 
на познанието не е в това да се представи завършен 
образ на битието, а в това „цялостно да се пренесе 
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в истината. Не само да се оглежда в истината, но да 
живее в нея и за нея.“ 11

Настоящата конференция е особено полезна, 
защото е пример за интеркултурно образование. 
Целта на образователната стратегия остава отво-
рената идентичност, а във връзка с религиозното 
образование това означава, че вярващите трябва 
да запазят своята религиозна принадлежност и ед-
новременно с това да познават добре религията и 
културата на другия.12

Относно ролята на църквата, то тя е преди 
всичко екзистенциална, а не политическа, както 
някои мислят. Политическите спекулации, които са 
дело предимно на политическия национализъм, 
замъгляват истината, че Църквата е наднационална 
институция.13 Чрез своето богословие тя изразява 
нова философия и осмисляне на политиката и на 
обществените служения. Същността на тази нова 
политика е в образованието и в разбирането на по-
литическите функции (служби) главно като начин на 
служение.14 Ако образованието и служението се ос-
мислят като новите възможни политики, тогава до-
някъде ще се справим с религиозния екстремизъм, 
без Европа да продължава да затъмнява християн-
ския си облик.

Равнището на толерантност в модела  
на Хеерт Хофстеде

България е сред малкото примери на съжител-
ство между източноправославното християнство 
като традиционна религия и исляма, изповядван от 
многочислената турска диаспора в страната. Съвре-
менният диалог на двете религии в публичността 
има свое основно ядро и това е равнището на то-
лерантност, което се проявява в различни направ-
ления на човешкия живот: рационално – право на 
лични убеждения, морално – право на собствен на-
чин на живот, и религиозно – право на религиозна 
вяра и светогледна ориентация. През 2004 г. в своя 
статия15 направих опит да пречупя тези направле-
ния през модела на холандския изследовател Х. 
Хофстеде16. Този модел е изграден въз основа на 
следните четири фактора, на които се основават 
междунационалните (в случая – междурелигиозни-
те) различия: индивидуализъм – колективизъм, т.е. 
ролята на индивида срещу ролята на групата; отно-
шение към властта, т.е. фактът, че съществува со-
циално неравенство; избягване на несигурността, 
т.е. овладяването на агресивността и изразяването 
на емоции, и мъжественост – женственост, т.е. 
напористост срещу скромност. Целта на статията 
беше чрез ценностния подход на проф. Х. Хофстеде 
да направя опит за прогнози за същността и разви-
тието на етническия модел на България в съвре-
менния междукултурен и междурелигиозен свят. 
Тук целенасочено ги прилагам без промяна, за да 
разберем доколко успешни са те днес.

1. Членството на България в Европейския съюз 
предполага сътрудничество с развитите индиви-
дуалистични държави, западни инвестиции, въз-
приемане на нови технологии и гъвкава икономи-
ческа политика. Това води логично до прогнозата 
България да става все по-малко колективистична, 

което се отнася в значително по-ниска степен за 
мюсюлманската общност. Повод за различни об-
ществени нагласи между християни и мюсюлмани 
може да се прогнозира при позицията на страната 
за кандидатстването на Турция за приемане в ЕС. 
(След проведения в Турция референдум на 16 ап-
рил т.г. пропастта между ЕС и Турция вече изглежда 
непреодолима.)

2. И християните, и мюсюлманите в България 
са чувствителни на тема неравновластие, породено 
от привилегиите за властимащите, чувството им за 
безнаказаност, недостатъчно добре работещата съ-
дебна система. Общият стремеж за намаляване на 
индекса на властовото разстояние определя висока 
степен на междурелигиозна диалогичност.

3. Тенденциите за търпимост към различните 
лични убеждения, гражданската компетенция сре-
щу властите и зачитането на човешките права могат 
да категоризират България като страна, която гради 
свой модел за избягване на несигурността чрез оф-
ормянето на гражданско общество от хора, критич-
ни към себе си и към управляващите държавата и 
бизнеса. Отстоявайки своята етническа принадлеж-
ност и своята националност, българинът като граж-
данин трябва да бъде носител на културен универ-
сализъм, а с това – и на толерантност и способност 
за съсъществуване чрез високо равнище на христи-
янско-ислямския диалог.

4. По скалата мъжественост-женственост в Бъл-
гария съществува смесване на ключовите различия 
на двата вида общества. Като цяло се наблюдават 
тенденции за ориентиране на страната и към посока 
мъжественост, и обратното – към женственост:

– Разбираем е стремежът за възприемане на 
мотото „живей, за да работиш“, а не действащото 
в момента „работи, за да живееш“. Това може да 
се постигне чрез една стабилна държавна полити-
ка по отношение на такива съществени проблеми 
като безработицата, здравните услуги и достойно-
то пенсионно осигуряване, които еднакво касаят и 
християни, и мюсюлмани. Това би насочило ориен-
тирането на България в посока мъжественост.

– Съществуват и мъжествени, и женствени по-
веденчески модели както при християните, така и 
при мюсюлманите и те са обусловени от различните 
традиции и съвременността. Мненията за господ-
стващите ценности са различни (хората или пред-
метите са важни; скромност или амбициозност и 
твърдост; съчувствие за слабите или подкрепа на 
силните; равенство, солидарност и качество на ра-
ботния процес или справедливост и конкуренция 
между колегите). Увеличаването и на жените мю-
сюлманки с позиции в обществото, нарастването 
на длъжностите, свързани със социални и човешки 
цели и доминиращи критерии за полезност, красо-
та и етика налагат прогнозиране на необходимост 
от женствени ценности в обществото. Световната 
заплаха за оцеляване чрез опазване на околната 
среда също насърчава повече бъдещото ориенти-
ране на България в посока женственост. Следова-
телно по този критерий има всички предпоставки за 
разумен и действен християнско-ислямски диалог.

И накрая, като своеобразен парадокс би могъл 
да се посочи фактът, че въпреки неоспоримостта на 
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доктриналните и култовите различия между хрис-
тиянството и исляма, на богословско равнище хрис-
тиянско-ислямският диалог в България е толеран-
тен. Основният извор на противоречия и конфликти 
се корени предимно в недостатъчните усилия на 
държавата за изграждане на справедливи соци-
ални отношения, а не толкова в етнокултурното и 
междурелигиозното общуване, тъй като разбира-
нето на различията между религиите е важно, но в 

същата степен това се отнася и до разбирането на 
факторите на средата, в която се осъществява взаи-
модействието им. 

В заключение – насоките на съвременните 
отношения се определят от сложен конгломерат, 
съчетаващ принципите на толерантност, отговор-
ност и справедливост. Толерантността обаче има 
не само своите подводни камъни, но и граници на 
търпимост.
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Основни подходи (модели)  
при изучаването на риска и някои аспекти 

на тяхното практическо приложение
професор д-р Николай Слатински

Резюме: В доклада се прави систематизация на основните подходи (модели) при изучаването на ри-
сковете в съвременното глобализирано, постмодерно, мрежово и рисково общество – Културен/символен 
подход, Подход Рисково общество, Governmentality подход и Адаптивен/абсорбтивен подход, и се изучават 
възможни аспекти на тяхното приложение за страната ни при даването на отговор на някои критични фактори 
с деструктивно въздействие върху международната и националната среда за сигурност.

Ключови думи: риск, предизвикателство, сигурност, базисни функции на социалните системи.

Basic Approaches (Models) to the Study of Risk and Certain 
Aspects of Their Practical Application

Prof. DR. Nikolay Slatinski

Abstract: The report systematizеs the basic approaches (models) to the study of risks in the contemporary 
globalized, postmodern, network, risk society: Cultural/symbolic approach, Risk society approach, Governmentality 
approach, Adaptative/absorptive approach; and discusses some possible aspects of their application for our country 
in giving responses to critical factors with destructive impacts on international and national security environment.

Key words: risk, challenge, security, basic functions of social systems.

Днес светът преживява епохална трансформа-
ция, която има четири измерения. За всяко 
от тях можем да говорим като за навлизане в 

нов тип общество: Глобализираното общество; По-
стмодерното общество; Мрежовото общество; 
и Рисковото общество.

Всъщност, автор на понятието Рисково обще-
ство е Улрих Бек.1 Значи и Науката за сигурността, и 
Улрих Бек говорят за Рисково общество. Дали това е 
едно и също нещо? Не, защото голямата категория, 
общото и абстрактното понятие е Рисково обще-
ство – като едно от четирите измерения на тран-
сформацията, преживявана днес от света, а „Риско-
во общество“ на Улрих Бек е частното и конкретното 
понятие – като един от четирите подхода (модела) 
в изучаване на риска (събирателно за цялата съв-
купност от рискове) или на рисковете (а това са от-
делните конкретизации на риска) в съвременното 
Рисково общество. Именно на тези четири подхода 
(модела) е посветен и нашият текст.

Подходите (моделите) при изучаване на риска 
(или на рисковете) могат да бъдат систематизирани 
в две основни направления. Всяко от двете основ-
ни направления се състои от по два самостоятелни 

подхода (модела). Дебора Лъптън характеризира 
тези подходи (модели) като теоретични перспекти-
ви2, Гейб Митън ги назовава парадигми3.

Първото основно направление при изучава-
нето на риска се нарича „субективно“. Това основ-
но направление приема рисковете и отношението 
към тях като вътрешно присъщи на обществото, 
вградени в неговите културни специфики и произ-
тичащи от светогледа и дейността му. Рисковете в 
определен смисъл са субективно породени. Затова 
обществото произвежда своите рискове и каквото е 
обществото, такива са рисковете.

В рамките на първото основно направление 
има два самостоятелни подхода (модела):

l	Първият самостоятелен подход (модел) е 
културно-антропологическият. За него ще използ-
ваме названието „Културен/символен“ подход 
(Cultural/symbolic approach).

l	Вторият самостоятелен подход (модел) 
е социологическият. За него ще използваме наз-
ванието Подход „Рисково общество“ (Risk society 
approach).

Второто основно направление при изучаване-
то на риска се нарича обективно. Това основно на-
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правление приема рисковете и отношението към 
тях като външно съществуващи за обществото, на-
миращи се извън него и оказващи му пряко и не-
пряко въздействие. Рисковете в определен смисъл 
са обективно породени. Затова проявяващите се 
рискове въздействат на обществото и каквито са 
рисковете, такова е обществото.

В рамките на второто основно направление 
има два самостоятелни подхода (модела):

l	Третият самостоятелен подход (модел) 
е управленският. За него ще използваме назва-
нието “Governmentality” подход (Governmentality 
approach). Governmentality (govern – управлявам; 
government – правителство, управление; mentality – 
манталитет, менталност) е неологизъм, изкован от 
големия философ Мишел Фуко4. 

l	Четвъртият самостоятелен подход (модел) е 
трансформационният. Той е въведен от нас и е назо-
ван „Адаптивен/абсорбтивен“ подход (Adaptative/
absorptive approach)5.

При първите два подхода рисковете са резул-
тат от функционирането на обществото и управле-
нието на рисковете трябва да отчита неговите спе-
цифики. При първия подход в основата на процеса 
са културно-антропологическите специфики на об-
ществото; а при втория подход в основата са струк-
турно-социологическите специфики на обществото.

При другите два подхода функционирането на 
обществото е резултат от проявяващите се рискове и 
управлението на рисковете трябва да отразява спо-
собностите на обществото. При третия подход това 
са управленско-организационните способности на 
обществото, а при четвъртия подход това са систем-
но-функционалните способности на обществото.

Да пристъпим сега към по-детайлното раз-
глеждане на четирите подхода (модела).

„Културен/символен“ подход  
(Cultural/symbolic approach)

В рамките на този подход рисковете и отгово-
рите на тях, зависят от идентичностните и ценност-
ни маркери на обществото - история, традиции, па-
мет, комплекси; ето защо те са обусловени главно 
културно, а едва след това организационно, техно-
логично и ресурсно.

Мери Дъглас и Аарън Уилдавски изследват кул-
турно обусловените отговори на риска посредством 
модела „решетка-група“ (“grid-group” model)6. Този 
модел се представя с двуосна координатна систе-
ма: вертикална ос Решетка (grid) – показва регули-
рането на отношенията в групата; хоризонтална ос 
Група (group) – показва сплотеността в групата. 

Хоризонталната ос Група диференцира чрез 
съотношението „колективистичност – индиви-
дуалистичност“ състоянието на сплотеност на ин-
дивидите. Движението надясно по хоризонталната 
ос (нарастване на сплотеността) означава нараства-
не на: чувството за принадлежност на индивида 
към групата (колективистичност); зависимост-
та му от другите членове в нея; разграничаването 
между Ние във и Те извън групата. Движението 
наляво по хоризонталната ос (намаляване на спло-
теността) означава намаляване на: чувството за 

принадлежност на индивида към групата (индиви-
дуалистичност); неговата зависимост от другите 
членове; разграничаването между Ние във и Те из-
вън групата. 

Вертикалната ос Решетка диференцира чрез съ-
отношението „властовост–безвластовост“ степен-
та на структурираност на отношенията. Движението 
нагоре по вертикалната ос (нарастване на подчине-
ността) означава все по-силна съгласуваност, предо-
пределяща индивидуалния избор и строго контроли-
раща взаимодействието между индивидите (власто-
вост). Движението надолу по вертикалната ос (нама-
ляване на подчинеността) означава все по-пълна ав-
тономност, все по-непредвидим индивидуален избор 
и все по-слаб контрол на взаимодействието между 
индивидите (безвластовост).

Разпределението „решетка-група“ (“grid-
group”) показва четирите типа възприятия на риска, 
начини на живот и социални отношения, наречени 
от Мери Дъглас „култури“.

Фиг. 1. Модел „решетка-група“ на Мери Дъглас и 
Аарън Уилдавски7

Индивидуалистична култура (Пазар) – Соци-
ална организация „А“.

Фаталистична култура (Изолация) – Социал-
на организация „B“.

Йерархична култура (Йерархия) – Социална 
организация „С“.

Егалитарна култура (Доброволна група) – Со-
циална организация „D“.

Колкото повече една общност е „високогрупо-
ва“ (high-group, силна сплотеност) и „високореше-
тъчна“ (high-grid, силна подчиненост), то толкова 
повече тя се доверява на институциите при отго-
ворите на риска. А колкото повече една общност 
е „нискогрупова“ (low-group, слаба сплотеност) и 
„нискорешетъчна“ (low-grid, слаба подчиненост), 
то толкова повече тя предпочита саморегулиране 
на и самостоятелно справяне с риска.8,9 

Социална организация „А“ (low-group, low-
grid), индивидуалистична култура – ориентирана 
в най-висока степен към индивидуалистичност и 
безвластовост. Включва активни индивидуалисти и 
предприемчиви хора. При нея имаме слаба структу-
рираност и слаба сплотеност (слаба структурна при-
нуда, слаба групова обвързаност) – естествени за от-
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ношения тип пазар. Рискът е свързан главно с инди-
видуални решения и отговорности. Пазарът опреде-
ля всичко, стремежът е за саморегулиране на риска. 
Поемането на рискове носи не само опасности, но 
и ползи. Негативно отношение срещу външни огра-
ничения на поведението, повече доверие в индиви-
дите, отколкото към организациите. Страх от загуба 
на позиции и ресурси, което да прави невъзможно 
воденето на независима игра на пазара.

Социална организация „B“ (low-group, high-
grid), фаталистична култура (атомизирано под-
чинение) – ориентирана в най-висока степен към 
индивидуалистичност и властовост. Включва из-
олирани (ограничени в поведението) и дори марги-
нализирани индивиди. При нея имаме силна струк-
турираност и слаба сплотеност (силна структурна 
принуда, слаба групова обвързаност) – естествени 
за отношения тип изолация. За тази култура е харак-
терно възприемането само на краткосрочни риско-
ве, вярата в щастието и съдбата по отношение на 
риска, както и това, че човек има много слаб кон-
трол върху процеси и събития, водещи до рискове. 
Това, което ще ни се случи в бъдеще, не е резултат 
от нашия избор. Животът е лотария – на едни ще 
провърви повече, а на други – по-малко.

Социална организация „С“ (high-group, high-
grid), йерархична култура – ориентирана в най-ви-
сока степен към колективистичност и власто-
вост. Включва вертикално бюрократично управля-
вани и хоризонтално сплотени индивиди. При нея 
имаме силна структурираност и силна сплотеност 
(силна структурна принуда, силна групова обвърза-
ност) – естествени за отношения тип йерархия. При-
също е подчинение на властта, спазване на групо-
вите норми, стрес от рискове и страх от явления, за-
плашващи социалния ред. Възприемането на риска 
се влияе от традицията, очаква се организациите да 
решават всички важни проблеми; правилността на 
решенията се определя от заемания властови пост. 
Главен инструмент в управлението на риска са пра-
вилата и инструкциите.

Социална организация „D“ (high-group, low-
grid), егалитарна култура – ориентирана в най-ви-
сока степен към колективистичност и безвла-
стовост. Включва минимално диференцирани 
вътрешно и доброволно създавани общности със 
силна идентификация с групата. При нея имаме 
слаба структурираност и силна сплотеност (слаба 
структурна принуда, силна групова обвързаност) – 
естествени за отношения тип доброволна група. За 
тази култура е типично: обвиняване на външни сили 
за рисковете; недоверие към наложени отвън нор-
ми; подкрепа за социалното равенство и участието 
на всички в отговорите на рисковете. Негативните 
последствия от съвременните технологии засилват 
социалните различия, разделението на труда и раз-
пределението на богатството10.

Подход „Рисково общество“  
(Risk society approach)

Изследователите смятат, че в прехода от късна 
модерност към ранна постмодерност, или от късно 
индустриално общество към рисково общество, по-

ради нарастващия арсенал от високи технологии се 
произвеждат рискове с все по-голямо въздействие 
и все по-голям обхват. При новите глобализирани 
рискове, капацитетът на обществото да идентифи-
цира, оценява и управлява тези рискове значително 
отстъпва на мащаба на техните проявления.

Фокусът върху риска ерозира обществото, ато-
мизира индивидите, разпадат се общите цели и 
стремежи, изпадат в криза ценностите, които фор-
миращи общите идентичности. Акцентите посте-
пенно се променят от това, което ни свързва, към 
това, което ни разделя. 

Ако по-рано хората се стремяха да бъдат заед-
но, за да дадат съвместни отговори на рисковете и 
така да повишат своите шансове за оцеляване, сега 
те се стремят да бъдат разделени, отново за да по-
вишат шансовете си за оцеляване. Те индивидуално 
се спасяват от рискови зони, производства и дър-
жави. Съзнанието, че хората са производители на 
рискове повишава степента на лична и обществена 
отговорност пред лицето на рисковете, а не поставя 
тези рискове в категорията на съдба или участ, т.е. 
на нещо предначертано и затова неизбежно, нами-
ращо се извън нашата отговорност, а значи и извън 
нашия дълг11.

Обществото произвежда рискове и постоян-
но взема решения – и в произвеждането, и в упра-
влението на рисковете. Хората трябва да действат, 
да вземат решения по отношение на извършените 
действия и в резултат на взетите решения да про-
изведат допълнителни рискове, т.е. има рискове, 
породени от действията, и рискове, породени от ре-
шенията по повод на извършените действия, взети 
при недостиг на информация и дефицит на знание. 

Рисковете в Рисковото общество минават през 
социалните и класовите ограничения. Според Улрих 
Бек, ако движещата сила в класовото общество 
можеше да бъде обобщена в една фраза: „Аз съм 
гладен!“, в Рисковото общество тя може да бъде об-
общена така: „Аз съм уплашен!“. Ето защо общно-
стите на нуждата (на нуждаещите се) отстъпват 
мястото на общностите на тревогата (на разтре-
вожените), а несигурността заменя оскъдицата.12

“Governmentality” подход  
(“Governmentality” approach)

Според този подход не институциите са произ-
водни на обществото, а в голяма степен общество-
то е производна на институциите. Институциите са 
комплекс от знания, умения, практики, процедури 
за управление на обществото. Те формират и вме-
няват отговорности на обществото, създават му 
норми и предписания за поведение. В условията 
на Рисковото общество институциите се адаптират 
към качествено новите задачи, те променят свое-
то функциониране и действат като „разумни съ-
щества“, т.е. целеполагат и целепостигат. При тази 
тяхна трансформация институциите естествено оп-
ределят и опосредстват, възлагат и налагат и нови 
модели на поведение, и нови отговорности на об-
ществото и индивидите.

В тези условия всеки риск може да бъде упра-
вляем (това е функцията на властовите институции 
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и е критерий за пригодността и трансформирането 
им), но тази управляемост гарантира един опре-
делен минимум сигурност за всички и по-скоро –  
определено ниво на несигурност за всички. За 
по-високо ниво на сигурност или по-ниско ниво на 
несигурност, всеки индивид трябва да се застра-
хова сам и да поеме отговорността за себе си, т.е. 
днес нараства личната отговорност на индивида 
при управлението на рисковете. От други (структур-
но-социологически) съображения това важи и за 
подхода „Рисково общество“.

„Адаптивен/абсорбтивен“ подход  
(“Adaptative/absorptive” approach)

При предложения от нас нов четвърти са-
мостоятелен подход (модел) става дума за необ-
ходимостта от целеви и ценностни, структурни и 
функционални трансформации в обществото, така 
че то да е в състояние да се справя с рисковете, 
пред които е изправено. 

По-рано13, следвайки Толкът Парсънс, посочи-
хме осем базисни функции, присъщи за всяка една 
сложна и самоорганизираща се, способна да оцеля-
ва и да се развива система:

1) Адаптация (adaptation): способност на сис-
темата да се адаптира (приспособява) към постоян-
но променящата се среда. 

2) Абсорбция (absorption): способност на систе-
мата да възприема ефективни стратегии, правилни 
подходи, добри практики и модерни стандарти от 
други системи.

3) Интеграция (integration): способност на сис-
темата да обединява своите съставни елементи и 
да ги сплотява за изпълняването на взаимно допъл-
ващи се и съвместими роли.

4) Отхвърляне (renunciation): способност 
на системата да отхвърля и да се отказва от свои 
неефективни стратегии, неправилни подходи, лоши 
практики и остарели стандарти. 

5) Запазване на латентни модели (latent 
pattern maintenance): способност на системата да 
възпроизвежда и да съхранява определени същ-
ностни модели (образци).

6) Капацитет за обучаване (learning capacity): 
способност на системата да се „обучава“ какво по-
ведение да има и как да отговаря на процеси (или 
събития) в средата.

7) Целеполагане (поставяне на цели) (goal 
setting): способност на системата да си поставя 

нови цели, да променя вече поставените цели, да 
преприоритизира желаните цели.

8) Целепостигане (постигане на целите) (goal 
attainment): способност на системата да постига по-
ставените цели.

Четири от тези функции: Адаптация, Целе-
постигане, Интеграция и Запазване на латентни-
те модели (AGIL), Толкът Парсънс посочва най-на-
пред. По-късно той добавя още две: Целеполагане 
и Капацитет за обучаване, но и те не изчерпват 
всички функции на системата. Това наложи да се до-
бавят нови две функции: Абсорбция и Отхвърляне.

Всяка система осъществява и осемте функции 
в сложен комплекс. Но ако се изучава обществото 
при управлението на рисковете, за четвъртия са-
мостоятелен подход (модел) в рамките на второто 
основно направление, обективното, за който е в 
сила максимата: Каквито са рисковете, такова е 
обществото, от ключово значение са адаптацията 
и абсорбцията – пасивната (свързана със статиката) 
и активната (свързана с динамиката) базисни функ-
ции, пряко засягащи отношенията на обществото с 
външната среда. 

Адаптацията означава, от една страна, нали-
чие на органи, средства, приспособления, канали 
за материална и нематериална обмяна, чрез които 
системата да „напасва“ себе си към външната среда 
и да улеснява позитивната, конструктивна комуни-
кация с нея, а от друга – развитие на нови струк-
тури и функции или модификация на вече същест-
вуващи, чрез които системата да прави постижимо 
своето нормално съществуване в съответствие с 
рисковете и промените в средата или въпреки и не-
зависимо от тези рискове и промени.

Абсорбцията е проявление на отвореността 
на системата към чужди успешни модели и решения 
и едновременно с това е свидетелство за умението 
ѝ да прилага тези модели и решения с максимална 
полезност за себе си, така че да укрепва своите за-
щитни механизми, да поддържа жизнеността си и 
да умножава своите конкурентни предимства.

Адаптацията и абсорбцията са свързани с 
трансформации, които системата трябва да извър-
ши със себе си. И двете са елементи от процес на 
напасване към външните условия, но адаптацията 
е по-пасивно приспособяване към средата, стре-
меж главно към статично равновесие с нея; абсор-
бцията е свързана с повече стремеж за динамично 
равновесие със средата, с усилия за възприемане 
на практики, позволяващи ѝ да дава адекватен от-

Таблица 1

Осемте базисни функции на системата

Системата 
спрямо 

външната 
среда

Системата 
спрямо своите 

елементи

Системата 
спрямо себе си

Системата спрямо 
смисъла на нейното 

съществуване

Пасивна функция 
(статика) Адаптация Интеграция Запазване 

на латентни модели Целеполагане

Активна функция 
(динамика) Абсорбция Отхвърляне Капацитет 

за обучаване Целепостигане
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говор на външните въздействия, да минимизира 
техните ефекти и управлява по-добре рисковете. 

Ако другите трите подхода (модела) – „Културен/
символен“, „Рисково общество“ и “Governmentality”, 
отразяват, съответно, културната, социалната и по-
литическата природа на риска, то последният – до-
бавеният от нас „Адаптивен/абсорбтивен“, четвърти 
подход (модел) отразява когнитивната (т.е. свързана-
та със знанието) природа на риска. 

При този подход обществото и индивидите не-
прекъснато, решават какво у себе си да променят и 
какво да съхранят, за да не позволяват на рисковете 
да разрушат обществото и способността на инди-
видите да оцеляват в подложеното на постоянни 
стресове общество. 

В общуването си с риска системата постоянно 
трябва да прави избори в множеството допусти-
ми решения, което е функция на способността на 
системата към адаптация и най-често се изразява 
в минимизиране на вложените ресурси; и да съиз-
мерва своята сложност с промените в средата, да 
се съобразява с нейните специфики, което е функ-
ция на способността на системата към абсорбция и 
най-често се изразява в редуциране14 на сложнос-
тта ѝ. Затова обикновено се приема, че риск има 
тогава, когато системата трябва да вземе решение, 
водещо до преразход на ресурси и до нарастване 
на нейната сложност.

Всеки от четирите подхода в някаква степен е 
краен, изследващ главно една страна от влиянието на 
обществото върху рисковете или на рисковете върху 
обществото: в тяхната основа са културно-антропо-
логическите и структурно-социологическите специ-
фики или управленско-организационните и систем-
но-функционалните способности на обществото. 

Рисковото общество ни изправя пред редица 
традиционни и нетрадиционни рискове. 

Нетрадиционни са такива рискове, които са съ-
ществували преди, но сега се проявяват по нов, ко-
ренно различен начин, или са нови и не са същест-
вували преди. Тяхната времева амплитуда и прос-
транствен обхват се засилват, ескалира сериознос-
тта на последиците им. Списъкът е обезпокоителен 
и респектиращ: тероризъм, разпадащи се държави 
и бежански вълни, хибридни войни, организирана 
престъпност и финансова криза, бедствия, аварии 
и катастрофи, пандемии, екологични промени и 
кибер(не)сигурност и мн. др., а за България можем 
да добавим и демографската криза, преминаваща 
вече в демографска катастрофа.

Нетрадиционните и традиционните рискове 
поставят на изпитание България. Всеки от четири-
те подхода дава свой ключ за предотвратяване на 
деструктивното им въздействие или за минимизи-
ране на щетите. Но понеже всеки от тези подходи е 
краен, за управление на рисковете пред страната е 
най-разумно, да се използва хибриден подход, ин-
тегриращ елементи от всички четири подхода. Раз-
работването на такъв подход е полезна задача – от 
теоретическа и практическа гледна точка. Като пър-
ва стъпка в тази насока, да видим „къде е България“ 
в отделните подходи, какво е главното в тях, което 
можем да извлечем за нея. 

Най-напред нека се спрем на първия, „Култу-

рен/символен“ подход. Този подход е част от су-
бективното направление, т.е. Каквото е обществото, 
такива са рисковете.

Ако се върнем към модела „решетка–група“ 
(фиг. 1), то за нашето общество може да се каже, че 
то има Йерархична култура и съответно Социална 
организация „С“. 

За подобен клас общества с отношения тип 
йерархия са характерни висока степен на колекти-
вистичност и властовост; вертикално бюрократич-
но управлявани и хоризонтално сплотени инди-
види; силни структурна принуда и групова обвър-
заност. За тях е присъщо подчинение на властта, 
спазване на груповите норми, стрес от рискове и 
страх от процеси и явления, заплашващи същест-
вуващия социален ред. Възприемането на риска 
се намира под сериозно въздействие от страна на 
традицията и на институциите, на които се разчи-
та да решават възникващите проблеми; правил-
ността на решенията се определя от властовия 
пост на вземащия ги. В управлението на риска се 
следват стриктни правила и инструкции. 

В духа на този модел обществото ни трябва 
да преодолее онези нагласи и комплекси, които 
ни превръщат в пасивни съзерцатели, карат ни да 
прехвърляме цялата отговорност за това как живе-
ем и се развиваме, на държавата, на властта. Ние 
все очакваме някой да реши проблемите ни, да 
свърши вместо нас, дори онова, което зависи от 
нас. Каквото е обществото, такива са рисковете 
означава: Каквито сме ние, така (ще) живеем. Нуж-
но е повече съзнание за нашата лична отговорност 
за нас самите, за обществото и държавата.

С други думи, главните рискове са функция и 
на това, което сме, на нежеланието ни да се проме-
няме, въпреки промените. Имаме особености, кои-
то са помагали да оцеляваме, но днес те само ни 
вредят. Става дума и за нагласи като: Аз ли ще оп-
равя света? Да би мирно седяло, не би чудо видяло! 
Преклонена главица сабя не я сече!; обаче и за пси-
хологически комплекси, като: песимизъм; трудно 
сплотяване като народ около общи цели; неумение 
да мислим стратегически; отчужденост от Държа-
вата - възприемането ѝ като нещо „отгоре“, дейст-
ващо най-вече с принуди, с наказания и оставящо 
на заден план обикновения човек.

Да вземем сега втория подход, „Рисково об-
щество“, който е част от субективното направление. 
И за него важи максимата „Каквото е обществото, 
такива са рисковете“.

Според този модел ние трябва да модернизи-
раме структурирането на обществото ни и отноше-
нията между отделните групи и прослойки. Новите 
индустриални, информационни и комуникационни 
технологии бързо стигат до нас, ние ги превръща-
ме в част от нашето ежедневие - индивидуално и 
обществено, но структурата на обществото и харак-
терът на социалните взаимодействия се променят 
бавно. По-рано имаше силовост и репресивност от 
държавата, това потискаше прояви на лошо отно-
шение, напр. към личната отговорност и околната 
среда. Но сега държавата губи респектиращата си 
и дисциплинираща сила, а задръжките отслабват и 
противоречията между бързо навлизащите техно-
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логии и бавно променящите се структури и взаимо-
действия в обществото нанасят допълнителни щети 
на държавата, сигурността, природата, морала, ге-
нерират все по-трудно управляеми рискове. 

Всичко има цена, която обществото и индиви-
дите плащат в много по-големи размери от елити-
те. А как да бъде другояче, щом елитите постоян-
но приравняват своята сигурност със сигурността 
на държавата, щом технологичното обновление 
се среща със структурно консервиране (изостана-
лост на формите) и провинциални обществени 
взаимоотношения (изостаналост на съдържания-
та). Време вече е да осъзнаем, че Каквото е обще-
ството, такива са рисковете, означава: Каквито 
са отношенията помежду ни, така ще живеем. 

Потопени сме в много сложна среда и трябва 
да приведем обществото, структурите, социалните 
взаимодействия и системите за реагиране при ри-
скове в съответствие с нея. 

Ако днес ако не се справяме с рисковете; то не 
е толкова заради тях, а най-вече заради нас – явно 
не сме на нивото на тези рискове. Затова Каквото е 
обществото, такива са рисковете означава и Как-
вото ни е обществото, пред такива рискове ще се 
изправяме.

Преминаваме към третия, “Governmentality” 
подход, принадлежащ на обективното направле-
ние. За него е в сила максимата: Каквито са риско-
вете, такова е обществото.

В Governmentality са еднакво важни и капа-
цитетът за управление, и манталитетът при 
управление. Двете съставки означават нещата 
да се правят по правилния начин (от управлявам, 
управление, правителство) и да се правят правил-
ните неща (от манталитет, менталност), т.е. фун-
даменталното: да се правят правилните неща по 
правилния начин. 

Рисковете пред България са сериозни. Затова 
ние трябва максимално да се постараем:

– Да заздравим и преустроим институциите 
за сигурност; да изградим системи за ранно сигна-
лизиране; да създаваме по-голям капацитет (ма-
териален, финансов, информационен и кадрови) 
за превенция; да инвестираме сериозно в първите 
реагиращи – first responders. Трябва да мислим си-
гурността през призмата на риска, а Системата и 
Стратегията за национална сигурност – да се раз-
бират като Система и като Стратегия за управление 
на рисковете за националната сигурност. Това значи 
Държавата да се обърне с лице към риска, да усвои 
управленски технологии и развие сетива, ключови 
за Рисковото общество, да премине от реагиране и 
превенция, към ранно сигнализиране и дори към 
прогнозиране.

Трансформирането на Системата за национал-
на сигурност в Система за управление на рисковете 
за национална сигурност, ще изпълни с много пове-
че смисъл и капацитет първата съставка на неоло-
гизма Governmentality и по този начин ще можем в 
много по-голяма степен да правим нещата по пра-
вилния начин в идващото Рисково общество.

– Да променим и повишим своите критериите, 
по които избираме и оценяваме нашите политици. 
В Рисковото общество е недопустимо водещи в из-

бора на политици да бъдат харизмата, личните и 
групови пристрастия, емоционалната обвързаност 
или желанието да се отхвърлят онези, които просто 
не ни се нравят. Нуждаем се от нови критерии за из-
бор на политици, даващи шанс на хора съвременно 
мислещи, владеещи адекватни на новите рискове 
управленски технологии - лидери с кауза, визионе-
ри, знаещи и можещи, високо образовани, просве-
тени, едновременно българи и граждани на света и 
разбира се – онлайн.

По-рано имаше строго отделяне на политици-
те от експертите. Политиците бяха на стратегиче-
ското ниво (какво трябва да се прави), а експертите 
на оперативното ниво (как трябва да се прави) и на 
тактическото ниво (кой трябва да го прави). Днес е 
трудно да се поддържа това разделение. При този 
подход е водещ въпросът за необходимостта поли-
тиците да придобиват сериозни експертни познания 
и критично експертно мислене, които да им помагат 
да действат не само на стратегическото ниво, но да 
имат разбирания и способности, свързани с дейст-
вия, присъщи на оперативното ниво. Това е качест-
вено нова менталност, за нея се изисква качест-
вено нов манталитет и нашето общество трябва 
да започне да преценява и избира политиците си и 
през тази нова, важна, доскоро нетипична призма. 
То повече не бива да поверява управлението на по-
пулисти-дилетанти, на свръхамбициозни абстрактни 
политикани, на демагози, които с лекота вземат ре-
шения, за чиито последствия няма да отговарят, на 
харизматични майстори на манипулациите. 

Развитието на подобно отношение на обще-
ството към политиците, прилагането на съвременни 
критерии към властовата им пригодност ще изпълни 
с много повече смисъл и способности втората със-
тавка на неологизма Governmentality и по този на-
чин ще можем в много по-голяма степен да правим 
правилните неща в идващото Рисково общество.

Като изпълним с много повече смисъл и 
способности и двете съставки на неологизма 
Governmentality, ще можем в много по-голяма степен 
да правим правилните неща по правилния начин, да 
управляваме ефективно рисковете на Рисковото об-
щество. Така ще се възползваме най-добре от идеите 
и препоръките на този модел и ще осъзнаем, че той 
е прав като твърди, че каквито са рисковете, такова е 
обществото. Българското общество.

Остана четвъртият - добавеният от нас „Адап-
тивен/абсорбтивен“, подход, част от обективното 
направление. За него имаме: Каквито са рискове-
те, такова е обществото.

Мутациите на традиционните и метастазите 
на нетрадиционните рискове, означават, че не мо-
жем да се снишим и да изчакаме бурята да отми-
не, а трябва да се адаптираме към средата за (не)
сигурност; да придобиваме сетива и способности, 
така че да оцеляваме, но и да се развиваме. Адап-
тацията трябва да бъде институционална - инсти-
туциите не могат да функционират с предишната 
архитектура и в предишния режим – реактивно, те 
трябва да се мрежовизират, да залагат на децен-
трализация и координация, не на централизация 
и командване; трябва да предвиждат процесите, 
да вървят пред тях и действат преди тях. Но адап-
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тацията не може да не бъде и при обществото и 
отделния индивид. Нужно ни е ново отношение 
към несигурността, умения да живеем във висока 
несигурност и при редуващи се кризи. Обществото 
не бива при всяко събитие да се подплашва като 
стадо, да изпада в паника, да се разпада на малки 
общности; индивидите не бива да се поддават на 
стихийни желания за спасяване поединично, а да 
усвояват различен тип поведение – на сплотяване, 
на съпричастност. Само така би могла да се намали 
стресовата уязвимост на обществата и гражданите –  
да свикват те и държавните институции, че ще жи-
веят с рисковете и в риск.

И докато адаптацията е пасивна, приспособя-
ваща се, наложена и не оставяща много алтерна-
тиви, защото поставя изисквания, които трябва да 
се приемат, то абсорбцията е активно и дори про-
активно поведение, анализиране на възможни оп-
ции и избори. Ние не сме сами на този свят и не е 
нужно да се откриват Америка и топлата вода: има 
правилни модели на поведение, ефективни подхо-
ди и добри практики, с които други държави, чрез 
техните нормативни уредби и властови институции, 
общества и граждани съумяват да дадат ефективни 
отговори на деструктивните процеси, да изработят 
устойчиви решения на негативните проблеми. Така 
че трябва да търсим подобни правилни модели на 
поведение, ефективни подходи и добри практики 

и да ги внедряваме у нас. Но не буквално, а като 
отчитаме нашите традиции, култура, знания и уме-
ния. Абсорбцията не е сляпо копиране; тя е процес, 
усилие, воля за усвояване на това, което работи и 
произвежда сигурност в по-развити общества, за да 
се справяме успешно в несигурността и да се разви-
ваме както тях. 

Синтезът на адаптацията и абсорбцията в този 
подход е повече от техния механичен сбор. Адап-
тивно/абсорбтивният подход означава синергети-
чен процес на адаптация и абсорбция като адап-
тацията влияе на (оптимизира) абсорбцията и аб-
сорбцията влияе на (оптимизира) адаптацията. Ако 
този модел се превърне в съвременен инструмент 
за трансформации и поведение на страната ни в Ри-
сковото общество, то тогава наистина би могло да 
осъзнаем защо при него казват, че каквито са риско-
вете, такова е обществото.

За противодействието на рисковете пред на-
шето общество е необходимо на базата на чети-
рите самостоятелни подхода да се разгърне хи-
бриден подход, интегриращ елементи от всички 
четири подхода. Хибридността на съвременната 
среда за (не)сигурност налага разработване на 
подобен хибриден подход за България и нейната 
национална сигурност. Необходимостта от разра-
ботване на хибриден модел е главното послание 
на този доклад.
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Информационни войни в ерата  
на постистината
доцент д-р Мила Серафимова

Резюме: Статията е посветена на тенденцията все повече фалшиви новини да бъдат генерирани от 
псевдоновинарски организации. Полето на изследването обхваща както информационните войни, свързани 
с конфликтите в Украйна и политическия ПР (предизборните кампании за президент в САЩ), така и комерси-
алния аспект на феномена „фалшиви новини“ – създаването на „новини“ в името на корпоративния интерес. 
Изследва се ролята на социалните мрежи за придаване на достоверност на неновинарско съдържание, как-
то и предприетите мерки от страна на журналистически организации и собственици на социални медии за 
ограничаване на явлението. Ролята на стратегическите комуникации на ЕС и НАТО е разгледана във връзка с 
промяната на приоритетите във функциите на медиите по посока от информиране към промяна на нагласите 
и поведението на целевите аудитории.

Ключови думи: фалшиви новини, информационни войни, хибридни заплахи, корпоративен интерес, 
социални медии, стратегически комуникации.

Information Wars in the Post-Truth Era

Assoc. Prof., PhD Mila Serafimova

Abstract: This article is about the tendency more and more fake news to be generated by pseudo news 
organizations. The field of the study incudes the information wars, related to the conflict in Lebanon and Ukraine, 
the political PR (2016 Presidential election campaigns in USA), as well the commercials aspect of the fake news 
phenomenon – creation of “news” in favor of the corporate interest. The study investigate the role of the social media 
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Краят на журналистиката е един отдавна предиз-
вестяван край. Но както казва Марк Твен по по-
вод фалшивата новина за неговата смърт: „Слу-

ховете за моята кончина са силно преувеличени“1.
Очевидно фалшивите новини са част от бити-

ето и историята на журналистиката и всъщност не 
са нещо, с което се сблъскваме за първи път. Соци-
алните медии обаче ги превръщат в модерен фено-
мен, в ново явление, което променя не само пуб-
личните комуникации и журналистиката, но също 
така обществените и политически реалности.

Темата „фалшиви новини“ генерира огромен 
интерес през последната година (163 000 000 резул-
тата в Гугъл за 0,53 минути и то само на английски, 
832 000 резултата в Гугъл за понятието, изписано 
на български), а понятието постистина е обявено за 
дума на годината от Оксфордския речник. 

Всъщност фалшивите новини се оказват в ос-
новата на най-разнообразни възли от проблеми 

– от победата на Тръмп на изборите в САЩ, през 
пропагандната машина на Путин и информацион-
ната война в Украйна, до битката за Алепо в Сирия 
и честването на Трети март на Бузлуджа. Оказва се, 
че София е „център за фалшиви новини за Италия“: 
„От фирма, регистрирана на ул. „Сердика“ 22, сай-
тове бълват измислици за премиера Джентилони, 
установиха властите в Рим“2.

Поглед назад към историята на журналис-
тиката ни би ни помогнал да разберем доколко 
устойчива е тя на явления, които биха могли да 
деформират конституиращите я принципи и да я 
превърнат в нещо различно от журналистика. Та-
къв поглед към историята ѝ ни показва, че основ-
ните журналистически принципи като обективност, 
служба на обществения интерес, вярност към исти-
ната, честност и ненанасяне на вреда периодично 
отстъпват под натиска на явления като икономиче-
ски интерес на медийните организации, зависимост 
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от политическите реалности, преследване на инте-
реса на аудиторията, след което отново настъпва 
период на утвърждаване на конституиращите жур-
налистиката принципи. Надмощието на една от тен-
денциите винаги е съпътствано от противоположна 
и съответстваща по сила реакция, което доказва 
устойчивостта на журналистическите принципи на 
външната принуда.

Погледът към миналото ни подсказва, че всъщ-
ност журналистиката е достатъчно устойчива и 
притежава защитни сили и имунна система, които я 
съхраняват. В този смисъл тревогата за фалшивите 
новини не можем да свържем с природата на сама-
та журналистика, а по-скоро с намесата на външни 
сили в нейното поле. Експанзията на политическо-
то, което обсебва журналистиката и я превръща в 
средство за постигане на своите цели се свързва и с 
бизнес възможностите, които фалшивата реалност 
на постистината предоставя.

Международните институции и правител-
ствата приемат все повече като своя отговорност 
битката с фалшивите новини. Подобно на руските 
пропагандни издания, като Russia Today и Sputnik, и 
медията на крайно десните Breitbart и движението 
Аlt-right (алтернативното дясно в САЩ, което има 
богата армия от тролове, разпространяващи вся-
какви конспиративни теории) осъществяват актив-
но експанзия в Европа и САЩ и печелят огромна 
аудитория. Реакцията на фалшиви новини е инсти-
туционализирана както в ЕС (EU’s East StratCom Task 
force), така и в НАТО (NATO Strategic Communication 
Center of Excellence). Директиви и структури на две-
те организации се занимават с мониторинг и опро-
вержения на неверните твърдения в медиите. 

EU’s East StratCom Task force, който се състои от 
девет експерта, а през 2017 г. е гласуван бюджет за 
разширяването на състава му, от 2015 г. до сега съз-
даде мрежа от сътрудници – повече от 400 експерти 
по публична комуникация, журналисти, неправител-
ствени организации и тинк танкове в повече от 30 
държави, които сигнализират на службата за дезин-
формационни статии. Планът за действие на екипа 
на EU’s East StratCom Task force има три основни цели:

1. Ефективна комуникация и представяне на 
политиките на ЕС по отношение на Източна Европа.

2. Подкрепа за медийната среда в Източна Ев-
ропа и страните членки на ЕС, включително подкре-
па за медийната свобода и независимите медии.

3. Подобряване на способностите на ЕС за про-
гнозиране, реакция и отговор на дезинформацион-
ни дейности от външни страни.3

Мисията на NATO Strategic Communication 
Center of Excellence е дефинирана като принос към 
процеса на публична комуникация на Алианса, осъ-
ществяван в партньорство с международни учас-
тници – цивилни и военни експерти, частния сектор, 
академичните среди, като се използват съвремен-
ни технологии и методи за проучвания, анализ и 
вземане на решения. Като основни дейности NATO 
Strategic Communication Center of Excellence опреде-
ля ранната превенция на хибридни заплахи и сцена-
рии, анализи и реакция на информационната война 
на Русия в Украйна, предпазване на членовете на 
НАТО от подривна информационна дейност, про-

учвания на информационната кампания на Ислям-
ска държава и влиянието ѝ върху обществеността в 
държавите членки на НАТО, проучване на ролята на 
социалните медии като оръжие в хибридната война 
и обучение и тренинги на представителите на НАТО 
в областта на стратегическите комуникации.4

И двете структури за стратегически комуни-
кации – на НАТО и на ЕС, декларират изрично, че те 
няма да отговарят на пропагандата с контра про-
паганда. Един сам по себе си положителен факт, 
тъй като отговарянето на пропагандни техники като 
лъжи, преувеличения, слухове и манипулации със 
същите похвати би било затворен кръг, който няма 
да ни отведе към истината. Но институционализи-
рането на борбата с фалшивите новини поставя въ-
проса за жизнеността на журналистиката и консти-
туиращите я принципи.

Понятието „постистина“ е резултат от рефле-
ксията върху съвременната медийна реалност и все 
повече журналисти повтарят в своите репортажи, 
че „живеем в ерата на постистината“. ПР експерти-
те се опитват да формулират препоръките, които 
трябва професионалистите да следва. Според лорд 
Ливермол, Britain Thinks, консултантска компания, 
която в сътрудничество с PR Weeks стартира проект 
за анализ на нагласите във Великобритания преди 
Брекзит, четири са основните насоки, които във вре-
мената на постистината трябва да следваме.

Първо, разбирането на нашата аудитория е 
по-важно от всякога. Отминаха времената, кога-
то ние можехме да предполагаме какво нашите 
публики мислят. Познаването им е най-ценното 
за една компания.

Второ, в среда, в която негодуванието и съм-
ненията относно компетентността са упорити, ние 
трябва да си извоюваме правото да бъдем чути и 
да демонстрираме смирение и разкаяние по отно-
шение на миналите ни грешки.

Трето, ние трябва да си припомним основите 
на опровергаването на неверни твърдения, но също 
така е необходимо да научим нов език, който бора-
ви с емоции толкова, колкото с логика.

Четвърто, най-важният урок в света на постис-
тината е, че трябва да доминираме в комуникация-
та. Затова стратегията е толкова важна. Тя дава въз-
можност да поставим рамката на разговора, като 
разкажем най-завладяващата история.5

И също така не по-малко важно е подготвянето 
на въздействащи и ефективни послания, които не се 
появяват като случайна импровизация, а са основа-
ват на задълбочен анализ, произтичат от ясна стра-
тегия и са тествани, за да бъдат усъвършенствани и 
за да се гарантира влиянието им върху публиките. 
Потвърждение за ролята на посланията са както 
„Да направим Америка велика отново“ на Тръмп, 
така и британското „Да си върнем контрола“.

Колкото и да подлагаме на съмнение кон-
струирането на понятието „постистина“, факт е, 
че то е международна дума на годината за 2016 г. 
според Оксфордския речник.

Той дефинира постистината като „свързана 
с обстоятелства, при които обективните факти са 
по-малко влияещи върху формирането на общест-
веното мнение, отколкото призивите към емоциите 
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и личните убеждения“, като е цитирана следната 
употреба на понятието: „В ерата на пост-истината е 
лесно да бъдат подбрани факти и да се достигне до 
заключение, което желаем.“6

Именно тази реалност превръща ролята на ПР-
ите в ключова. Те поемат отговорността да ориен-
тират аудиторията в автентичността на фактите и в 
обективността им.

Много компании обаче създават сайтове за 
фалшиви новини, които представят техния бранд в 
социалните мрежи.7

Като че ли наистина духът е пуснат на свобода 
и е много трудно да се върнем към ценности като 
обективност и служба на обществения интерес, 
които би трябвало да се споделят както от ПР-ите, 
така и от журналистите.

Автоматичното генериране на новини звучеше 
като фантастика до скоро, но твърде бързо се оказа 
плашеща реалност, която ПР-ите вече трудно могат 
да овладеят с традиционните средства на планира-
нето и осъществяването на комуникация. В света на 
социалните мрежи човешкият фактор, било то жур-
налист или ПР, все повече губи контрол върху кому-
никационния процес. Всеки, който се е опитвал да 
опровергава неверни новини, е разбрал в колко го-
ляма степен социалните медии ни лишават от кон-
трол върху комуникацията.

Много професионалисти се питат дали въоб-
ще е възможно да върнем обратно духа, който сме 
освободили? 

„Няма значение колко трудно ще бъде, зависи 
от медиите, маркетинг и комуникационните про-
фесионалисти да работим заедно, за да осигурим 
едно бъдеще, основаващо се на фактите, автентич-
ността и прозрачността, а не на лъжи и измами“, 
призовават професионалните общности.8

Настина много би ни се искала понятия като 
„постреалност“ и „фалшиви новини“ въобще да не 
съществуват в речника ни, но за съжаление те са 
факт и променят професията както на журналисти, 
така и на ПР-а.

Не можем да очакваме тези явления да изчез-
нат скоро и затова част от задълженията на ПР-ите 
става реакцията в случай на разпространяване на 
фалшиви новини за организацията. След ролята, 
която изиграха фалшивите новини в предизбор-
ната кампания за Президент в САЩ, корпоратив-
ният ПР полага целенасочени усилия за противо-
действие на фалшивите новини, които стават част 
от антикризисния мениджмънт. Задължение на 
кризисните екипи става предвиждането на ситуа-
ции, при които опонентите на организацията могат 
да използват полуистини или трактовки на факти-
те, за да създават фалшиви новини. Всички орга-
низации трябва да разработят сценарии за фалши-
ви новини като част от техните кризисни планове. 
Често организациите биват атакувани с фалшиви 
новини, съдържащи персонални нападки към ръ-
ководството и неверни твърдения за незаконно 
финансиране или сделки.9

Големите комуникационни агенции в САЩ на 
годишната си гала вечер през декември 2016 г. фор-
мулират фалшивите новини като основна заплаха за 
публичната комуникация и ги дефинират като „слух 

с центробежна сила и злонамерено или конспи-
ративно съдържание, който притежава всички ка-
чества за продължително съществуване в социал-
ните мрежи“10.

Американският портал fakenewswatch.com гру-
пира фалшивите новини в три категории:

1. Fake/Hoax-News – измислени новини, които 
са написани нарочно за заблуда на читателите.

2. Сатирични сайтове, които по принцип пра-
вят същото, но имат за цел да разсмиват (а не да 
лъжат) и често пъти съдържат някакъв вид полити-
чески послания.

3. Clickbait – това са сайтове, които публикуват 
всевъзможни съобщения, без да се интересуват дали 
са правдиви или не. Целта е бързо да се привлече вни-
манието на потребителите, често пъти с изопачени и 
изкривени интерпретации на истински новини.

„Онези, които разпространяват фалшиви нови-
ни, обикновено искат да привлекат вниманието на 
хората. Но понякога и целенасочено се опитват да 
навредят“ , според Франк Циман, който от години 
поддържа сайта hoax-info.de. Циман събира фалшиви 
новини, които му изпращат потребители от цял свят.

Проучване на новинарския поток по време 
на предизборната кампания в САЩ показва, че 
фалшивите новини са надминали по популярност 
истинските във Фейсбук. По време на най-критич-
ните месеци от кампанията за президент на САЩ, 
20-те топ новини от блогове и сайтове със съмни-
телна репутация и достоверност са генерирали 
близо 9 млн. споделяния, реакции и коментари 
във Фейсбук. В сравнение – 20-те водещи исто-
рии на престижните и утвърдени медии са успе-
ли да съберат едва 7,4 млн. Скалъпените истории 
са предизвикали повече коментари, споделяния 
и реакции, отколкото топ новините от общо 19 
престижни медии, сред които „Ню Йорк Таймс“, 
„Вашингтон Поуст“, „Хъфингтън Поуст“ и „Ен Би 
Си Нюз“. Тревожните резултати доказват, че сен-
зацията, а не фактологически доказаната истина 
в медиите определя политическия дискурс. Чети-
ри от фигуриращите в топ 10 фиктивни новини са 
дело на един и същ сайт „Ендинг дъ фед“. На първо 
място с над 960 000 споделяния, реакции и комен-
тари е публикуваното „ексклузивно“ изявление 
на папа Франциск, в което той обявява пълната си 
подкрепа за Доналд Тръмп и че застава плътно зад 
гърба му. Веднага след това е и „смазващата ис-
тина“ от „Уикилийкс“, които са потвърдили „учас-
тието на Хилари Клинтън в продажбата на оръжия 
за „Даеш“. Резултатите доказват още, че Фейсбук 
потребителите не само са споделили лъжливото 
съдържание, но и са го възприели като истина. Ин-
тересът към скандалната измислица взима превес 
над достоверното осведомяване. Този вкус на ау-
диторията към сензационното не е нищо ново за 
историята на журналистиката, но сега социалните 
медии увеличават неимоверно мащаба на пора-
женията върху обективното отразяване и форми-
рането на нагласи и промяна на поведението. Ско-
ростта, с която се нанасят щетите също е несравни-
мо по-висока, което води до огромна ефективност 
на манипулациите.

Социалната мрежа е обвинена, че разпрос-
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транението на фалшиви новини в нея е повлияло 
на мнението на избирателите в САЩ. “USA Today” 
цитира изявление на основателя на Фейсбук Марк 
Зукърбърг по време на конференцията Technonomy, 
според когото твърдението не отговаря на истина-
та и фалшивите новини представляват много малка 
част от съдържанието във Фейсбук.11 Според него 
освен, че фалшивите новини са много малко, те са 
и за двамата кандидати. Интервюиращият Дейвид 
Киркпатрик пита Зукърбърг и за виртуалия „балон“, 
в който живеят повечето потребители на Фейсбук. 
Привържениците на Хилари Клинтън например 
получават практически само материали, които са 
в нейна подкрепа, като същото важи и за почита-
телите на Тръмп. Според Зукърбърг обаче хората 
виждат само 1% по-малко новини от другия фланг. 
Зукърбърг обаче е съгласен с тезата (която за поре-
ден път доказва известната теория на комуникаци-
ята), че действително хората кликват предимно на 
теми, които подкрепят вярванията им и подминават 
останалите. „Всеки ще бъде доста изненадан, ако 
разбере колко много неща прескача и не им обръ-
ща внимание, ако те не отговарят на вижданията му 
за света. Не знам какво може да направим по този 
въпрос“, споделя основателят на Фейсбук.

Заглавията на фалшивите новини успяват да 
заблудят американците в 75% от случаите, показ-
ва мащабно ново изследване, извършено от цен-
търа Ipsos по поръчка на сайта BuzzFeed.12 Проуч-
ването също е стигнало до извода, че хората, които 
се позовават на Фейсбук като основен източник на 
информация, по-често от останалите гледат на фал-
шивите заглавия като на истински. Хората, които все 
пак търсят информация в специализирани сайтове, 
не се заблуждават толкова лесно. 

Феноменът „фалшиви новини“ сам по себе 
си се превърна в новина в началото на декември 
2016 г., когато 28-годишен мъж реши да „разслед-
ва“ такава измислена история и нахлу с оръжие в 
пицария в предградие на Вашингтон. Така нарече-
ният „пицагейт“ доведе и до първата оставка в еки-
па на Доналд Тръмп.

„Гугъл“ също беше критикувана, че като топ 
предложение в търсачката си за резултатите от из-
борите е давала сайт, който некоректно е показвал 
въпросните резултати от гласуването в САЩ. „Целта 
на търсачката е да предостави най-релевантните и 
полезни резултати за потребителите. В този случай 
е явно, че не сме се справили, но ние постоянно по-
добряваме и работим по алгоритмите“, коментира 
говорител на „Гугъл“.

И двете критикувани компании „Гугъл“ и 
„Фейсбук“ обявиха, че затягат контрола на раз-
пространение на новини в техните сайтове и он-
лайн услуги. Причината са зачестилите критики към 
двете компании, че разпространението на сайтове с 
фалшиви и подвеждащи новини придобива притес-
нителни размери и те не правят нищо по въпроса, 
съобщава вестник „Ню Йорк Таймс“.

Двете компании обявиха, че няма да толери-
рат фалшивите новини. „Гугъл“ планира да забрани 
на такива сайтове да използват нейните платформи 
за онлайн реклама. По този начин ще намали източ-
ниците им на приходи. „Фейсбук“ също планира по-

добни мерки и ще спре да рекламира своята услуга 
в подобни сайтове. „Фейсбук“ обяви въвеждането 
на инструменти, с които да се предотврати разпрос-
транението на фалшиви новини, като също така 
направи по-лесно за потребителите да сигнализи-
рат, когато видят в секцията „Новини“ (News Feed) 
в профила си статия, съдържаща невярна инфор-
мация. Освен това „Фейсбук“ ще работи с външни 
партньори като сайтовете за проверяване на факти 
„Сноупс“, „Политифакт“ и „ФактЧек“, телевизия Ей 
Би Си нюз и „Асошиейтед прес“ за проверяване на 
достоверността на споделяните в платформата му 
новинарски материали.

Когато някоя от тези организации определи 
дадена статия за измама, тя няма да бъде сваля-
на от социалната мрежа, но ще излиза по-надолу в 
секцията „Новини“ и потребителите ще я виждат с 
обозначение „оспорена“ (disputed). Всеки ще може 
да кликне на линка, за да разбере какво не ѝ е на-
ред и ще получи второ предупреждение, че съдър-
жанието е невярно, ако все пак реши да сподели 
статията с приятелите си, обясняват от „Фейсбук“ в 
изявление, дадено за „Асошиейтед прес“.

Маргинализирането на журналистическо-
то отразяване става очевидно в случаи като тези 
с „фабриките за фалшиви новини“ в македонското 
градче Велес, разкрита от журналисти от Велико-
британия и Съединените щати, които с изненада 
установиха, че зад голяма част от стотиците страни-
ци с фалшиви новини стоят безработни младежи от 
града. На въпрос на журналистите дали не се сраму-
ват, че разпространяват лъжи, македонските автори 
на фалшиви новини отвърнали, че не се интересу-
ват от политиката, а просто се възползват от лесния 
начин за изкарване на пари. Според тях, задълже-
ние на читателите е да проверят дали това, което са 
прочели, е истина или не.

Консолидирането на журналистическата общ-
ност и взаимодействието ѝ с мениджмънта на соци-
алните медии е положително развитие в областта 
на публичните комуникации и опит за противодей-
ствие на реалностите в „ерата на постистината“. Об-
себването на комуникацията от търсачките и пре-
връщането на журналисти и ПР-и в ненужни и лесно 
заменими от маргинални създатели на новини или 
целенасочени манипулатори, води до медийна сре-
да, която често наричаме замърсена, но тя е дори 
пагубна за съхраняване на рационалността.

В България не липсват сайтове, които открове-
но имат за цел да лъжат, изкривяват обществено-
то мнение и нагласи с цел посещаемост на сайта 
или манипулации, но много често традиционните 
медии мултиплицират тези фалшиви новини или 
легитимират собствениците на тези сайтове. В „Ме-
диапул“ може да видим опит за противодействие 
на фалшивите новини в специализирана рубрика, 
озаглавена Fact Check.

Журналистите не трябва да допуснат както из-
ползването на професията за манипулиране на об-
щественото мнение, така и маргинализирането ѝ. 

Работата на ПР-ите и журналистите е много 
различна, но всички имат ангажимент към истина-
та и висока степен на обществена отговорност. Ако 
има нещо положително в ерата на постистината и 
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фалшивите новини, то е, че те могат да консолиди-
рат журналисти и ПР-и в името на оцеляването не 
само на професионалните стандарти, но въобще на 
тези две професии. Могат да консолидират също 

така всички рационално мислещи хора, които не 
желаят да бъдат лъгани и манипулирани и да про-
вокират търсенето на качественото журналистиче-
ско отразяване.
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Съвременни предизвикателства  
пред трансатлантическите отношения

доцент д-р Иван Панчев

Резюме: В настоящия доклад е извършен анализ на състоянието и предизвикателствата пред трансат-
лантическите отношения в областта на сигурността и външната политика, както и проблемите в областта на 
икономическите отношения.

Ключови думи: трансатлантически отношения, рискове, заплахи, международна сигурност, отбрани-
телни разходи, трансатлантическо търговско-икономическо партньорство между САЩ и ЕС.

Abstract: The paper presents on ananalysing of the state and the challenges in the sphere of transatlantic 
relations in defense, the foreign affairs and economic problems.

Key words: transatlantic relationship, risk threat, international security defence expenditure, Transatlantic 
Trade and Investment Partnership – TTIP.

Трансатлантическите отношения се превръщат 
в гореща тема, дебатирана по целия свят. Го-
ляма част от академичните среди и профе-

сионалните политици отделят значително време и 
усилия за анализиране и изследване на трансатлан-
тическите връзки. Според някои аналитици те са в 
криза, а според други – представляват проблем. 
Докато едни са на мнение, че в тях няма нищо ново, 
други ги разглеждат като нещо съвсем непознато. 
Европейският съюз и неговите северноамерикан-
ски партньори, Съединените американски щати и 
Канада, споделят общите ценности на демокраци-
ята, правата на човека, икономическата и политиче-
ската свобода, както и общи интереси в областта на 
външната политика и сигурността.

САЩ са най-близкият съюзник на ЕС в областта 
на външната политика. Партньорите работят в тяс-
но сътрудничество, като се консултират помежду си 
относно своите международни приоритети и често 
работят за прокарването на своите съвпадащи ин-
тереси в рамките на многостранни форуми. Сътруд-
ничеството между ЕС и САЩ в областта на външна-
та политика традиционно засяга въпросите относно 
Близкия изток.

Трансатлантическото политическо и воен-
но сътрудничество беше засилено вследствие на 
драматичните събития в Украйна, включително и 
най-вече незаконното анексиране на Крим от Русия 
през март 2014 г. 

Сътрудничеството в Западните Балкани също е 
ефективно и САЩ предоставят политическа подкре-
па за усилията на ЕС за подобряване на отношения-
та между Сърбия и Косово.

Плодотворни взаимодействия бяха разработе-
ни с мисиите в рамките на общата политика на ЕС за 

сигурност и отбрана (ОПСО) – и преди всичко меж-
ду НАТО и ОПСО – на места като Афганистан, Ирак, 
Косово, Босна и Херцеговина и в региона на Афри-
канския рог.

Могат да бъдат идентифицирани и някои про-
блеми в областта на външната политика.

Основното предизвикателство пред трансат-
лантическите отношения, макар и под нова форма 
си остава разпределянето на тежестите – финансо-
ви, материални и човешки между страните членки. 
Този проблем стои от самото създаване на НАТО, 
но по време на Студената война поради общата 
заплаха има сравнително единодушие и общо раз-
биране за тежестите, която всяка страна членка 
трябва да поеме съобразно своите възможности. 
След края на Студената война всички европейски 
страни, разбира се в различна степен, се възполз-
ваха от променената среда за сигурност и намали-
ха своите разходи за отбрана. В резултат на това 
технологичните и военни възможности на САЩ и 
Европа започнаха сериозно да се разминават. В 
допълнение към това европейските страни старти-
раха през 1999 г. ЕПСО, което още повече изостри 
въпроса за това как да бъдат разпределени оскъд-
ните ресурси за отбрана. През последните 10 – 15 
години Европейските страни и САЩ се дистанци-
раха значително едни от други, тъй като възгледи-
те и външнополитическите приоритети на двете 
страни се разминаваха. САЩ освен това продъл-
жаваха да не получават отговор на многобройните 
си призиви страните членки да увеличат или поне 
да не намаляват разходите си за отбрана и да не 
разчитат, че САЩ ще бъде винаги и по всяко време 
до европейците, когато настъпи опасност. Това си 
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пролича ясно по време на Арабската пролет и осо-
бено по време на Либийската криза.

Промяната на средата на сигурност, трудно 
предвидимите предизвикателства, рискове и за-
плахи за международната сигурност, кризата в 
Украйна и развитието на „хибридната война“, дей-
ността на терористичната организация „Ислямска 
държава“ и нестабилността по източния и южния 
фланг на НАТО наложи вземането на важни страге-
гически решения на Срещата на високо равнище на 
НАТО в Уелс (2014 г.).

Едно от най-важните решения, взети в Уелс през 
2014 г., бе постигането на консенсус от партньорите за 
увеличаване на разходите за отбрана до 2% от БВП, 
като до 20% от тях да бъдат инвестирани в ново въо-
ръжение и техника, но все пак трябва да се отбележи 
че това решение няма задължителен характер а по 
скоро препоръчителен. През 2015 г. първата година 
от поетите ангажименти 15 страни, а през 2016 г. 16 
страни са увеличили отбранителните си разходи, като 
5 страни са изпълнили приетото решение от Уелс.

Въпросът за разпределението на бремето меж-
ду съюзниците остава дори в случаи когато изглежда, 
че има консенсус. Отличен пример в това отношение 

е операцията в Афганистан. Въпреки единодушното 
съгласие за започването и необходимостта на миси-
ята, има сериозни разминавания между съюзниците 
за това кой с колко допринася и с колко трябва да до-
принася. Нежеланието на повечето страни да изпра-
тят значителни контингенти или да ги разположат в 
най тежките и опасни райони отразява вътрешнопо-
литически съображения и различна култура, която 
няма как да бъде преодоляна. 

Различното възприемане на средата за сигур-
ност и разминаванията по повод използването на сила 
между САЩ и Европа доведоха и до различно схваща-
не за същността на НАТО през последните години. 

Докато за европейските страни Алианса е по-
вече политически и по малко военен съюз, то за 
САЩ той си остава предимно военен. САЩ започ-
наха да заобикалят НАТО и да търсят двустранни 
споразумения и изграждане на коалиции от страни, 
които са готови да ги подкрепят с ресурси – поли-
тически, финансови или човешки и възприеха не-
оконсервативния подход за активно политическо 
инжинерство чрез смяна на режими със силно про-
тиворечивия от легална и легитимна гледна точка. 
Това предизвика контрареакция главно от страна на 

Процент от БВП на НАТО

Страни членки на НАТО 2015 г. 2016 г.
САЩ 50,4% 45,9%
Европейски страни в НАТО и Канада 49,6% 54,1%
Великобритания 8,1% 7,4%
Франция 6,8% 7,6%
Германия 9,5% 10,2%
Италия 5,1% 5,6%
Канада 4,4% 4,9%
Испания 3,4% 4,0%
Други страни 12,3% 14,2%

Процент от отбранителните разходи в НАТО

Страни членки на НАТО 2015 г. 2016 г.
САЩ 72,2% 68,2%
Европейски страни в НАТО и Канада 27,8% 31,8%
Великобритания 6,6% 6,7%
Франция 4,9% 5,8%
Германия 4,4% 5,1%
Италия 2,0% 2,8%
Канада 1,7% 2,1%
Испания 1,2% 1,5%
Други страни 6,9% 8,3%

Отбранителни разходи в проценти от БВП

Страни в НАТО 2015 г. 2016 г.
САЩ 3,6% 3,61%
Гърция 2,5% 2,38%
Великобритания 2,1% 2,14%
Полша 2,3% 2,1%
Естония 2,1% 2,18%
България 1,30%
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Франция и Германия, които започнаха да провеж-
дат политика на балансиране на САЩ. Друго основ-
но предизвикателство пред трансатлантическите 
отношения е разширяване на политическия диалог 
между страните членки на НАТО. Без политически 
диалог е невъзможно да се изгради консенус, а без 
него НАТО не може да функционира. САЩ трябва да 
осъзнаят, че Европа не може да бъде радикална в 
действията си не само поради вътрешнополитиче-
ски причини, но и защото тя граничи с ислямския 
свят, Русия и множество кризисни региони. Това 
я поставя под постоянна заплаха от миграционни 
потоци, терористични актове или справяне с реги-
онални конфликти.

Засилването на политическия диалог е необхо-
димо, за да се постигне консенсус и по още един 
изключително сложен въпрос пряко влияещ на си-
гурността в евроатлантическата зона – отношени-
ята с Русия. Въпреки съгласието, че тя не трябва и 
не може да бъде изолирана от участие в системата 
на европейската сигурност, как, колко и по кои въ-
проси да се търси обвързване с нея остава един от 
основните дебати в НАТО, които често пъти води до 
сериозни разделения между съюзниците. 

Проблема се усложнява от факта, че отноше-
нията с Русия не са ограничени само в сферата на 
сигурността и отбраната, а обхващат широк кръг 
политически и икономически въпроси и връзки не 
само на съюзно, но и на двустранно ниво и те вза-
имно се преплитат и влияят. Русия доставя между 
25 – 30% от природния газ в Европа, а за централно 
и източноевропейските страни този дял нараства, 
за да достигне до 90% в някои страни, сред които 
и България. Тази зависимост е в основата от една 
страна на нежеланието на някои страни да се про-
тивопоставят на Русия, а от друга за американското 
желание да се подкрепят проекти за разнообразя-
ване на доставчиците на газ за Европа, за да не се 
превърне тази суровинна зависимост в политиче-
ска, което би разрушило трансатлантическия съюз 
или най-малкото би го направил неефективен. 

Киберпрестъпността и свободата в интернет 
също са сред главните въпроси по които има разли-
чие. В тази област дискусиите между ЕС и САЩ често 
се съсредоточават върху три аспекта: киберсътруд-
ничество, ориентирано към сигурността, търговска 
хармонизация на информационните и комуника-
ционните технологии (ИКТ), по-голямо сътрудни-
чество в областта на световното управление за на-
сърчаване на програма за свободата в интернет. 

Освен това през последните години се увели-
чаваха противоречията, отколкото допирните точ-
ки, като например разкритията, че държавни ръко-
водители на страни членки са били подслушвани от 
Националната агенция за сигурност на САЩ. 

Между партньорите съществува противоречие 
относно реципрочността при обмена на лични дан-
ни. В резултат на дълги преговори са подписани спо-
разумения за защита на личните данни между САЩ и 
ЕС. Става дума споразуменията за обмен на имената 
на пътници (PNR) и „чадъровото споразумение“ за 
защита на данни (Data ProtectionUmbrella agreement).

Геополитическа ситуация през 2014 г., донесе 
нов стимул в развитието на трансатлантическите от-

ношения при които се потвърди, че САЩ ще стоят 
зад Европа. Второто е, че това вече има цена. И тре-
тото е, че новата геополитическа ситуация в съсед-
ството на Европа е основно европейски проблем, 
който няма да промени новите външнополитически 
приоритети на Вашингтон. 

Съединените щати и Европейският съюз са ос-
новни играчи в глобалната икономика. Икономиче-
ските отношения между тях са широки и задълбо-
чени. Те съставляват около 45 на сто от световния 
брутен вътрешен продукт, 30% от световните пото-
ци на преки чуждестранни инвестиции, както и 70% 
от световния БВП. Като се има предвид значението 
им в световната икономика, както и тяхното значе-
ние за икономиките на другите страни, е много ва-
жно, че те си сътрудничат помежду си и е свеждат 
конфликтите до минимум. Опитите за постигане на 
по-дълбока икономическа интеграция са изпълне-
ни със смесен успех.

Подобряване на сътрудничеството между САЩ 
и ЕС в областта на икономическите отношения се из-
разява в преговорите за подписване на споразуме-
нието за Трансатлантическо търговско – икономи-
ческо партньорство между САЩ и ЕС (Transatlantic 
Trade and Investment Partnership – TTIP). Тези прего-
вори представляват амбициозна програма, която 
включва няколко чувствителни и спорни въпроси, 
които преди това не са успели да се подадат на уси-
лията за либерализация.

В общи линии, целите на преговорите са:
l	отстраняване или намаляване на бариерите 

за достъп до пазара, включително и бариери свър-
зани с търговията със стоки, услуги и инвестиции, 
включително тарифни и нетарифни бариери пред 
търговията;

l	подобрена съвместимост на регламенти и 
стандарти; 

l	сътрудничество за разработването на пра-
вила относно глобални въпроси от общ интерес в 
области като правата на интелектуална собстве-
ност, околната среда и труда, както и в други све-
товно значими области, свързани с търговията (на-
пример държавни предприятия, локализация бари-
ери пред търговията, улесняването на търговията, 
суровини и енергия, малките и средните предприя-
тия и прозрачност).

Съгласно проучвания на водещи анализатори, 
икономическите последици от преговорите очерта-
ват три сценария: 

(1) пълна премахване на тарифите на стоки;
(2) пълно премахване на митата за стоки, при-

дружено от намаляване на разходите за улесняване 
на търговията и увеличаване на производителнос-
тта на труда;

(3) пълно елиминиране на тарифи за стоки, 
придружени от премахването на преференциални 
цени. Прогнозиран е ръст в производителността на 
труда 3,5% в сектори на високите нива на вътреш-
но- индустриалната търговия и 2% увеличение про-
изводителността на труда в други сектори до 2027 г.

Целта на проекта е създаване на трансатлан-
тическа безмитна икономическа зона с потребител-
ски пазар от 820 милиона души. 

Според експерти от ЕС положителният годи-
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шен ефект за Европа ще бъде около 120 милиарда 
евро. От двете страни на Атлантика ще бъдат създа-
дени около 2 милиона работни места. За Франция 
конкретно това означава 0,5% ръст и 121 хиляди ра-
ботни места. Окончателният ефект обаче ще зависи 
от реалния мащаб на интеграцията.

Инициаторите на ТТИП акцентират върху ико-
номическия ефект и отбелязват, че на участниците 
в този пазар се пада половината от световния БВП и 
една трета от глобалния стокооборот.

В Европа все по-активно се обсъждат възмож-
ните последствия от подписването на споразуме-
нието за Трансатлантическо търговско – икономи-
ческо партньорство между САЩ и ЕС . Остротата на 
дискусиите е свързана с това, че наред с отмяната 
на митническите бариери и свободното циркулира-
не на стоки и услуги между САЩ и ЕС, споразуме-
нието предвижда други важни пунктове: хармони-
зация на санитарните, екологическите и социални-
те норми, правилата за безопасност на труда и т.н. 

Критиците на споразумението за Трансатланти-
ческо търговско – икономическо партньорство смятат, 
че същото е антидемократично и антинационално и 
обръщат внимание на следните пунктове:

1. Премахването на търговските и митнически-
те бариери между САЩ и ЕС разрушава механизми-
те, които позволяват на отделните държави в Евро-
па да защитават стратегически важните сектори на 
националната икономика от нечестна чуждестран-
на конкуренция и дъмпинг.

2. Премахването на „извънмитническите“ ба-

риери – социални, икономически, екологически, 
технически и други норми, действащи на терито-
рията на дадената национална държава води до за-
губа на икономически, и политически суверенитет, 
защита на правата на работещите и потребителите.

3. Създаването на екстратериториални и арби-
тражни трибунали за решаването на инвестицион-
ни и икономически конфликти води практически до 
премахване на национално – държавното право и 
прекия диктат на транснационалните корпорации, 
коего ще изостри социалните конфликти в Европа, 
Днешният социален модел на европейските страни 
с по- високи норми на защита, отколкото в САЩ, ще 
бъде преразгледан, а социалните завоевания от по-
следните години ще бъдат отменени. Това заплаш-
ва с фундаментална криза с далече отиващи соци-
ални и политически последици.

4. Понижаването на високите санитарни, еко-
логични и социални стандарти на Евросъюза до 
американското ниво ще доведе доразрушаване на 
европейските санитарни и екологически норми. 

На основата на направения анализ на трансат-
лантическите отношения е видно, че ЕС и САЩ са 
надеждни съюзници и техните ангажименти в облас-
тта на външната политика и сигурността са гарант за 
международната сигурност в условия на динамич-
на геостратегическа среда. За да остане това така и в 
следващите десетилетия е необходимо САЩ и ЕС да 
продължат да си сътрудничат, въпреки различията 
и честите спорове по търговски, икономически и дру-
ги въпроси извън сферата на сигурността. 
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Оценка на възможностите на полевите 
системи за командване и управление  

за поддържане на експлоатациятa  
на въоръжението и техниката

Стамен Антонов, доцент д-р Иван Христозов

Резюме: В доклада е извършен анализ на модела на данни на полевите информационни системи за 
командване и управление на въоръжение в армии от НАТО. Дава се оценка на възможностите на този модел 
за поддръжка на процеса на експлоатация на въоръжението и техниката.

Ключови думи: въоръжение, модел на база данни, информационна поддръжка, информационна сис-
тема.

Evaluation of the Possibilities of Field Command and Control 
Systems for Support Armament and Equipment Exploitation

Stamen Antonov, Associate professor Dr Ivan Hristozov

Abstract: An analysis of data model of NATO armies field information systems for command and control is 
done. An assessment is made of the capabilities of this model to support the process of exploitation of armaments 
and technics.

Key words: weapons, data base model, information support, information system.

Воденето на бойни действия е съпроводено с 
разрушения и повреди на бойна техника и въ-
оръжения, които в последствия трябва да се 

възстановяват. Тяхната поддръжката и ремонт мно-
го биха се улеснили с използване на информацион-
на система. Информационните системи подпомагат 
вземането на решения по дефиниране, прогнозира-
не и регистриране на регламентни дейности, оцен-
ка пригодността, осъществимостта и допустимост-
та на определените варианти за необходимите об-
служващи дейности и др.

В мирно време се прилага планово предупре-
дителна система за поддръжка, ремонт и експлоа-
тация на въоръжението и бойната техника и се из-
ползват информационни системи в стационарните 
офиси. При военни действия дейността на коман-
дира и щаба се подпомага от полеви информацион-
ни системи за командване и управление (ИС за КУ).

Цел на настоящата работа е да се извърши 
анализ на съществуващите полеви информацион-
ни системи за командване и управление и се оце-
нят възможностите им за поддръжка на процеса на 
експлоатацията на въоръжението и техниката.

Анализът на информационни системи за упра-
вление на експлоатацията на материалните сред-
ства1 показва, че основните функционалности, кои-
то трябва да притежава такава система са:

l	управление на организацията на силите;
l	управление на оперативната материал-

но-техническа ситуация;
l	въвеждане и водене на отчет на материал-

на част – разходни материали (амуниции, облекло, 
строителни материали, храна, медицински запаси, 
вода, горива, други) и на неразходни материали 
(превозни средства, бойни машини, оръжие и др.);

l	отчет и описание на обектите за техническо 
обслужване и ремонт (ТОиР);

l	създаване и използване на справочник за 
запасни части и материали;

l	планиране на периодическите работи по 
техническото обслужване и ремонт;

l	отчет на остатъците в складовите запаси;
l	формиране на потребности от запасни час-

ти и материали;
l	поръчка на запасни части за ремонтно-въз-

становителните работи;
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l	оформяне прихода/разхода на доставките;
l	водене на дневник на планираните и изпъл-

нени работи по поддръжката;
l	регистрация, класификация и анализ на де-

фекти, водене на дневник на дефектите и отказите;
l	извеждане на отчети за изпълнение на пла-

новите работи, работите по отстраняване на дефек-
тите и за вложените материали при ТО и ремонта;

l	изписване на запасните части, използвани 
при изпълнение на работите;

l	формиране на актове от инвентаризация;
l	отчет на наработката на оборудването (по 

броячи или чрез други средства), анализ на данни-
те, обобщаващи индивидуалните експлоатационни 
параметри на въоръжението и на възникналите от-
кази и дефекти;

l	регистрация на текущите значения на техни-
ческите параметри за състояние на оборудването;

l	отчет на работоспособността на оборудва-
нето и предоставяне на информация за остатъчния 
ресурс на въоръжението и техниката на тактически-
те формирования, техните характеристики, както и 
историята на функциониране на всяко едно изде-
лие от всички етапи на неговия жизнен цикъл (по-
стъпване, диагностика, настъпили неизправности и 
повреди, ТО и ремонт);

l	предоставяне на достъп на всеки потреби-
тел до определен набор от справки и отчети, свър-
зани с дейността му;

l	определяне и анализ показатели за ефек-
тивност на планираните техническото обслужване 
и ремонт;

l	анализ на отказите, техните видове, причи-
ни, следствия и критичност;

l	водене на техническата документация;
l	други.
На въоръжение в армиите на НАТО са реди-

ца полеви комуникационно-информационни сис-
теми, като полевата интегрирана комуникацион-
но-информационна система (ПИКИС)2, информа-
ционната система за командване и управление на 
Датската армия (Danish Army Command and Control 
Information System – DACCIS)3, мобилната инфор-
мационна система за командване, управление, 
комуникации и разузнаване HEROS-2/1 LOT 2 – Гер-
мания4, информационната система за командване 
и управление на тактическо ниво на турската ар-
мия (Tactical area Command and Control Information 
System – TACCIS)5, информационна система за 
управление на силите (Système d‘Information pour 
le Commandement des Forces – SICF) – Франция 
и др. При оценка на възможностите на полевите 
комуникационни и информационни системи за 
управление на експлоатацията на въоръжението и 
техниката следва да се определи поддържат ли те 
необходимите данни за това. Моделът на данните 
е от изключителна важност за процеса на оценява-
не на обстановката, решението за провеждане на 
операции, планирането на тези операции, подго-
товката за изпълнение на планираните операции, 
провеждането им, тяхната координация, оценява-
не хода на операцията, промяна в замисъла при 
възникване на непредвидени събития, оценяване 
на постигнатите резултати и т.н. 

Полевите ИС за КУ се базират на модели на 
базите данни, които непрекъснато се развиват в 
резултат на работата по програмата за осигуря-
ване на съвместимост на информационните сис-
теми (Multilateral Interoperability Program – MIP). 
Моделите на MIP осигуряват международен 
стандартизиран интерфейс за поддържане на ко-
мандни процеси и на обща оперативна картина 
за всички командни нива и националности. Пър-
воначалният Generic Hub (GH) Data Model през 
1999 г. преминава в Land Command and Control 
Information Exchange Data Model (LC2IEDM). Това 
е общ за армиите от НАТО стандарт за модел на 
данните за обмен на информация за командване 
и управление на сухопътни войски, дефиниран от 
работната група по Тактическата информационна 
система за командване и управление на Сухопът-
ните войски (Army Tactical Command and Control 
Information System – ATCCIS). ПИКИС, приета на 
въоръжение в Българската армия, използва този 
модел на данни. 

С развитието си, през 2003 г. този модел 
преминава в Command and Control Information 
Exchange Data Model (C2IEDM). Обединяване-
то му с корпоративния модел на НАТО (NATO 
Corporate Reference model) води до появата на 
Joint Command, Control and Consultation Exchange 
Data Model (MIP JC3IEDM)6.

JC3IEDM определя общ подход за описание на 
информацията, която се обменя между две системи 
за командване и управление в НАТО. Неговата база 
от данни дава възможност да се съхранява опера-
тивната информация за конфликти с висока и ниска 
интензивност, операции по поддържане на мира, 
данни за съвместни операции и др. Концепцията, 
залегнала при проектиране на JC3IEDM модела е, 
да се представи общ набор от данни, предвидени 
за обмен в процеса на командване и управление. 
Моделът на данните описва всички обекти в об-
ластта на военните операции – организации, хора, 
логистична инфраструктура, оборудване, съоръже-
ния, географски обекти, метеорологични явления и 
др. (фиг. 1).

Три модела съставляват JC3IEDM: концептуа-
лен, логически и физически.

Концептуалният модел дава общата предста-
ва за информацията на предметната област. Той об-
хваща всички обекти в областта, техните свойства, 
връзките и отношенията, които съществуват между 
отделните елементи. В концептуалния модел на 
JC3IEDM се задават обменяните данни, релациите и 
бизнес правилата. Тази информация описва обекти-
те от бойното поле:

l	къде са разположени и техния статус;
l	какви функции изпълняват;
l	как си взаимодействат помежду си.
Логическият модел представлява цялостно 

представяне на информацията и се основава на на-
растваща детайлизация от най-високо концептуал-
но ниво към най-ниско ниво (най-висока степен на 
детайлизация). Той специфицира начина по който 
данните са структурирани в диаграми същност – 
връзка (entity-relationship diagram).

Физическият модел дава детайлна специфика-
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ция, необходима да се съставят физическите схеми, 
определящи структурата на базата от данни. 

JC3IEDM има следните характеристики:
l	Структурата е достатъчно обобщена, за да 

може да се използва в контекстът на съвместни су-
хоземни, морски и въздушни операции. Моделът на 
данните се нарича още „коалиционен модел“.

l	Всички обекти, взети под внимание в рам-
ките на операцията са описани така, че това опи-
сание включва организационна подчиненост, пер-
сонал, оборудване, средства, географски условия, 
метеорологични условия.

l	Поддържа се комплекс от състоянията на 
обектите.

l	Описва се от какви подтипове са съставени 
комплексните типове. Тази концепция включва таб-
лици с организации, оборудване и персонал.

l	Моделът поддържа спецификацията на на-
стоящата, миналата и бъдеща роля на обектите (ис-
тория), като част от плана, целите, и събитията.

l	Възможно е записване на отношения меж-

ду двойки от обекти (релации) – спецификация на 
организационни единици, задача и цели на опера-
цията и звената.

l	Може да се записва взаимовръзката между 
двойки обекти. Това е ключово за указването на по-
ставените задачи, организацията и бойния ред.

l	Поддържат се данни за източника на ин-
формация и времето на докладване, както и инди-
кация за това дали информацията е валидна или не.

Основните елементи на модела са обекти, кла-
сове (типове от обекти) и екземпляри

Обектът (object) е основен елемент в моде-
ла за данни. Обектите са тези единици данни, за 
които се събира информация. Те са организира-
ни в йерархична структура. На първото ниво в 
JC3IEDM има 5 категории (обекти): facility (съоръ-
жения), feature (обстановка), materiel (оборудва-
не), organisation (организация), и person (кадри) 
(фиг. 2). Съществуват две категории обекти: такива 
които еднозначно се идентифицират от име (4-та 
артилерийска бригада), телефонен номер или се-
риен номер и т.н. Наричат се още екземпляри, т.е. 
уникални обекти (object-item). Тези, които са пред-
ставени чрез група от свойства (бронирана бойна 
машина, кораб, хеликоптер, баталoн, пехотинец) 
се наричат класове (типове) обекти (object-type). 
Двете категории се използват паралелно като ба-
зови структурни елементи на модела и са свърза-
ни помежду си. Промяната в характеристиките на 
класа се отразява на характеристиките на екзем-
пляра и обратно промяната в характеристиките на 
един екземпляр води до промяна в характеристи-
ките на целия клас. 

Класовете и екземплярите представляват йе-
рархични структури от няколко нива. Всеки подтип 
повтаря своя родител, но се различава от останали-
те подтипове (фиг. 3).

Почти всички полеви системи разполагат с мо-
дули за управление на обстановката по логистиката, 
поддържащи и обработващи информация относно:

l	усилващи, придадени и преподчинени сили 
и материални средства;

l	поддръжка на реорганизации, предислока-

Фиг. 1. Основни области, за които  
се поддържат данни в JC3IEDM

Фиг. 2. Първо ниво на прототипиране на обекти на OBJECT-TYPE и OBJECT-ITEM
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ции и заделяне на материални средства и др.
Но, както е видно от фиг. 3, в базата данни на 

полевите системи се поддържа информация само 
за типа оборудване и консумативните материали. 
Позволените комбинации от стойности като атри-
бути на консумативните материали са ограниче-
ни (табл. 1).

При използване на JC3IEDM потребители-
те могат да използват локалните данни на всеки 
команден пункт, като синхронизацията между 
тях се осъществява посредством механизма за 
репликация на данните на базата на общия кон-
центратор или автоматизиран механизъм за ре-
пликация на MIP. Формирования, които разпола-
гат с комуникационно-информационни системи, 
изпълняващи изискванията на MIP, могат да ко-
муникират с така структурираната база от данни 
през съответните входни точки на основата на 
MIP механизма за обмен на данни. Тези КИС, кои-
то не притежават възможности за това могат да 
обменят информация чрез стандартни формати-
рани съобщения, посредством модул за обмен на 
съобщения, специализирано програмно осигуря-
ване, интерфейси и др.

Модулът за обмен на съобщения удовлетворя-
ва специалните изисквания за обмен на съобщения 
в реално време. Прилага се стандарта ADatP-3 за 
форматирани съобщения. Но в него не е предвиден 
документооборота при логистичната поддръжка 
на въоръжението и техниката, който се явява гръб-
накът на съпътстващите експлоатацията и ремонта 
счетоводни процеси.

Ефективното управление на БА в контекста на 
колективни системи за сигурност налага придоби-
ване на специални способности, изразяващи се в 
стройна система от обвързани, взаимно-зависими 

и нарастващи отговорности по управление на екс-
плоатацията на въоръжението и техниката на от-
делните родове войски.

Анализът на моделите на данните на налични-
те в Българската и чуждите армии информационни 
системи за командване и управление, извършен в 
настоящата работа дава основание да се направят 
следните изводи:

l	В тях не се води автоматизиран отчет на тех-
ническото състояние на въоръжението и рисковете, 
свързани с появата на възможни неизправности. 

l	Те не притежават възможности за водене и 
отчет на дейности по експлоатация на въоръжение-
то. JC3IEDM моделът не предоставя необходимите 
данни за управление на техническото обслужване и 
ремонта на въоръжението и техниката. 

l	Няма разработено автоматизирано прило-
жение за управление на документооборота в про-
цеса на експлоатация на въоръжението.

l	Не е осигурена интеграция с модули за 
логистична поддръжка от стационарни информа-
ционни системи за управление на експлоатацията 
на въоръжението и техниката.

Използването на JC3IEDM има редица предим-
ства, като:

l	той е стандарт за оперативна съвместимост 
на информационни системи за командване и упра-
вление;

l	предлага интерфейс между различни сис-
теми;

l	позволява управление на обмена на инфор-
мация между звена от различни структури и нива 
на управление.

Особено важно е, че този модел на данни 
дава възможност за интегриране с много дру-
ги информационни технологии: HLA (High Level 

Фиг. 3. Йерархична структура на типовете (класовете)
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Architecture), Service Oriented Architecture (SOA), 
Simple Object Access Protocol (SOAP) - осигурява 
леснa, разширяема и богата XML рамка за съоб-
щения, което му осигурява ключова роля при ре-

Таблица 1
Валидни комбинации от стойности за консумативните материали

consumable-materiel-type 
-category-code 
(Mandatory)

consumable-materiel-type –subcategory-code 
(Optional)

Ammunition Air-to-air missile  
Air-to-surface missile 
Anti-helicopter mine 
Anti-personnel mine 

Anti-tank guided weapon 
Anti-tank mine

Anti-tank mine with anti-handling device 
Bomb 

Explosive 
Gun shell 

Hand grenade
Mine, not otherwise specified 

Proximity fuse 
Rocket 

Small-arms ammunition 
Surface-to-air missile 

Surface-to-surface missile 
Not known

Clothing NBC kit 
Uniform 

Not known
Construction stores Matting 

Revetting material 
Wire 

Not known
Food Rations, combat 

Rations, fresh 
Rations, tin 
Not known

Medical Bandages/dressings 
Blood 

Medicine 
Not known

POL Aviation fuel 
Diesel fuel 
Kerosene 
Lubricant 

Oil 
Petrol 

Not known
Water Water, fit for human consumption 

Water, fit for medical use 
Water, fit for uses other than medical or

 human consumption 
Not known

Not known Not known

ализирането на съвременните информационни 
системи, в частност информационни системи за 
управление на експлоатацията на въоръжението и 
техниката.

1 Antonov, S., I. Hristozov. Informatsionni sistemi za upravlenie na eksploatatsiyata na vaorazhenieto i tehnikata. // Nauchna 
konferentsiya s mezhdunarodno uchastie. Sofia: Voenna akademiya „Georgi Stoykov Rakovski“, mart 2017; Sistemite za upravlenie na 
aktivite i remontite – tsena i vazvrashtaemost. Cio.bg, online, 16.05.2012. http://cio.bg/; Pri modernizatsiya na energiynite kompanii, 
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CIO, 2005, № 11; The power of Infor EAM. Infor.com, Homepage, online. http://www.infor.com/; Sap.com, Homepage, online. https://
www.sap.com/

2 Sistema PIKIS. Proektirane na sistemata (C&C-FICIS (Cod. 149-6731/00E-Rel. 1.0), 2001.
3 Danish Army Command and Control Information System (DACCIS). www.army-technology.com/
4 HEROS-2/1: Army command, control and information system. http://www.esg.de/
5 Tactical Area Command and Control Information System (TACCIS). http://www.bilgigis.com
6 Joint Command, Control & Consultation Information Exchange Data Model (JC3IEDM), STANAG 5525, 2010.
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Отбранителното планиране – основна 
предпоставка за поддържане на изградени 

и развитие на нови отбранителни 
способности

доктор Ганчо Душков, доктор Стоян Стаматов

Резюме: Изследвана е връзката между националните стратегически документи, възможностите за 
ресурсно осигуряване на въоръжените сили и значението на процеса по отбранително планиране за оси-
гуряване поддържането на изградени способности и реализация развитието на нови способности. Отчита 
се значението на процеса на планиране като възможност за осигуряване надграждане на способностите на 
въоръжените сили.

Ключови думи: приоритети на отбранителната политика, отбранителни способности, инвестиционни 
проекти.

Defense Planning – Base Precondition for Curent Capabilities 
Maintenance and New Capabilities Development

Gancho Dushkov, PhD, Stoyan Stamatov, PhD

Abstract: There is researched connection between National Strategic Documents, available resources for 
Armed Forces Development and meaning of Defense Planning Process for current capabilities maintenance, their 
update and new capabilities development.

Key words: defense policy prioritizations, defense capabilities, investment projects.

Като страна членка на НАТО, Република България 
реализира процеса на отбранително планира-
не в съответствие с планирането на отбраната 

в НАТО (NATO Defense Planning Process – NDPP), кой-
то е основен процес, даващ възможност на страни-
те членки да хармонизират своето планиране и да 
се оценят важните политически, военни и ресурсни 
предимства на колективната отбрана за подобрява-
не на сигурността и стабилността. Отбранителната 
политика е отправна точка за иницииране и про-
веждане на процеса по отбранително планиране, 
който е и основния инструмент за нейното реали-
зиране. Отбранителната политика е секторна поли-
тика на общата национална политика за сигурност и 
представлява съвкупност от съгласувани цели и ин-
ституционални и граждански действия за развитие, 
усъвършенстване и използване на отбранителните 
способности за защита на националните интерес.1

Стратегическата цел на отбранителната поли-
тика е защитата и утвърждаването на национал-
ните интереси, чрез изграждане, поддържане и 

използване на адекватни на средата на сигурност 
отбранителни способности в рамките на единния 
комплект оперативно съвместими и модерни въ-
оръжени сили.2 Приоритетите на отбранителната 
политика, мисиите и задачите на въоръжените сили 
(ВС) са неразривно свързани с националните инте-
реси дефинирани в основните национални стра-
тегически документи – Стратегията за национална 
сигурност, Национална отбранителна стратегия и 
Доктрина на въоръжените сили на Република Бъл-
гария. Най-пряко отражение върху приоритетите на 
отбранителната политика има приносът за реализи-
ране на следните основни национални интереси:

l	запазване на суверенитета, териториалната 
цялост на страната и единството на нацията;

l	защита на населението и критичната инфра-
структура при кризи, бедствия, аварии, катастрофи 
и други рискове и заплахи;

l	благоприятната и предвидима среда за си-
гурност;

l	ефективно функциониране на българските 
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институции заедно с тези на ЕС и НАТО за постига-
не на колективната ни сигурност и подобряване на 
нейното състояние чрез развитие на оперативната 
съвместимост;

l	поддържане на добросъседски отношения 
и осигуряване на регионална сигурност и стабил-
ност;

l	развитие на регионалното сътрудничество 
в зоната на Черноморския регион;

l	превенция и противодействие на корупция-
та и организираната престъпност;

l	принос към провежданите мисии и опера-
ции на НАТО, ЕС и др. в съответствие с възможност-
ите на страната.3

Отбраната на страната е система от полити-
чески, икономически, военни, социални и други 
дейности за осигуряване на стабилна среда за си-
гурност и за подготовка и осъществяване на въоръ-
жена защита на териториалната цялост и независи-
мостта на държавата.4 Планирането на отбраната се 
извършва с цел определяне, изграждане и развитие 
на необходимите отбранителни способности и на 
необходимите за тях човешки, финансови, матери-
ални и други ресурси и услуги за постигане целите 
на отбраната и за изпълнение на задълженията на 
Република България в системата за колективната 
сигурност и отбрана. Обект на планиране са въоръ-
жените сили и гражданските ресурси за отбрана.

Тенденциите в средата на сигурност и характе-
рът на предизвикателствата, рисковете и заплахите 
налагат необходимостта от запазване на определе-
ните роля, мисии и задачи на въоръжените сили:

– Роля – въоръжените сили гарантират сувере-
нитета, сигурността и независимостта на страната и 
защитават нейната териториална цялост.

– Мисии:
l	„Отбрана“ – обхваща задачите, свързани с 

гарантирането на националния суверенитет и не-
зависимост, защита на териториалната цялост на 
страната и на страните-членки на НАТО в условията 
на чл. 5 от Северноатлантическия договор.

l	„Подкрепа на международния мир и сигур-
ност“ – включва принос към операции на НАТО и 
Европейския съюз в отговор на кризи, предотвра-
тяване на конфликти, борба с тероризма, участие в 
мисии на ООН, ОССЕ и други коалиционни форма-
ти, дейности по контрол на въоръженията, нераз-
пространение на оръжия за масово унищожение, 
техните носители и материалите за тяхното произ-
водство, международно военно сътрудничество, 
предоставяне на хуманитарна помощ, укрепване 
на доверието и сигурността.

l	„Принос към националната сигурност в 
мирно време“ – включва поддържане на способ-
ности за ранно предупреждение за потенциални 
рискове и заплахи; дейности по контрола на въз-
душното и морското пространство; участие в опе-
рации за пресичане на терористични действия; 
защита на стратегически обекти; защита и подпо-
магане на населението при природни бедствия, 
аварии и екологични катастрофи; неутрализиране 
на невзривени боеприпаси; оказване на хумани-
тарна помощ; съдействие за контрола на миграци-
ята; спасителни и евакуационни дейности; помощ, 

при необходимост, на други държавни органи, ор-
ганизации и местни власти за предотвратяване и 
преодоляване на последствията от терористични 
атаки, природни бедствия, екологични и индус-
триални катастрофи и опасно разпространение на 
инфекциозни заболявания.

В съвременната среда на сигурност планира-
нето на отбраната в страната ни се осъществява с 
използване на метода за планиране на отбраната, 
базирано на способности. Отбранителната спо-
собност дефинира най-общо „възможността да се 
постигне желания ефект в определена оперативна 
среда“. Поддържането на съществуващите и раз-
витието на нови отбранителни способности се из-
вършва, като акцентът поетапно се премества от 
структурното изграждане към модернизацията, 
осигурена чрез нарастване на капиталовите разхо-
ди и постепенно преустановяване на зависимостта 
от страни-доставчици на въоръжение и бойна тех-
ника извън НАТО и ЕС.

Отбранителните способности на въоръжените 
сили се развиват като съвкупност от следните им-
перативно неделими компоненти: доктрини и кон-
цепции; организационна структура; подготовка; ма-
териални средства; командване и управление; ли-
чен състав; инфраструктура и оперативна съвмес-
тимост. Единствено и само съвкупността от всички 
посочени компоненти дава възможност да се оси-
гури наличието на отбранителните способности. 
Усъвършенстването и развитието на отбранителни 
способности за участие в отбранителни операции, 
поддържането в готовност и участието в многона-
ционални съюзнически и коалиционни операции в 
отговор на кризи се извършва по утвърдени от Ми-
нистерския съвет сценарии за планиране, които са 
включени в „План за развитие на въоръжените сили 
на Република България до 2020“. На тяхна база са 
разработени концепции и профили към планира-
щите сценарии, чрез които се определят минимал-
ните изисквания към способностите – сили и сред-
ства, които гарантират успешното изпълнение на 
задачите по всяка мисия.

За поддържане на модерни и боеспособни 
въоръжени сили и за реализиране на политиката в 
сферата на отбраната и сигурността, в съответствие 
с процеса на отбранително планиране на НАТО и с 
процеса на развитие на отбранителни способности 
в ЕС, се поддържа и развива ефективно и ефикас-
но планиране на отбраната, базирано на способ-
ности, целящо изграждане, развитие, поддръжка 
и използване на необходимите способности на 
въоръжените сили за изпълнение на задачите по 
отбрана на страната, изпълнение на задълженията 
на Република България в системата за колективна 
сигурност и отбрана, а също така и за принос към 
националната сигурност в мирно време.5

В съответствие с нивото на национална амби-
ция се планират, изграждат, развиват и поддържат 
балансирани способности на трите вида въоръже-
ните сили за ефективно провеждане на операции 
с приоритет в следните области: бойната ефектив-
ност; информационното осигуряване; командване, 
управление и комуникация. На базата на форму-
лираните мисии и произтичащите от тях задачи, с 
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цел определяне на необходимите способности на 
ВС са разработени и утвърдени сценарии за плани-
ране. Същите са приоритизирани чрез Методика за 
приоритизиране на способности с дефицит. Нацио-
налните отбранителни способности са структурира-
ни в „Каталог на способностите за развитие на въ-
оръжените сили на Република България“, където са 
систематизирани в съответствие с приетите в НАТО 
основни области:

l	подготовка (Prepare);
l	стратегическо развръщане (Project);
l	бойна ефективност (Engage);
l	поддръжка (Sustain);
l	командване, управление и комуникации 

(Consult, Command & Control);
l	защита и мобилност (Protect);
l	информационно осигуряване (Inform).
Планирането и реализирането на проекти за 

изграждане, развитие и поддръжка на национални 
отбранителни способности се извършва интегри-
рано с процесите на отбранителното планиране в 
НАТО и развитието на военните способности на ЕС, с 
използване на възможностите за постигане на мак-
симален ефект при оптимален разход на ресурси и 
с разработване на ориентиран към резултатите про-
грамен бюджет. Проектите са неразделна част от 
плана за развитие на ВС и обхваща основните дей-
ности, свързани с изграждането на ВС през периода 
2016 – 2020 г., а в частта за придобиване на нови 
способности, модернизация и превъоръжаване – и 
след 2020 г. Развитието и реорганизирането на ВС е 
в съответствие с плана и е планирано да се извър-
ши в два основни етапа – от 2016 г. до 31 декември 
2018 г. и от 2019 г. до 31 декември 2020 г.

Съгласно приетата от Народното събрание 
„Програма за развитие на отбранителните способ-
ности на въоръжените сили на Република България 
2020“ основен източник на финансиране на отбра-
нителните способности на въоръжените сили е дър-
жавният бюджет и съответно бюджетът на Минис-
терството на отбраната . Финансовата макрорамка 
за изпълнение на първият етап от изграждането и 
развитието на ВС е съгласно Закона за държавния 
бюджет на Република България и Актуализирана-
та средносрочна бюджетна прогноза за периода 
2016 – 2018 г. През този етап продължава изпълне-
нието на инвестиционни проекти за придобиването 
на нов тип боен самолет, многофункционален мо-
дулен патрулен кораб и бойни бронирани машини, 
като първите два са приети от министерския съвет. 
Предвид ограничените финансови средства дей-
ностите по планиране на отбраната са насочени ос-

новно към поддържане на наличните способности.
През втория етап в периода 2019 – 2020 г. се 

предвижда увеличение на бюджета на МО, което е 
използвано в планиращите допускания. В изпълне-
ние на решенията от Срещата на високо равнище на 
НАТО в Уелс през 2014 г. се очаква до 2024 г. бюдже-
тът на МО постепенно да достигне 2 на сто от БВП. 
Тези финансови ресурси дават възможност за по-
етапно планиране реализацията на инвестиционни-
те проекти и постепенно надграждане на наличните 
способности, чрез въвеждане на ново въоръжение 
и бойна техника. В края на втория етап стремежът 
е съотношението на разходите за личен състав, те-
куща издръжка и капиталови разходи да достигне 
60:20:20, което съответства на средните норми за 
страните от ЕС. При ниво на капиталови разходи в 
размер на 20 на сто от общите бюджетни разходи 
ще има възможност да се реализира изпълнение-
то на инвестиционни проекти, които са започнали 
през първия етап, и стартиране на други приоритет-
ни инвестиционни проекти, включени в портфолио-
то от проекти. По този начин се дава възможност да 
се намали зависимостта на ВС от страни извън НАТО 
и ЕС. В периода 2019 – 2020 г. се предвижда разче-
тените финансови ресурси да осигурят функциони-
рането на ВС и изпълнението на определените им 
мисии и задачи, както и създаване на възможности 
за провеждане на политика по увеличаване на до-
ходите, степента на провежданата подготовка, про-
дължаване процеса на модернизация и придобива-
не на ново въоръжение и техника.

В заключение може да се отбележи, че в дълго-
срочен план е необходимо усилията на ВС да бъдат 
насочени за придобиване на ключови за съвремен-
ните операции способности за въздушно разузна-
ване и наблюдение, изграждане и поддържане на 
обща оперативна картина, комуникационно-инфор-
мационна поддръжка, мобилна логистика, действия 
в градска среда, нощем и при екстремни климатични 
условия и за защита на критична инфраструктура. Це-
лесъобразно е придобиването на основни оръжейни 
системи да се развива в унисон със стратегическото 
ни партньорство със САЩ, съобразно европейското 
законодателство и оперативно съвместимо на регио-
нално ниво в НАТО. Реализацията на инвестиционни-
те проекти може да бъде изпълнена при извършено 
отбранително планиране, съобразено с ресурсните 
ограничения и в съответствие с извършената прио-
ритизация на потребностите на ВС. Това е причината 
отбранителното планиране да бъде в основата на 
процеса по поддържане на изградени и развитие на 
нови способности на ВС.

1 Rakovodstvo za planirane na otbranata bazirano na sposobnosti, 2012.
2 Programa za razvitie na otbranitelnite sposobnosti na vaorazhenite sili 2020.
3 Strategiya za natsionalna sigurnost na Republika Bulgaria, prieta ot 41-to Narodno sabranie.
4 Zakon za otbranata i vaorazhenite sili na Republika Bulgaria.
5 Plan za razvitie na vaorazhenite sili Republika Bulgaria do 2020.
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Комуникационно-информационна 
поддръжка в условията  

на хибридна война
Подполковник доктор Иван Чакъров

Резюме: Извършен е анализ на съвременните разбирания и променения характер на войната, влияние-
то на технологиите в системата за сигурност при поддържане на управление в условията на хибридна война. 
Разгледани са предизвикателствата и подходите за комуникационно-информационна поддръжка, възмож-
ностите за противодействие с цел придобиване на бойна мощ от пространствено разпръснати сили, но чрез 
единно конфигурирани ресурси за постигане на способности за управление в условия на хибридна война..

Ключови думи: комуникационно-информационна система, комуникационно-информационна под-
дръжка, мрежово-центрични операции, хибридна война.

Communication and information support under hybrid war

Ivan Chakarov

Abstract: This study examines the latest concepts of war and its changing nature as well as the effect of 
technologies in the security system when keeping the control in hybrid war conditions. The challenges and the 
approaches to the communication and information support has been examined. Besides, counteraction options has 
been outlined in order to acquire capabilities from forces dispersed in space but with commonly configured resources 
for gaining control capabilities in hybrid war conditions.

Key words: communication and information system, communication and information support, network-centric 
operations, hybrid war.

Бурното развитие на науката и технологиите 
водят до промяна на характера на войната. 
От края на миналото столетие е актуално по-

нятието „високотехнологична война“, като основен 
способ за достигане на целите е въз основа на дис-
танционното безконтактно въздействие на „про-
тивника“ чрез масирано използване на високоточ-
ни и далекобойни средства за поразяване от суша, 
въздух и море. 

Устойчиво се наблюдават тенденции за промя-
на на центъра на тежестта на заплахите от физиче-
ско военно въздействие (или конвенционален вое-
нен конфликт), към индиректно не конвенционално 
физическо въздействие върху критични елементи 
на обществено икономическата система на вероят-
ния „противник”. Когато се говори за новите риско-
ве и заплахи основно се разбира - тероризмът, ки-
бервойната и екологичните промени – все по–често 
обединени под наименованието „хибридна война” 
(ХВ). Множеството от тях няма за цел „унищожава-
не” на противостоящите сили, а нейното „придоби-
ване”, следователно те са насочени към създаване 

на кризи, чрез които да се промени конфигурацията 
на системите и в последствие се менажира в опре-
делена (желана) посока тяхната промяна. 

В началото на ХХI в. изграждането на способ-
ности за противодействие на заплахи и война от 
хибриден тип е съществен елемент от политиката 
за сигурност в световен мащаб, най-вече в страни-
те – членки на НАТО и ЕС. Това е свързано, от една 
страна, с процесите на глобализация, а от друга, с 
борбата срещу международния тероризъм.

Рискове и заплахи  
към критичната инфраструктура  

и комуникационно-информационната система,  
в условията на хибридна война

Военните специалисти единодушно и с увере-
ност считат, че дори и най–съвременната технология 
(от гледна точка на международното право не e оръ-
жие) едва ли би довела до коренна промяна в спосо-
бите и формите за водене на война, но обединяваща 
сред тях е тезата, че днес може би сме изправени 
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пред прага на революция във военното дело. Воде-
ща причина за това е влиянието на мрежово - свър-
заните компютърни системи върху процесите на 
управление. Това е и основанието за появата на нова 
област на военно противопоставяне определена 
като „Cyber space domain”. В подкрепа на тенденци-
ята за промяна е разработването и утвърждаване на 
нови стратегии, концепции и доктрини представящи 
схващанията за използването на силите и оръжията, 
както и за бъдещето на войната.

Защитата на сигурността в условията на хи-
бридни заплахи в настоящия момент, e основател-
на причина НАТО да сформира щабни елементи за 
интегриране силите (NATO Force Integration Units 
– NFIU) в 6 държави членки, сред които и Републи-
ка България. Подобно решение само по себе си е 
предизвикателство, както разглеждано в техниче-
ски и организационен контекст, така и разгледано 
през призмата на „Стратегия за ролята на НАТО за 
противодействие при хибридна война“.

Националния - BGR NFIU е основен елемент в 
процеса на координация и управление на отговора 
на нашата страна в частност и НАТО, като цяло на 
хибридните заплахи. Комуникационно-информа-
ционната система (КИС) на BGR NFIU трябва да бъде 
адекватно подготвена структура, подпомогната от 
взаимосвързаните функции (подготовка, възпиране 
и защита) и осигури комуникационно-информацион-
на поддръжка (КИП) за адекватно и ефективно про-
тиводействие в отговор на хибридните опасности.

Разработената мрежова архитектура и архи-
тектурата на услугите, които предлага КИС на BGR 
NFIU в пълна степен са подчинени на принципите, 
дефинирани в стратегията за противодействие на 
хибридна война. 

Всеобхватната (единна) КИС на BGR NFIU се 
определя от облачните технологии. Подобен тип 
решение позволява да се намали броя на сложните 
взаимовръзки вътре в системата и се минимизират 
нежеланите ефекти, който системата оставя на по-
требителско ниво. По този начин се постига баланс 
между осигуряване на кибер сигурност по смисъла 
на стратегията за хибридните заплахи и оптимал-
ното използване на изградената от Агенцията по 
КИС на НАТО (NATO Communication and Information 
Agency – NCIA) комуникационна инфраструктура 
между отделните щабни елементи.

Използваните облачни технологии предоста-
вят възможност управлението на сървърите да не е 
изцяло локално, ползване и обмен на информация 
(данни) се реализира единствено през точки за дос-
тъп, разположени в надеждно защитени центрове 
за данни в съответствие с изискванията за кибер за-
щита (защитeни центрове за данни). При подобен 
тип централизирана защита са минимизирани въз-
можностите от нерегламентиран достъп до инфор-
мация (кибер атаки), поддържайки непрекъснат 
обмен на данни между отделните щабни елементи.

От казаното до тук може да се отбележи, 
че най-големите предизвикателства към страни-
те-членки на НАТО са заплахите, които застраша-
ват сигурността и обществено-икономическите 
отношения. Въпреки това, НАТО има основна роля 

при осигуряване на сигурността, като разглежда на 
най–високо равнище съвременните заплахи, опре-
делени като хибридни. Изграждането на устойчива 
комуникационно-информационна поддръжка на 
BGR NFIU за противодействие на „кибер заплахите”, 
е възможност за преодоляването на нарастващите 
в световен мащаб рискове и тяхното негативно вли-
яние върху икономиката, социалния живот и воен-
ното дело.

Анализ на същността на хибридна война  
и определения

В резултат на постоянното усъвършенстване 
на информационните технологии и тяхното всес-
транно приложение голямо значение придобива 
осигуряването на безопасност и сигурност за ин-
формацията. 

Всеки ден в мрежата се разпространяват око-
ло 150000 вируса и около 148000 компютъра биват 
компрометирани. Според Symantec жертвите на 
киберпрестъпления в световен мащаб губят около 
290 млрд. евро на година, а според МcAfee при-
ходите от киберпрестъпността са около 750 млрд. 
евро. Броят на интернет потребителите към 2016-та 
година е над 3 млрд., а на уеб сайтовете е повече 
от милиярд. Влиянието на световната мрежа в об-
ществения, социалния, икономическия и културния 
живот неимоверно нараства, което води до появата 
на нови по форма и съдържание заплахи. Интернет 
се превърна не само в най-голямото информацион-
но хранилище, но и място, където се концентрира 
значителен потенциал от критична инфраструктура 
(в частност КИС) на държавно и корпоративно упра-
вление, отразяващо се във все по-значителна сте-
пен на националната сигурност. 

Хибридна война е множество от конвенцио-
нална война, „малки войни”, кибервойна, психоло-
гическа война, информационна война и икономиче-
ска война.

За пръв път през 2005 г. Франк Хофман – вое-
нен автор и политолог използва термина „хибридна 
война”. Според неговата дефиниция това е война, 
която комбинира участието на конвенционална и 
нерегулярна войска, с едновременни терористични 
и криминални акции.

Според някои автори, терминът хибридна вой-
на обединява бойни действия с използване на яд-
рено оръжие, химическо и биологическо оръжие, 
самоделни взривни устройства, информацион-
но-психологическа война и манипулации. Според 
други автори, хибридната война е комплекс от пар-
тизанска война, гражданска война, метеж и терори-
зъм.

Валери Герасимов - армейски генерал, начал-
ник на генералния щаб на Руската федерация по по-
вод на хибридните войни споделя: В XXI век се забе-
лязва тенденция за заличаване на разликата меж-
ду състоянието война и състоянието мир. Войните 
вече не се обявяват, а един път започнали, вече не 
се провеждат по обичайния шаблон. Нараства роля-
та на невоенните способи за постигане на полити-
ческите и стратегически цели, които в много случаи 
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по ефективност значително превъзхождат силата 
на оръжията. Акцентът на използваните методи се 
премества към широко използване на политически, 
икономически, информационни, хуманитарни и 
други невоенни мероприятия, които се реализират 
със задействане на протестния потенциал на насе-
лението. Всичко това се допълва от скрити военни 
действия, в това число мероприятия за информа-
ционно противоборство и специални операции. 

От казаното до тук може да се обобщи, че съ-
ществуват множество дефиниции и определения 
за понятието „хибридна война”, но това, което е 
най-близо до личното ми разбиране е следното:

Хибридната война концептуализира синерги-
ята на конвенционални и неконвенционални тео-
рии за конфликти и войни, обхващайки асинхронни 
по време и многомерни като пространство (до-
мейни) методи и тактики за постигане на желани 
ефекти в определена среда.

Основната цел на хибридната война не е уни-
щожаване на „противниковите“ войски (въоръжени 
сили), а промяна на икономическото статукво, со-
циалния статус и/или съществуваща сигурност на 
определена целева общност (държава, групи дър-
жави, организация и др.). Важна характеристика на 
хибридната война е активното използване на аси-
метрични методи и форми, които се характеризи-
рат със значителна разлика във военната мощ, стра-
тегията и тактиката на участващите страни.

Същността на хибридна война се състои в дости-
гането на цели с минимално въоръжено въздействие 
на противостоящи сили, предимно чрез промяна на 
военния и икономически му потенциал, информа-
ционно-психологически натиск, кибератаки, пар-
тизански и диверсионни методи. Основно значене 
придобива масираното, целенасочено въздействие 
на разбирането на целева общност, чрез Интернет. 
Характера и последствията от класическите военни 
действия могат да бъдат прогнозирани на базата на 
законите на военното изкуство, но за резултати от 
използването на хибридните методи може само да 
се прогнозира. От анализа на последните събитията 
в световен мащаб може да се направи извода, че си-
нергизма на класическите и хибридните методи вече 
е основа на всеки въоръжен конфликт. При това, ако 
хибридните действия могат да се използват без из-
ползване на военна сила, то класическите действия 
без хибридни – вече не.

Взаимното икономическо проникване, съ-
ществуващите информационни и комуникационни 
технологии и зависимостта им от тях, свободното 
движение на хора и капитали са сред факторите, 
създаващи възможности за използване на „по-бо-
гат“ инструментариум от средства за хибридно 
въздействие, като същността на войната не се про-
меня. За постигане на целите ѝ не е задължител-
но да се унищожава армията на „противника“ или 
завладяване на неговите територии. Хибридният 
инструментариум предоставя възможности за пряк 
достъп до „съзнанието и волята на противника“, не-
говото модифициране и манипулиране. 

Друг начин за влияние е чрез овладяване на 
ключови икономически сектори - енергиен, фи-

нансов, телекомуникационен и утвърждаване на 
монополно положение, след което се предизвикат 
кризисни ситуации и срив на доверието в управля-
ващите. Подобен ефект може да се постигне чрез 
кибератаки, като се търси въздействие върху кри-
тични инфраструктури – финансова, енергийна, 
транспортна, комуникационна и др. – през кибер-
пространството, както и чрез ограничаване на дос-
тъпа до критични ресурси – вода, основни храни-
телни продукти, енергийни източници, лекарства.

Кибератаките, най-често се извършват върху 
информационната инфраструктура на определена 
държава, система, организация, включително свър-
зани с увреждане, използване на спам и зловреден 
софтуер за унищожаване на мрежи и връзки, сти-
гащи и до невъзможност за достъп до глобалната 
мрежова среда. Интензивността на подобни опера-
ции, техният „успех“ при увреждане и прекъсване 
на ИТ-услуги, както и дезинформация и промяна на 
интерфейси могат да постигнат не само криминал-
ни (като електронни пощи и интернет банкиране и 
др.), но и политически цели, които променят зна-
чително естеството на заплахата и бъдат отнасяни 
не само към киберпрестъпност, но и към киберкон-
фликти и бойни действия, което поставя киберза-
плахите в ролята на мултипликатор на хибридните 
заплахи и конфликти.

От всичко казано до тук логичен е въпроса: 
Какво трябва да се направи, за да се повиши ефек-
тивността на защитата на комуникационно-инфор-
мационна поддръжка в условията на хибридни за-
плахи? 

Способностите на комуникационно-информа-
ционна поддръжка в условията на хибридна война 
се развиват с цел поддържането на стратегическо, 
оперативно и тактическо ниво на системата за ко-
мандване и управление на въоръжените сили за 
изпълнение на задачи в пълния спектър от опера-
ции, осигурени със съвременно технологично обо-
рудване, поддържани от интегрирана логистика, 
способни да действат в мрежова среда, бързо пре-
минаващи от едно функционално състояние в дру-
го, оперативно съвместими със съюзните комуни-
кационни и информационни системи, способни да 
взаимодействат с държавните органи и институции 
и неправителствени организации, с високо подгот-
вен професионален личен състав.

За постигане на поставените цели и изпълне-
ние на дефинираните функции и задачи, комуни-
кационно-информационна поддръжка в условията 
на хибридни заплахи може да изгражда следните 
способности:

l	интегриране на кибернетичните способ-
ности във всички военни операции и дейности за 
създаване на капацитет за едновременна борба с 
множество заплахи;

l	изграждане на национални способности 
за компютърен отговор на инциденти (Capability 
Computer Incident Response);

l	предоставяне на среда и изграждане на 
способности за създаване на национална система 
за планиране при кризи;

l	предоставяне на комуникационно-инфор-
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мационна поддръжка на силите за бързо разгръ-
щане;

l	способност за добиване, съхранение и раз-
пространение на информация;

l	способност за съвместимост и взаимо-
действие;

l	способност за ефективна поддръжка на из-
пълнението на отговорностите по управлението на 
силите, при подготовката и провеждането на опе-
рации;

l	способност за адекватна на риска киберза-
щита на КИС и мрежи;

l	способност за поддържане на устойчивост 
и съвместимост с КИС на алианса;

l	способност за изграждане и поддържане на 
обща и опозната картина на обстановката в бойно-
то пространството;

l	способност за изграждане и поддържане на 
защитена КИП;

l	способност за формиране на мобилен ко-
муникационен модул;

l	способности за определяне идентичността 
на собствените сили, военни формирования и дей-
ности в единната информационна среда;

l	способност за изграждане на тактическа, мо-
билна, защитена и гъвкава КИП, основана на съвре-
менни комуникационно-информационни техноло-
гии, средства, услуги и начини за управлението им.

Комуникационно-информационна поддръжка 
е състояние, формирано от дейността на органите 
за управление и е процес, а не  продукт. Управле-
нието представлява система от сложни взаимовръз-
ки и взаимоотношения, обхващайки всички компо-
ненти на системата и осигуряване на възможности 
за разкриване на началото и целта на хибридните 
действия, определяне на източниците на заплаха, 
въз основа  на което се организират и предприемат 
ефективни мерки за противодействие.

Предизвикателства пред КИП за управление  
в условия на хибридна война

За успешно противопоставяне на предизвика-
телствата на хибридната война/хибридни заплахи в 
областта на системите за КИП за управление е не-
обходимо да се анализират следните ключови об-
ласти:

l	действащата нормативна база на европей-
ско и национално ниво, регулираща изграждането 
и функционирането на общо информационно прос-
транство  (киберпространство), взаимния обмен и 
защита на информацията;

l	съществуващите в ЕС и Република България 
стратегически документи, формиращи рамката на 
развитието на инфраструктурата за КИП за управле-
ние и развитието на електронното управление;

l	реализираната до момента архитектура на 
инфраструктура за КИС и електронното управление;

l	проектите, които се реализират или са пла-
нирани за реализация в областта на КИП за упра-
вление.

Съществуващите инициативи и проекти за 
осигуряване на оперативна съвместимост между 

информационните системи са базирани на прила-
гането на  централизирано управление (централи-
зирани технологични средства), но се сблъскваме с 
няколко предизвикателства, чието решаване е из-
вън обхвата на КИС и конкретните проекти, изпъл-
нявани по линия на електронното управление:

Кои са те?
l	законът за електронното управление, свър-

заните с него закони: Закон за електронните съоб-
щения, Закон за електронния документ и електрон-
ния подпис и свързаните с тях нормативни актове. 
В тях са формулирани възможностите за предос-
тавяне на електронни административни услуги на 
гражданите и бизнеса, отколкото за оперативно 
управление. Ограниченията, наложени в тях проти-
воречат на Закона за защита на класифицираната 
информация и практически не позволяват изграж-
дането на системи за функционална поддръжка 
на управлението от страна на държавните органи, 
реализиращи мрежовоцентричните принципи за 
интегриране на данни в единно информационно 
пространство и т.н.;

l	налице са ограничения в системните и при-
ложни архитектури на военните информационни 
системи, които не са планирани и проектирани за 
привързване с външни системи;

l	аналогови системи за КИП са снети от въо-
ръжение, без да е осигурено тяхното функционално 
заместване със съвременни цифрови системи;

l	инженерно-техническите системи от инфра-
структурата, осигуряващи необходимите условия 
за функциониране на системата за управление (КИС 
и органите за управление от първо и второ ниво) 
практически не се развиват и поддържат поради 
недостатъчни финансови ресурси. Значителна част 
от комуникационно-информационното оборудване 
е с изтекъл експлоатационен срок и състоянието му 
не съответства на изискванията за инсталиране.

Подходи за КИП за управление  
в условия на хибридна война

Реализирането на предизвикателствата за 
устойчива КИП за управление в условия на хибри-
дна война е целесъобразно, чрез прилагането на 
мрежово-центричен подход, осигуряващ информа-
ционно превъзходство над противостоящите сили 
провеждащи хибридни действия.  

На практика формирането на единно комуни-
кационно-информационно пространство е обеди-
нение на комуникационно-информационните мре-
жи и системи на органите за управление в Интегри-
рана КИС за управление на страната и въоръжените 
сили при всички степени на готовност. Тя формира 
обща виртуална среда, обединяваща органите за 
управление за съвместна работа по анализиране на 
обстановката, подпомагане вземането на решения 
и управлението на дейности по противодействие на 
хибридни действия от страна на „противника“.

Една от основните задачи на общата среда за 
КИП на управлението е да осигури условия за фор-
миране и споделяне на обща картина на обстанов-
ката (ОКО). 
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ОКО е обединено, идентично представяне на 
съответната информация, споделяна между пове-
че от един орган за управление за подпомагане на 
съвместното планиране и поддържане на единно 
разбиране на ситуацията от всички нива на упра-
вление. 

Основното предизвикателство е формиране-
то на ОКО чрез обединяване на информацията за 
обстановката в обща база данни и предоставянето 
на достъп във формат и съдържание, подпомагащо 
анализирането на ситуацията, вземането на реше-
ние, координирането и планирането на действия-
та на органите от различните нива на управление. 
В ОКО се обхващат различните фактори, обекти и 
системи във всички аспекти на политическата, во-
енната, икономическата, социалната, инфраструк-
турната, информационната, научно-техническата, 
физико-географската, правната, морално-етичната 
сфери и специфичните характеристики на региона 
и оперативните условия.

Това изисква обединяване на дейностите на 
всички органи и структури по събиране (добиване) 
и обработка на информация в съответния сектор (об-
ласт), нейното непрекъснато обновяване и споделя-
не в ОКО за формирането на всеобхватно разбиране 
за състоянието и развитието на обстановката. 

Предназначението на ОКО е чрез прилагане-
то на комуникационно-информационни техноло-
гии да обедини информацията за обстановката в 
графичен вид на основата на географска информа-
ционна система, формализовани и неформализова-
ни документи, подвижни и неподвижни видео изо-
бражения и предостави достъп до нея на органите 
за държавно управление за вземане на решение и 
координиране на действията си.

За формирането и поддръжката на ОКО е необ-
ходимо ефективно управление на процеса на събира-
не, анализ, оценка, съхранение, защита, актуализира-
не и споделяне на информация с органи за управле-
ние и потребители с различни нива на класификация 
на информацията. В тази връзка участието на органи-
те за управление и други институции и организации 
за споделяне и ползване на информация от ОКО се 
регламентира със стандартни оперативни процедури.

Министерството на отбраната в лицето на ди-

рекция „КИС“ инициира процес за създаването на 
политика, свързана с налагането на съвременен, 
релевантен и универсален подход за КИП на орга-
ните за държавно управление. Целта е да се създа-
дат условия за плавен преход от досега използвани-
те методи и практики за управление на промяната, 
с методите на архитектурния подход, надгражда-
щи и обединяващи преимуществата на структур-
но-функционалния и системния анализ.

Архитектурният подход е инструмента, който 
предоставя възможност за интегриране в единна 
среда на организационните цели; политики, кон-
цепции и доктрини; системите за командване и 
управление; планирането; процедурите за вземане 
на решение; организационните структури, процеси, 
информационни потоци и данни; както и ресурсите, 
способностите и технологиите.

Основните стъпки за реализация на мрежо-
во-центричния подход за КИП са:

– изграждане и развитие на мрежовата свърза-
ност на органите за държавно управление за обмен 
на глас, данни, видео в различни класове мрежи и 
мрежови услуги на интегрираната КИС;

– изграждане на единна комуникационно - ин-
формационна среда за държавно управление на от-
браната и сигурността на страната;

– формиране и споделяне на обща картина на 
обстановката/обща оперативна картина;

– управление на информацията чрез хармони-
зирано прилагане на принципите „необходимост да 
се знае“ и „необходимост да се сподели“;

– провеждане на активна киберотбрана;
– изграждане и поддръжка на инфраструкту-

рата на системата за държавно управление.
Институционална реализация на подхода:
– водещ орган министерство на отбраната 

(НАТО), Държавна агенция национална сигурност, 
осигуряващи Държавна агенция „Разузнаване“, 
Служба „Военна информация“, Министерство на 
външните работи, Министерство на вътрешните ра-
боти, Българска армия.

В заключение ще обобщя, че по съдържанието 
на наименованието си „хибридна война” е вид вой-
на, а войната е продължение на политиката с други 
средства. 
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Дезинформацията в съвременните 
конфликти

Живко Желев

Резюме: Докладът представя същността на дезинформацията и способите за нейното разпростране-
ние. Разкрити са нейната значимост в съвременните конфликти и влиянието ѝ върху провежданите операции.

Ключови думи: информационна война, информационна операция, дезинформация.

Disinformation in Contemporary Conflicts

Zhivko Zhelev

Abstract: The report presents the essence of disinformation and the means of its dissemination. Its significance 
has been revealed in recent conflicts and the impact on operations.

Key words: information war, information operation, disinformation.

Възможността за използване на сведения и 
данни с цел да се престави ситуацията, да се 
дезинформира врага и др. е била известна на 

човечеството много отдавна, примери за това мо-
гат да се открият в книгата „36 китайски стратегии“. 
От дълбока древност до наши дни датират сведе-
ния за опити да се дезинформира противника, да се 
заблуди и да се срине бойният му дух. Използвали 
са се слухове, като тези за армията на Чингис хан и 
нейната невероятна жестокост, което в голяма сте-
пен е подкопавало моралният дух на враговете му. 
В Древния Рим са се използвали първообразите на 
съвременните избирателни технологии, а морал-
ният дух на войската се е поддържал от особена 
идеология. Всички тези действия сами по себе си са 
форми на информационно въздействие.

Информационното въздействие като направ-
ление за научни изследвания и практическа дей-
ност има многовековна история. Макар че термини 
като информационно въздействие, информацион-
но оръжие, информационна операция и информа-
ционна война се появяват в последната четвърт на 
миналия век, то информационното противоборство 
(борба) се е зародило в дълбока древност. То е въз-
никнало с появата на въоръжената борба, като неин 
съставен елемент за снижаване на бойната мощ на 
противника и повишаване на бойния дух на собст-
вените войски. Развитието на науката и технологи-
ите през ХХ век позволяват да се развият методите 
на информационната борба до степен превръща-
щи ги в едно от основните средства за постигане 
на вътрешнополитически и външнополитически 

цели. Дори някои автори го определят като едно от 
най-опасните явления в съвременната история.

Информационното противоборство предста-
влява съвкупност от взаимоотношенията на субек-
тите в световната общност, в рамките на които те се 
опитват посредством въздействие в информацион-
ната сфера да постигнат своите икономически, фи-
нансови, военни и политически цели. В съвременни 
условия това противоборство се характеризира с 
изключителна напрегнатост и преминава на съв-
сем нов етап в своето развитие, което се обуславя 
от редица фактори като: бързото развитие на ин-
формационната инфраструктура, значението на 
информацията за функционирането на държавите и 
нейните основни системи (финансова, икономиче-
ска, енергийна и пр.), развитието на технологията за 
въздействие върху човешкото съзнание, появата на 
програмни продукти за осигуряване на ефективно-
то използване на информационната инфраструкту-
ра и недостатъчното ниво на развитие на методите 
и средствата за защита на националните интереси в 
информационната сфера. 

В широкия смисъл информационната война 
е един от способите за противопоставяне между 
две държави, като в мирно време обекти за въз-
действие се явяват заедно с въоръжените сили и 
гражданското население и административната сис-
тема, структурите за управление на производство-
то, науката, културата и др. В тесния смисъл на ин-
формационната война това е един от способите за 
водене на бойните действия или на подготовка за 
тях, имащи за цел да достигнат необходимото ниво 
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на преимущество над противника в процеса на по-
лучаване, обработване и използване на информа-
цията при вземането на ефективни решения, за да 
се постигне физическо превъзходство над проти-
востоящите сили.

Дезинформацията е съставна част на инфор-
мационната война, която включва психологически 
операции, електронна война, мерки за безопасност 
и директни информационни атаки. Тя е целенасоче-
ното разпространението на невярна информация, 
провеждано с цел по-ефективно водене на бойните 
действия, проверка за изтичането на информация и 
направлението за нейното изтичане, а така също са-
мият процес на манипулиране на информацията, за 
да се въведе противостоящата страна в заблуда по-
средством предоставянето на непълна или пълна, 
но ненужна информация или предоставянето и на 
части. Целта на подобно въздействие е обект, сре-
щу когото е насочена дезинформацията, необхо-
дим за манипулиране или предизвикване на отказ 
от вземане на изгодно за него решение.1

Съществуват следните видове дезинформация:
– въвеждане в заблуждение на конкретно 

лице или група лица, с манипулативни постъпки;
– създаване на обществено мнение относно 

конкретен обект или значим проблем.2

Въвеждането в заблуждение – e разпростра-
нение на лъжлива (подвеждаща) информация.

Манипулирането е способ на въздействие, 
насочен за непосредствено изменение на поведе-
нието (дейността) на хората. Възможни са следните 
нива на манипулация на хората:

– усилване на съществуващите в съзнанието 
на хората изгодни манипулативни ценности (идеи, 
възгледи);

– частично изменение на възгледите относно 
определено събитие или обстоятелство;

– цялостно изменение на човешките ценности 
и възгледи.

Разновидност на дезинформацията се явяват 
„полуистината“ или „лъжата на премълчаването“. 
Тоталитарните политически режими се стремят да 
представят пред обществеността информация за 
своите успехи, като пропускат всякакви сведения 
относно неуспехи, грешки или провали. Лъжата на 
премълчаването се пренася в медиите с формира-
нето на илюзията за прогреса, която не съответства 
на действителността. В последните години актив-
но се използва технологията за дезинформация 
известна като информационен шум. Същността и 
се заключава в това, че когато не може да се скрие 
неудобна информация за определено събитие или 
факт, то тя се дезинформира посредством гене-
рирането на една или няколко версии (истории), 
които равнозначно потвърждават предварително 
планираните твърдения целенасочено налагани в 
общественото съзнание.3

В съвременните условия военна операция без 
дезинформация и информационно въздействие 
върху противника и световната общност е не-
възможна. Началото на военните действия винаги 
се предшества с мощна информационна кампания, 
целта на която се явява дискредитация и създава-

нето на образа на врага. За по ефективно манипу-
лиране на общественото мнение дезинформацията 
е необходимо да се разпространява едновременно 
както от класически така и от нови медии, посред-
ством листовки, слухове, разкази и др.

Необходимо е да се отбележи, че съвременно-
то информационно общество представлява само по 
себе си особен вид социална структура с определен 
йерархичен характер. След индустриалния капита-
лизъм, основаващ се на владеенето на средствата 
за производство и финансовия капитализъм осно-
ваващ се на властта на парите (финансовите пото-
ци), настъпва периода на информационния капита-
лизъм основаващ се на контрол над средствата за 
комуникация и управление на информационните 
потоци, което се превръща в основен инструмент 
за влияние в съвременното общество.

За повишаване на ефективността на съвремен-
ните управленски (властови) стратегии се използват 
най-модерните информационни технологии, които 
позволяват да се превърне обществото в обект на 
манипулация.

Съществуващите в момента възможности на 
медиите относно отразяването на различни страни 
на политическия, икономическия и духовен живот 
в съвременното общество се превърнаха в мощно 
оръжие в глобалната политика, инструмент за ре-
шаване на геополитически задачи, заедно с военни-
те блокади и икономическите санкции. Пропаган-
дата и средствата за масова комуникация се явяват 
активни участници в съвременните конфликти.

Съвременното общество получава информа-
ция от преса, телевизия, радио предавания и раз-
бира се от интернет. Следователно то може да бъде 
откъснато от реалния смисъл на събитията и дори 
да тръгне срещу собствените си интереси. В този 
смисъл човекът не се явява свободен, при това са 
създадени редица способи за ефективно информа-
ционно въздействие – като промиване на мозъците, 
с помощта на които се осъществява зомбиране на 
хората, създаване на пасивни и послушни гражда-
ни, превръщайки хората в лесно управляема маса.4

Това има принципно значение в съвременните 
условия, понеже когато водеща държава разбира 
нереалността на ситуацията се започва световна 
война, а за постигане на собствените глобални 
интереси се водят конфликти с ниска интензив-
ност или локални конфликти.

Подобни конфликти могат да възникнат са-
мостоятелно като междуетнически, между рели-
гиозни или териториални конфликти, а други да 
се провокират изкуствено, например с помощта на 
международния тероризъм, вътрешно политически 
борби и др.

Особеното на тези конфликти се състои в това, 
че на първо място се издига омразата (презре-
нието, ненавистта) към определен противник от 
световната общественост и съседните държави. За 
тази цел се създават всевъзможни информационни 
технологии с използването на дезинформация за 
манипулиране на общественото мнение, в собстве-
ната и противниковата страна, в световната общест-
веност и не без значение в страните, които се явяват 
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съюзници на потенциалните противници. Към тези 
технологии се отнасят:

– Войната трябва да изглежда справедлива. За 
тази цел „независимите“ медии създават образа на 
врага, представят заплахата, която поражда врага 
(оръжие за масово поражение, международен те-
роризъм, унищожаване на младите демокрации, 
предизвикване на екологични катастрофи и др.) и 
създават атмосфера на бездуховност, безнравстве-
ност и ненавист към културното и историческо на-
следство на противника;

– Вътре в страната се провокират сблъсъци на 
социална, национална, религиозна основа, недове-
рие към властта, подтикване на политически кризи, 
представяне на репресии срещу политическата опо-
зиция, насажда се чувството на страх и паника сред 
населението, като за тази цел се финансират опози-
ционни партии, вестници, списания, радио и телеви-
зионни станции и др. В същото време се провежда 
едностранно отразяване на събитията в страната;

– В случай на започване на военни действия 
пред широката общественост трябва да се предста-
вят „зверствата“ срещу мирното население и пле-
нените (задържаните), а също така да се представи 
превъзходството на военната мощ на „справедли-
вата“ страна и възможното поражение на против-
ника. За това се представят цифри на понесени или 
нанесени загуби, прикриват се факти, създават се 
лъжливи събития и др. Един от способите за оказ-
ване на влияние върху общественото мнение е или 
чрез детайлно планирани терористични актове и 
провокации или своевременно използване на греш-
ките на „лошата“ страна, за да се убеди собственото 
население и световната общественост, че не „ние“ 
сме започнали конфликта, а „те“ са започнали кон-
фликта или планират да го започнат.

Към провеждането на информационни опера-
ции с използването на дезинформация активно се 
привличат телевизиите, които в съвременния свят 
се явяват важен инструмент за масово въздействие 
върху населението.5 Съществуват няколко основни 
способа използвани от средствата за масова ин-
формация при масовото манипулиране на широка-
та аудитория:

– информационно претоварване, предизвик-
ва се когато на обекта се съобщава твърде много 
информация, в повечето случаи напълно излишна, 
но пречеща да се разбере реалната същност на про-
блема;

– дозиране на информацията, предизвиква се 
чрез съобщаване на обекта само част от информа-
цията, а останалата внимателно се прикрива, което 
предизвиква формирането на нереална (изкривена) 
картина в определена посока;

– голямата лъжа е способ чрез който към 
обекта за въздействие се подава максимално ко-
личество категорично невярна информация, но из-
глеждаща достатъчно убедително;

– смесването на факти, когато истинските 
факти се смесват с всевъзможни предположения, 
допускания, хипотези, слухове и др. и за обекта 
става максимално сложно да различи истината от 
лъжата;

– печеленето на време, когато под различ-
ни предлози се отлага оповестяването на данни – 
действително важни сведения до момента, в който 
за обекта на въздействие ще твърде късно да про-
мени каквото и да е;

– скритият удар, когато целенасочената ма-
нипулация достига до обекта на въздействие по-
средством неутрални лица или канали за разпрос-
транение на информация;

– своевременната лъжа, когато на обекта се 
съобщава съвършено невярна, но очаквана в кон-
кретния момент информация, след което лъжата се 
разкрива, но или се е изменила вече ситуацията или 
приела необратим характер.

Телевизиите имат тенденции да отразяват съ-
бития, като подменят реалните факти с правдо-
подобни. Това способства за интензивността на 
информационния поток, който човек може да кон-
тролира, „филтрира“ съобщения, които той получа-
ва по един канал, например чрез думи или образи. 
Когато тези канали се съединят ефективността на 
проникването в съзнанието рязко се увеличава. 
Текстът представян от диктори се възприема като 
истина, ако се подкрепи с кадри от мястото на съ-
битието. При което критическото осмисляне рязко 
се затруднява. Подобно свойство на телевизията 
може да смекчава важността на събития и да създа-
ва псевдосъбития акцента, на които може да бъде 
диаметрално противоположен, а в новосъздадена-
та реалност престъпника да се представи като на-
ционален герой и обратно.

Ефекта от подмяната на реалността води 
до това, че телевизионните предавания деформи-
рат човешкото съзнание, чрез пряко въздействие на 
реални събития с много тежки социални последици. 
Това е ефектът от размиване на границите между 
реалността и измислицата, които поставя хората в 
„плоска реалност“, подтикваща хората да определят 
събитията от действителността, като незначител-
ни и създаващи усещането, че всичко е позволено. 
Съвкупността от всички тези свойства превръщат 
телевизията в оръжие за пряко информационно въз-
действие върху поведението на широките маси и 
дори на програмиране на действията им.

Стремителното развитие на информационните 
технологии, интернет мрежата, безжичните сред-
ства за свръзка и тяхното навлизане в ежедневна-
та дейност доведоха до интензивното използване 
на новите технологии в информационното проти-
воборство. Това се случва благодарение на факта, 
че глобалната мрежа представлява изключително 
голяма възможност за въздействие и оказване на 
влияние при формирането на световното обществе-
но мнение, вземането на политически, икономиче-
ски и военни решения посредством въздействието 
на информационните ресурси и разпространението 
на специално подготвена информация.6

Активното използване на интернет при ма-
нипулирането на личността се обуславя от реди-
ца преимущества, които осигурява спрямо класи-
ческите средства за масова информация. Към тези 
преимущества можем да причислим:

l	неограниченият кръг от потребители;
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l	 разделените във времето и пространството 
взаимодействие между комуникиращите партньори;

l	 разнообразните взаимоотношения между 
източника на информация и потребителя и възмож-
ността за размяна на техните роли;

l	широката аудитория, ограничавана само от 
техническите средства;

l	 възможността за осъществяване на кому-
никация в реално време и възможността за обратна 
връзка;

l	 възможност за съхраняване на масиви ин-
формация на различни носители;

l	липсата на цензура и правови ограничения 
за публикуване и ползване на информация;

l	оперативност, достъпност и икономичност;
l	скритост на източника на въздействие;
l	 комплексност на подаването на информа-

ция и нейното възприемане.
Освен тези характеристики възможността за 

споделяне на информация добита от интернет, го 
превръща в незаменим канал за манипулиране на 
обществото и отделната личност.

Глобалната мрежа позволява да се управлява 
общественото мнение, основавайки се на възпри-
емането на информацията от човешкото съзнание. 
Природата на манипулацията се заключава в двой-
ствеността на въздействие, заедно с откритата ин-
формация, която се разпространява манипулатора 
разпространява към целевата аудитория „закоди-
рани“ съобщения, които трябва да предизвикат 
в съзнанието на хората определени образи и да 
предизвикат определени въпроси и съждения без 
хората да осъзнават скритото въздействие. При 
това въздействие целта е паметта и вниманието на 
човека. От една страна е необходимо човека да за-
помни определена мисъл или метафора, а от друга 
да се „отключи“ неговата краткосрочна или истори-
ческа памет, която се явява психологическа бариера 
за определени внушения.

Учените внимателно са изучавали влиянието 
на емоционалните елементи на информационни-
те съобщения и възможността им за запомняне. 
Във всичките типове човешка памет (образна, сло-
весна, звукова и др.) главна за манипулацията на 
съзнанието е емоционалната памет, защото всяка 
информация, която не е емоционално обвързана 
бързо се забравя или не се използва. Поради този 
факт манипулаторите в интернет съзнателно раз-
пространяват непроизволни информационни по-
тоци от информация, които сумарно в комбинация 
с емоционално украсени съобщения създават оп-
ределени нагласи и настроения в човешкото съз-
нание, без да изказват една цялостна идея, която 
човек да запомни и осмисли.

Най-често използваните манипулативни 
прийоми в интернет са:

l	представяне на информация;
l	подсказване (насочване) на факти;
l	използване на понятия и термини с неясно 

и объркващо смислово значение;

l	изфабрикуване на факти;
l	опростяване и налагане на стереотипи.
Като правило представяната информация 

предполага използването на съответстващи спо-
соби за нейното предаване: одобрение, повтаря-
не, смачкване, спешност, сензационност и липсата 
на алтернативни източници на информация. Освен 
това пропускане на определена (ненужна) инфор-
мация и създаване на виртуална реалност в меди-
ите посредством използването на принципа на ин-
формационния хаос – „покриване“ на съобщението, 
което е невъзможно да се укрие, в хаотичния поток 
на безсмислена информация.

Съвременните програмни и технически сред-
ства позволяват да се манипулират фотографии 
и видео записи за представяне на събития и ситуа-
ции, които никога не са съществували, но могат да 
се разпространяват в интернет за провокиране на 
определени реакции. Например разузнавателните 
служби могат да се опитат да убедят лидера на оп-
ределена страна, че страната му е изправена пред 
масирана агресия, посредством разпространението 
на видео клипове в новинарските емисии, предста-
вящи развръщането на крупни военни сили, много-
кратно превъзхождащи реално съществуващите.7

Съществуват няколко направления за използ-
ване на глобалната мрежа в интерес на борбата за 
информационно превъзходство.

На първо място е разпространението на спе-
циално подбрана информация (дезинформация) 
посредством изпращането на електронни писма, 
организиране на дискусионни групи, създаване 
на сайтове за обмяна на мнения, разполагането на 
информация на отделни интернет страници или в 
електронните версии на периодични издания, или 
в интернет предавания на радио и телевизионни 
станции. По този начин по време на войната в Ирак 
през 2003 г. въоръжените сили на САЩ активно са 
използвали световната мрежа за оказване на ин-
формационно въздействие върху противника, като 
са изпращани писма на иракски високопоставени 
офицери, съдържащи призиви за отказ от изпъл-
нение на заповеди на Садам Хюсеин. Освен това 
в писмата написани от американски военни пси-
холози до гражданите на Ирак се съдържат при-
зиви за оказване на помощ за предотвратяването 
на използване на оръжия за масово поразяване и 
посочване на местонахождението на складовете с 
подобно оръжие.

По време на конфликта в Косово интернет 
също се използва за провеждане на целенасочени 
информационни дейности. Югославската страна 
широко използва електронна поща за изпращане 
на писма до различни информационни агенции и 
правителствени чиновници съдържащи описание 
на последиците от авиационните удари на САЩ по 
цивилни обекти, нанесените косвени загуби и пре-
дизвиканите страдания сред мирното население.

Действията на НАТО също са съпроводени от 
мощна информационна поддръжка в интернет, за 
което са използвани множество сайтове за пред-
ставяне на действията на американските военни, 
болшинството, от които са били създадени от аме-
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рикански специалисти непосредствено преди нача-
лото на бойните действия. Само през първите две 
седмици на операцията в Косово информационната 
агенция CNN е представило повече от 30 статии ка-
чени в интернет, като всяка една от тях многократно 
се използват изразите „бежанец“, „етническо про-
чистване“ и „масови убийства“.

На второ място е изменението на съдържа-
нието на сайтове, което се заключава в подмяна 
на съдържанието на определени страници или от-
делни елементи в резултат на „интернет взлом“. 
Този подход широко се използва при подмяна на 
интернет адресите на „противостоящи” сайтове в 
резултат, на което при тяхното търсене от потреби-
телите, същите биват насочвани към други адреси 
на специално подготвени сайтове.

На следващо място са смисловите атаки, 
включващи „интернет взлом” на определени стра-
ници и незабележимото подменяне на съдържа-
нието в тях и въвеждането на невярна информация. 
На подобни действия са подложени най-популяр-
ните сайтове, чието съдържание се приема за дос-
товерно от широката аудитория.

Съвременното развитие на електронните 
средства за комуникация и достъп до интернет по-
казва, че ролята на глобалната мрежа като средство 
за манипулативно въздействие с всяка изминала 
година е все по значимо. Свидетелство за това ма-
совото разпространение на сравнително евтини и 
достъпни до населението на всички страни компю-
три, таблети, телефонни апарати, както разраства-
щото се покритие на интернет в световен мащаб.

Към инструментите за разпространение на 
дезинформация се отнасят и слуховете, които са 
масово явление в междуличностната комуникация 
наситени с непроверена и емоционално „натоваре-
на” информация. По резултатите от повлияването и 
промяната на поведението на хората слуховете мо-
гат да се определят като:

l	смущаващи общественото мнение, но не 
излизащи извън рамката на приемливото социално 
поведение;

l	предизвикващи антиобществено поведе-
ние в определени социални общности;

l	разрушаващи социалните връзки в обще-
ството и предизвикващи масови безредици.

По този начин слуха за смъртта на Садам Хю-
сеин е една от основните причини са снижаване на 
бойния дух на иракските войници и съкрушаване на 
волята им за борба с американските и коалицион-
ните сили.

Към тази група подходи трябва да отнесем и 
„агресивните слухове“, което не просто предиз-
викват негативни настроения, но и отблъскване на 
нежелана аудитория, а конкретно са насочени за 
предизвикване на целенасочени и жестоки агре-
сивни действия. Слухове от подобен род възникват 
от открити противоречия свързани със социални, 

междуетнически и между национални противо-
речия. Основната цел на „агресивните слухове“ е 
предизвикване на агресивни действия. Те носят си-
лен негативен емоционален заряд, формиращи по-
ложителна общност „ние“ и отрицателна общност 
„те“. Те пораждат трайно социално разделение и 
нетърпимост към другите общности.

Освен това слуховете се използват при воде-
нето на информационната война и при военни кон-
фликти с цел промяна на общественото мнение, 
деморализация на противника и въвеждането му в 
заблуждение. По подобен начин Фашистка Герма-
ния посредством слухове се е опитвала да убеди 
поданиците на Британската корона, че Германия е 
слаба и неспособна да води успешна борба, като 
са посочвани и конкретни дати на нейното пораже-
ние. Когато датата настъпвала, а очакваната победа 
не постигната, това пораждало недоволство на ан-
гличаните от собственото им правителство.

В историята на пропагандата са регистрирани 
безпрецедентни случаи за преднамерено разпрос-
транение на слухове с цел деморализация на насе-
лението във военно време. Така например немска-
та агентура разпространява слухове в САЩ от типа 
„Войната ще свърши до Коледа“, „На Германия не и 
достига петрол“, „След два-три месеца в Германия 
ще има държавен преврат” и др.

В съвременни условия често се използват слу-
хове за края на света, предизвикващи световна ис-
терия и паника, които са изключително подходящи 
за достигане на определени политически и финан-
сови цели в глобален мащаб.8

Често използваният способ за разпростра-
нение на дезинформация в хода на военните кон-
фликти е посредством листовки. Те могат да се 
разпръскат по различен начин, като най-често за 
тази цел се използват летателни апарати и артиле-
рийски системи. Като цяло листовките се подготвят, 
за да въздействат на две целеви групи, на мирното 
население и на членовете на въоръжените форми-
рования. В листовките предназначени за втората 
група са преобладавали материали със заплашите-
лен характер, като безнадеждността на ситуация-
та, опасността от унищожението им, техническото 
превъзходство, посочван е възможен изход от си-
туация посредством предаване и не на последно 
място са предлагани и парични награди.

Следователно, дезинформацията като съставна 
част на информационната война се е превърнала в 
мощно оръжие в глобалната политика и инструмент 
за решаване на геополитически задачи посредством 
манипулиране на общественото мнение и активно 
въздействие върху политическия, икономическия и 
социалния живот на съвременното общество. Освен 
това продължаващият процес на глобализация само 
усилва тези тенденции, което е предпоставка за бъ-
дещо използване на все по-агресивни способи за 
разпространение на дезинформация.
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Aктуални проблеми при участието  
на невоенния компонент  
в отбраната на страната
доцент д-р Георги Гоцев, майор Димо Гинев

Резюме: В доклада са разгледани теоретичните основни на системата за отбрана като част от система-
та за национална сигурност и в частност на невоенния компонент (подсистема). За изясняване на състава и 
задачите на невоенния компонент са разгледани различни класификации и модел на участие на невоенния 
компонент в системата за отбраната на база възложените военновременни задачи по отбраната. Дефини-
рани са проблеми, свързани с участието на невоенния компонент в системата за отбрана, и са предложени 
направления за тяхното решаване.

Ключови думи: сигурност, система за отбрана, невоенен компонент, класификация, модел на участие, 
военновременни задачи по отбраната, проблеми.

Current Problems Related with Participation of the Non-Military 
Component in Defense of State

Associate Professor Georgi Gotsev, PhD, Major Dimo Ginev

Abstract: The report examines the theoretical fundamentals of the defense system as part of the national 
security system and in particular of the non-military component (subsystem). To clarify the composition and tasks 
of the non-military component, different classifications and patterns of participation of the non-military component 
in the defense system have been considered based on the assigned wartime defense tasks. Problems related to the 
involvement of the non-military component in the defense system have been defined and suggested directions for 
their solution.

Key words: security, defense system, non-military component, classification, model of participation, wartime 
defense tasks, problems. 

Силата на нацията произтича от общите ценнос-
ти, цели и стремежи, многократно надхвърля-
щи сумата от индивидуалните интереси, амби-

ции и постижения на отделните индивиди в нея. Ос-
новна цел на политиката за сигурност е създаване 
и поддържане на национална мощ, която да гаран-
тира националната сигурност. От своя страна тази 
сигурност предполага защита на благосъстоянието 
на обществото от всякакъв вид опасности. Нейното 
гарантиране цели устойчивост на държавните ин-
ституции и на гражданското общество срещу въз-
можните рискове и заплахи.

Република България се намира в регион, изпъс-
трен с множество замразени конфликти, на грани-
цата между две вековни цивилизации. Територията 
на страната винаги е била привлекателна поради 
стратегическото си кръстопътното местоположение 
и богатите природни дадености. Това е и причината 

тя да е постоянна цел за открити или скрити атаки 
към нейния суверенитет и териториална цялост. Съ-
щевременно днес държавата е обхваната от ерози-
ращи я процеси, обуславяни от лошо икономическо 
състояние, политическа неадекватност във външен 
и вътрешен аспект, демографска криза, наличие на 
корупция и други видове престъпност. Негативни 
фактори за националната сигурност са също про-
явите на етническо напрежение в страната, миг-
рантския натиск, историческата злопаметност в 
съседните страни и множеството транснационални 
хибридни заплахи.

Всички тези предизвикателства в средата на 
сигурност изискват адекватни мерки за защита на 
сигурността в международно, регионално, нацио-
нално и индивидуално ниво. За гарантиране на на-
ционалната сигурност е необходимо, от една стра-
на, ефективно сътрудничество в рамките на между-
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народните системи за сигурност, а от друга, консо-
лидиране на военните и граждански способности 
на страната срещу всякакви агресивни действия.

Исторически за защита на сигурността на 
страната се създава сложна функционално-орга-
низационна архитектура, включваща: система на 
национална сигурност, система за защита на нацио-
налната сигурност, система за отбрана, система за 
сигурност и обществен ред, система за управление 
при кризи, единна спасителна система и др. В зави-
симост от конкретния риск или заплаха всяка една 
от системите играе водеща роля при провеждането 
на съответни мерки за неутрализиране, а останали-
те системи я осигуряват и поддържат.

Съгласно Стратегията за национална сигурност 
на Република България, системата за национална 
сигурност „има за цел да поддържа в оптимално 
състояние националната сигурност, да повишава 
управляемостта на държавните органи при активно 
включване на гражданите и техните организации и 
да функционира ефективно за реализиране на тази 
стратегия“ [4, с. 18]. Тази цел може да бъде постиг-
ната чрез нормативно регламентиран и институ-
ционално организиран процес на взаимодействие 
между законодателната, изпълнителната и съдеб-
ната власт, президента на републиката, гражданите 
и техните организации.

Отбраната на страната е основен аспект от 
защитата на националната сигурност. „...Отбраната 
е система от политически, икономически, военни, 
социални и други дейности...“ [2], включваща зада-
чите на държавните органи, институциите, органи-
зациите и гражданите, насочени към изграждане и 
използване на отбранителни способности за про-
тиводействие на заплахи, застрашаващи територи-
алната цялост и независимостта на държавата. От 
друга страна съвременната отбрана на страната „... 
се планира, подготвя и осъществява в рамките на 
колективната отбрана на НАТО и общата политика 
за сигурност и отбрана на ЕС с ефективно използ-
ване на националните отбранителни способности, 
включващи военните и невоенните способности на 
страната...“.[3, с. 10]

Подготовката на страната за отбрана е 
един от най-важните фактори за гарантиране на 
нейната сигурност при военни заплахи. По своята 
същност тя е комплекс от мероприятия, провеждани 
от органите за ръководство на отбраната, въоръже-
ните сили, държавната администрация, специали-
зираните служби, органите на местното самоупра-
вление и търговските дружества по организиране 
и всестранно осигуряване на отбраната. Тя включва 
подготовка на: въоръжените сили, националното 
стопанство, населението, територията на страната 
и на националната инфраструктура за отбрана. Тя 
се осъществява чрез разработване и прилагане на 
съответна нормативна уредба, концептуални доку-
менти и планове за отбрана, изграждане на единна 
система за ранно предупреждение, информиране и 
военновременно управление на страната, всестран-
но осигуряване на отбранителни ресурси, готовност 
за поддръжка като страна домакин, поддържане на 
готовност за работа във военно време, както и орга-

низиране защитата на населението и икономиката 
във военно време.

Развитието на отбранителните способности 
е тясно свързано с изграждане на съвременна и 
ефективна система за отбрана на страната, като 
част от системата за защита на националната си-
гурност. Системата за отбрана на страната е дефи-
нирана в Националната отбранителна стратегия на 
Република България и по същество включва: органи 
за ръководство, командване и управление, въоръ-
жените сили, съответната инфраструктура, силите 
на централната администрация, специализираните 
служби, териториалната администрация, органите 
на местното самоуправление, търговските друже-
ства с възложени военновременни задачи, органи-
зациите и гражданите. 

Условно компонентите на системата за отбра-
на на страната могат да бъдат определени като во-
енен и невоенен. Основа на военния компонент на 
системата за отбрана са въоръжените сили. Силите 
на държавните органи, органите на местното само-
управление и на местната администрация ги под-
помагат, осигуряват и допълват по единен замисъл 
при подготовка и осъществяването на отбраната.

Военният компонент в мирно време включва 
въоръжените сили по чл. 50, ал. 1 от ЗОВСРБ. Във 
военно време в състава на въоръжените сили могат 
да се включват и структури от другите сили от сис-
темата за национална сигурност на страната при ус-
ловия и по ред, определени с акт на Министерския 
съвет. Обикновено обаче се казва, че системата за 
отбрана е съставена от въоръжени сили и невоенен 
компонент, най-вече поради отчетливата разлика 
между мисиите и статута на двете части на систе-
мата в отбраната.

В състава на невоенния компонент на систе-
мата за отбрана на се включват силите и средства-
та на министерствата и ведомствата от централна-
та и териториалната администрация, органите на 
местното самоуправление, търговските дружества, 
държавните предприятия, организациите и гражда-
ните. По същество невоенният компонент включва 
силите на всички държавни органи с възложени во-
енновременни задачи, освен тези от военните фор-
мирования на въоръжените сили [1, с. 402].

От своя страна невоенният компонент (НВК) 
може да бъде разделен условно на управляващ 
компонент – органите за стратегическо ръковод-
ство и управление на отбраната на страната, и оси-
гуряващ (поддържащ) компонент и прилежащата 
инфраструктура, използвани за въоръжена защи-
та на териториалната цялост и независимостта на 
държавата.

Национална отбранителна стратегия е основ-
ният ръководен документ, който дефинира състава 
на невоенния компонент като част от системата за 
отбрана на страната. От гледна точка на организа-
ционен принцип невоенният компонент на система-
та за отбрана може да бъде класифициран съответ-
но на:

l	министерства и ведомствата от цен-
тралната администрация – министерства, дър-
жавни агенции държавни комисии; изпълнителни 
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агенции; административни структури, създадени 
със закон и др.;

l	териториална администрация – областни 
управители и областни администрации;

l	органи на местното самоуправление – 
кметове на общини и райони и общински админи-
страции;

l	специализирани служби (служби на Минис-
терството на вътрешните работи (МВР), Държавна 
агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), Държав-
на агенция „Разузнаване“ (ДАР), Държавна агенция 
„Технически операции“ (ДАТО), Национална служба 
за охрана (НСО) и определени звена на съдебната 
система;

l	държавни предприятия в ключови сектори 
като енергетика, транспорт, водоснабдяване, теле-
комуникации и други;

l	търговски дружества, които създават во-
енновременни запаси от суровини, материали, еки-
пировка и комплектовъчни съоръжения в съответ-
ствие с възложени им военновременни задачи;

l	неправителствени организации;
l	гражданите, като основен градивен еле-

мент на отбраната.
Друг метод за класификация на НВК е съобраз-

но задачите на структурите и силите му за учас-
тие в отбраната на страната. От тази гледна точ-
ка силите на НВК могат да бъдат класифицирани на:

l	сили на НВК, които се включват във воен-
новременния състав на въоръжените сили на Репу-
блика България съгласно чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ с акт 
на Министерския съвет – сили на МВР, ДАНС, ДАР, 
НСО, ДАТО и такива от определени звена на съдеб-
ната система;

l	сили на НВК за осигуряване функционира-
нето на националното стопанство, икономиката, 
инфраструктурата, социалните дейности, защитата 
на обществения ред и противодействие на престъп-
ността на територията на страната, както и за осъ-
ществяване на външната политика на страната - ад-
министрацията и предприятията от министерства 
и ведомства на изпълнителната власт, неправител-
ствени организации и юридически лица с възложе-
ни военновременни задачи;

l	сили на НВК, които организират граждан-
ската отбрана на страната. 

Трети срещан метод за класификация на НВК е 
чрез очертаване на отделните секторни политики 
на системата за национална сигурност, имащи пря-
ко или косвено отношение към отбраната на стра-
ната. Освен органите за ръководство на отбраната 
на страната такива са секторите за икономическа, 
енергийна и финансова сигурност; за социална и 
екологична сигурност; сектора за сигурност и об-
ществен ред и сектора за външна политика на Ре-
публика България. 

Класификация на НВК може да се направи и 
според нивото на участващите структури и сили 
в системата за отбрана на страната. От тази гледна 
точка нивата на НВК могат да се определят на нацио-
нално, областно, общинско и обектово ниво. Съ-
гласно тази класификация в състава на компонента 
се включват органите за ръководство на отбраната, 

централните органи на държавна власт, територи-
алната администрация, органите на местното само-
управление, търговските дружества, държавните 
предприятия, организациите и гражданите.

Анализирайки ЗОВСРБ в частта за провеждане-
то на отбраната на страната се вижда, че основната 
част от задачите по отбраната на територията на 
страната ще се изпълняват изцяло или с участието 
на сили и средства на невоенния компонент на сис-
темата за отбрана. Главната задача на невоенния 
компонент и в отбраната е гарантирането на об-
ществения ред и вътрешната сигурност в стра-
ната; противодействие на престъпността и 
опазване на живота, здравето и имуществото на 
гражданите; функционирането на националното 
стопанство и социалната система. Наред с това 
те ще участват в различна степен при решаването и 
на други задачи по отбраната на страната.

Освен задачите, изпълнявани от структурите 
на НВК в отбраната на територията извън зоната на 
военните действия, част от тях ще изпълняват и за-
дачи в нея. При неблагоприятно развитие на воен-
но-политическата обстановка част от силите на НВК 
трябва да имат готовност да изпълняват и задачи 
във временно заетата от противника територия на 
страната ни.

За да бъде осъществена ролята на НВК в сис-
темата за отбрана на страната е необходимо да се 
разработи модел на участие на НВК в отбраната 
на база функционален признак. В основата на този 
модел са възложените военновременни задачи по 
отбраната на страната на държавните органи, орга-
ните на местното самоуправление и местната ад-
министрация, и на юридическите лица – бюджетни 
организации съгласно „Списък на основните отбра-
нителни способности на страната (граждански ком-
понент)“ от ПМС 286 на МС от 18.10.2011 г. Моделът 
разделя участието на НВК на четири основни функ-
ции: управление; защита; осигуряване; поддържа-
не, възстановяване и изграждане.

За да съществува сложната социална систе-
ма за отбрана най-важната и комплексна функция, 
която трябва да бъде реализирана, е Управление-
то. Държавното управление в лицето на органите 
за ръководство на отбраната (Народното събрание, 
президента на Република България, Министер-
ският съвет, областните управители и кметовете 
на общини), подпомага формулирането и пости-
гането на определените цели по отбраната чрез 
планиране, организиране, мотивиране и контрол. 
Неговата ефективност в голяма степен зависи от 
взаимодействието и всестранното осигуряване при 
планирането, развръщането и използването на въ-
оръжените сили и силите на НВК за изпълнение на 
задачи по отбраната на страната в условия на воен-
нополитически кризи и военни конфликти.

При кризи ръководството и управлението на 
системата за отбрана се осъществява от Министер-
ския съвет, подпомаган от Съвета по сигурността и 
Национален кризисен щаб. Във военно време ръко-
водство и управлението на страната се осъществя-
ва от Народното събрание, Върховното главно ко-
мандване и Министерския съвет, като за целта на 
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национално, ведомствено, областно и общинско 
ново се създават военновременни системи за упра-
вление като елементи от единната военновремен-
на система за управление на страната.

Наличието на политическа, военна, икономи-
ческа и научно-техническа информация за други 
страни, организации и граждани са от изключител-
на важност за ръководството и управлението на от-
браната на страната. В разглежданият модел това 
се постига чрез дейностите по разузнаване, осъ-
ществявани основно от ДАР и служба ВИ. [1, с. 123] 

Противодействието на чуждото разузнаване, 
другите специални служби, организации и лица, 
осъществяващи дейност срещу националната си-
гурност, е контраразузнаването, осъществявано 
от ДАНС. Тази дейност се подпомага от ДАТО, дру-
гите специализирани служби и държавни органи от 
системата за защита на националната сигурност.

Ранното предупреждение и оповестяване по 
същество е дейност за своевременно подаване на 
информация на органите на изпълнителната власт 
и на населението за заплаха от възникване на при-
родно бедствие или предизвикан от човешка дей-
ност инцидент, опасност от въздушно нападение. 
То се изпълнява от органите на ГД „ПБЗН“ и другите 
компетентни органи за предприемане на необходи-
мите предпазни мерки и действия.

Функцията управление не може да бъде осъ-
ществявана без гарантиране на вътрешната си-
гурност и обществен ред на страната. Отговорни 
за тази задача са основно органите на МВР. При 
отбраната на страната те охраняват и отбраняват 
стратегически и други обекти от критичната инфра-
структура на страната, противодействат на престъп-
ността и опазват живота, здравето и имуществото 
на гражданите чрез провеждане на оперативно-из-
дирвателна и охранителна дейност основно извън 
зоната на военните действия.

Дейност, без която не може да съществува 
ефективно държавно управлението е контролът 
на изпълнението на законите. Тя се осъществява 
основно от органите на съдебната власт във взаи-
модействие с изпълнителната власт за контрол на 
изпълнението на законовата рамка на обществени-
те отношения и международните договори, по кои-
то Република България е страна.

Граничният контрол и охраната на държав-
ната граница е поверена на гранична полиция 
(ГДГП) във взаимодействие с МО. Те се осъществяват 
по отношение на държавните граници, въздушното 
пространство и териториалното море с готовност 
за евентуално прикритие на границата със съседни 
държави, не участващи във военния конфликт.

Информацията и информирането във връзка с 
отбраната на страната се осъществява основно чрез 
медиите. Той е един от важните фактори за упра-
влението при военнополитическа криза поради 
способността за формиране на определени нагласи 
и настроения в обществото.

Военновременното окомплектоване и моби-
лизацията е съществен елемент от привеждането 
на НВК от мирновременна към военновременна 
организация и дейност. То се осъществява основно 

от военните окръжия и органите по отбранително 
мобилизационна подготовка в структурите на НВК, 
и способства за изграждането на отбранителните 
способности на въоръжените сили и НВК.

Контрадиверсионната и контратерористич-
на борба се провеждат основно от централните и те-
риториалните органи на МВР, във взаимодействие с 
органите на ДАНС и на МО. В това направление са и 
мерките да противодействие на формирования за 
организирана съпротива, които е възможно да се 
организират на част от територията на страната.

Последната дейност, свързана с управлението, 
е охраната на органите на държавната власт и 
държавните институции. Задачата е възложена 
основно на НСО, МВР и ГД „Охрана“ на Министер-
ството на правосъдието.

Втората по важност функция в модела е Защи-
та. Тя обхваща на първо място защита на личния 
състав от администрациите на държавните органи 
и на стопанските субекти, поверена на съответните 
ръководства. На следващо място е защитата на 
населението, възложена на МВР и в частност на ГД 
„ПБЗН“. В основата на тази функция е организиране-
то на гражданска отбрана, като „комплекс от хума-
нитарни задачи, имащи за цел закрилата на граж-
данското население при военни действия или бед-
ствия“ [6], а също така отстраняване на последствия 
от тях и осигуряване на необходимите условия за 
оцеляване. При промените след 1989 г. постепенно 
системата на Гражданската отбрана е ликвидирана, 
а нейните функции и задачи са сведени до защи-
та на населението и националното стопанство при 
бедствия, аварии и катастрофи в мирно време.

Защитата на обекти от критичната инфра-
структура е разпределена между МВР, МО и НСО. 
Защитата на инфраструктурата се организира от съ-
ответните ръководители и се изпълнява основно от 
силите на МВР.

Екологична защита е приоритет на министер-
ство на околната среда и водите,а санитарният 
контрол на министерство на здравеопазването и 
министерство на земеделието и храните.

Третата функция в разглеждания модел е Оси-
гуряване. В нея може да бъде обособена една осо-
бено критична способност – изхранването на насе-
лението, с която са натоварени ръководителите до 
кмет на населено място. За осигуряване с питейна 
вода отговарят министерството на регионалното 
развитие и благоустройството и министерството на 
околната среда и водите.

Отбранителната индустрия и военновре-
менния производствен комплекс, който ще про-
извежда и ремонтира необходимите материални 
средства, техника и въоръжение, са важен фактор 
за военновременното осигуряване на отбранител-
ни способности на страната. Техен главен органи-
затор са Министерството на икономиката и Минис-
терството на отбраната.

Следващата способност на НВК са производ-
ство на топло- и електроенергия, пренос, раз-
пределение и доставка на енергоносители. При 
изграждането ѝ основни актьори са ТЕЦ, ВЕЦ АЕЦ и 
електроразпределителни дружества.
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Транспортно осигуряване, транспортна ло-
гистика и пощенско и телекомуникационно осигу-
ряване са задачи на Министерство на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията.

Важна задача е здравеопазването и медицин-
ските услуги, за които отговаря министерство на 
здравеопазването.

Финансовото осигуряване е основа за всички 
дейности се извършва от министерство на финан-
сите. То се осъществява от изпълнителната власт 
и Българската народна банка. Устойчивостта на 
банковата система е възложено на БНБ, чрез под-
държане на ценова стабилност и осигуряване на 
стабилността на националната парична единица.

Последната функция на модела е поддържане, 
възстановяване и изграждане. Основни дейности 
при нея са поддържане, възстановяване и изграж-
дане на транспортната, комуникационната, ВиК 
и енергийната инфраструктури, съответно от 
МТИТС, МРРБ и МЕ. Към тази функция е и изграж-
дането и поддържането на полева хуманитарна 
инфраструктура, реализирано от БЧК. 

Актуалните проблеми, свързани с реализиране-
то на такъв модел за участие на НВК в отбраната, са:

l	непълната нормативна база, регламентира-
ща правомощията и реда за функциониране на ор-
ганите за ръководство и управление на отбраната;

l	необходимостта от единни национални 

правила и процедури за планиране, подготовка и 
използване на въоръжените сили и НВК;

l	необходимостта от единна система за опо-
вестяване при привеждане на страната от мирно 
във военно положение;

l	затрудненото комплектуване на въоръже-
ните сили с личен състав и техника във военно вре-
ме поради недобра мобилизационна система;

l	подготовката на българските граждани за 
отбраната на страната, непозволяваща изграждане 
на ефективни отбранителни способности;

l	ликвидираната система за Гражданска от-
брана на страната, чиито функции и задачи са све-
дени до защита от бедствия в мирно време и неиз-
пълнение на разпоредбите на Женевските конвен-
ции от 12 август 1949 г.;

l	подценената подготовка на националното 
стопанство и икономиката за работа във военно 
време, която е сведена главно до възлагане на ВВЗ 
без тяхното ресурсно осигуряване.

Разгледаните в доклада въпроси за участие на 
НВК в отбрана на страната не обхващат проблемите 
всеобхватно, но могат да послужат като основа за 
анализ и търсене на решения в политиките за сигур-
ност и отбрана на страната в бъдеще. Дефинирани-
те проблеми изискват системна дейност за справя-
не с тях, чрез прилагане на пакет от мерки в сфера 
на подготовката на страната за отбрана. 
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Резюме: Разглежда се общата проблематика на обработката на големите данни с цел извличане на 
полезна информация. Излагат се принципните особености на тази обработка, както и ползвани за целта соф-
туерни продукти. Предлагат се възможни практико-приложни подходи за информационната дейност на раз-
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Abstract: In the research are presented the general issue of processing with Big Data. The aim is the extraction 
of useful information. The principal characteristics of this processing and some software are presented. Possible 
practical-applied approaches are being suggested for use by the intelligence organizations.
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Основна дейност на държавните разузнава-
телните организации е добиването на ин-
формация за заплахи и рискове относно на-

ционалната и колективна сигурност. От началото 
на ХХ век един от широко използваните подходи 
за постигането на такава разузнавателна информа-
ция е използването на открити източници – т.нар. 
OSINT (Open source intelligence). Подходът според 
различните автори дава от 60 до 90 процента от об-
щия обем на добиваната разузнавателна информа-
ция. Това е значителна по обем дейност, която има 
своите предимства преди всичко от гледна точка на 
незначителните рискове за сътрудниците на разуз-
наването. 

Особености на използването на ОИ

Основните свойства на ОИ са [2]:
– достъпност – със свободен достъп, с платен 

достъп, с ограничен в зависимост от потребителите 
достъп и комбинации от озброените;

– периодичност на обновяване на информаци-
ята (на съхраняване или обновяване), която може 

да е в обхвата от един час (често обновяване) до 24 
часа или повече (рядко обновяване);

– разпространеност, която може да е: масо-
во разпространение, ограничено разпространение, 
глобално разпространение, регионално разпрос-
транение, национално и местно такова;

– формат на информацията, която може да е 
във вид на текст, таблици, изображения, звук и мул-
тимедия, а също така да е аналогова или дигитална.

Достъпността и разпространеността на 
ОИ оказват пряко влияние на използваните форми и 
методи от сътрудниците на разузнаването (най-ве-
че щатни, но на практика в една или друга степен 
и всички останали) за „достигне“ до тях. Периодич-
ността и формата на информацията от ОИ вли-
яят преди всичко на актуалността и скоростта на 
изготвяне на информационните разузнавателни до-
кументи, предназначени за потребителите.

Откритите източници за добиване на разузна-
вателна информация приоритетно се обвързват със 
средствата за масова комуникация (СМК) – вестници, 
списания, преса, телевизия, радио, както и с нацио-
нални и международни изложби, библиотечни фон-
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дове и обмена между тях, международен научен и 
културен обмен, официална статистика, банкови 
отчети, правителствени официални публикации и 
документи, лични записки и архиви, а въз основа на 
опита от последните десетилетия вече и с интернет. 
Обработвайки наличната в ОИ голяма по обем и раз-
нообразна по характер информация разузнавател-
ната организация може да си състави всеобхватна 
и във висока степен достоверна представа за ико-
номическа, политическа и военна обстановка в раз-
узнаваната страна, както и да регистрира процеси и 
тенденции на изменения в тази обстановка, които 
имат отношение към средата на сигурност на собст-
вената си страна. В основата на целия този процес 
стои целенасоченото извличане, систематизиране 
и анализиране на информация от масовите комуни-
кационни процеси в обекта на разузнаване.

Комуникацията като възможност за предикация

Една от основите цели на комуникацията е под-
тика към действие. По тази причина, като се изключат 
форсмажорните прояви (а може би не всички от тях), 
голяма част от събитията предварително се раждат в 
обмена на съобщения между отделните представи-
тели на обществото. Това включва въпроси, комен-
тари, споделяне и дискусия. Понякога действията не 
се сбъдват и като тлееща заплаха за пожар остават 
само в полето на дискусията. В други случаи обменът 
на съобщения започва в едно направление, а реали-
зацията се материализира в друго. Вероятно същест-
вуват и други възможности. Посочените общи кому-
никационни зависимости не подминават и полето на 
сигурността. За да бъде определено едно съобще-
ние като класифицирана информация е необходимо 
неговото отнасяне към наличните или евентуалните 
заплахи за хората и държавните институции. От дру-
га страна, всяка информация се отнася до събитие, 
което поне отчасти е реализирано или е изцяло вир-
туално и евентуално – предстои. Оказва се, че раж-
дането на голяма част от темите, които са интерес 
за разузнавателната дейност, се раждат и развиват 
преди да се оформят като такива.

Някои методологически аспекти

Днес, в условията на глобална инфраструкту-
ра за дигитална свързаност и мегасъдържанието на 
феномена Интернет, предсказването на събития по 
комуникационните прекурсори на тяхното съществу-
ване не само е възможно, но и необходимо за адек-
ватното осигуряване на висока степен на сигурност в 
съвременните условия. Изпреварването на действи-
ето предполага насочването на изследователското 
внимание към възможността за внасяне на апрокси-
мационни елементи в търсенето, т.е. предварително-
то създаване на концепция/хипотеза и последващо 
търсене на основания за категоричното ѝ доказване. 
От една страна, подобна дейност е затруднена от 
ниската обективност и липсата на реално потвърж-
дение (целта все пак е не да се потвърди кризата, а 
последната да се избегне още преди развитието на 
ескалацията, т.е. в етапа на конфликт). От друга стра-

на – в днешните условия на непрекъснато разширя-
ване на компютърно опосредстваната комуникация, 
т.е. тази, която се реализира от хора и се провежда 
с помощта на компютри, свързани в мрежа [3], и на 
разрастващ се дискурс в мегаизмеримото уебпрос-
транство, данните непрекъснато нарастват – и по 
разнообразие, и по обем. Причина за разнообра-
зието е феноменалната същност на разширяването 
на комуникацията в полето на уеб и навлизането ѝ 
като съществен елемент във все повече социални 
сфери. Огромният спрямо представите ни до преди 
появата на дигиталните възможности за съхранение 
и интерпретация на данни обем, също има обясне-
ние – за разлика от човешкия мозък, компютрите не 
забравят. Като изключим евентуална техническа по-
вреда, при тях приоритизирането или заличаването 
на информация става единствено по предварително 
зададена операционна команда. Като краен резул-
тат, остава предимството, че информацията натрупа-
на онлайн е за все повече конфликти или рискове за 
конфликти в ежедневието и е все по-голяма. Адек-
ватният ѝ преглед в сферата на сигурността не само 
е възможен, но и наложителен.

Апроксимационният подход не е рожба на уеб. 
Той е познат отдавна не само на изследователите 
на комуникацията, но и на стратезите и тактиците 
в областта на военните операции. Още Чингиз хан 
използва скитници, търговци и др., които изпраща в 
лагера на портивника с две цели: 1) да разпростра-
нят слухове за мощта на войската пред портите и 2) 
да съберат възможните данни за случващото се в 
непревзетото укреплениe [4]. Естествен е изводът, 
че нарастването на комуникационната активност 
във вид на слухове и мълви е предвестник на за-
плаха. Остават въпросите: каква е заплахата и кои 
са основните ѝ причинители? Отговорите съвсем 
не са прости доколкото в обществената активност 
и свързаните с нея събития ориентирането не е тол-
кова лесно. Пример е унищожаването през 1915 г. 
на трансокеанския пътнически лайнер „Луизита-
ния“. Корабът е потопен от германска подводница 
с довода, че на борда, освен превоза на пътници се 
контрабандира и оръжие. Последицата е, че актът 
допринася съществено за включването на САЩ 
в Първата световна война [9]. Днес знаем, че пре-
ди извършването на агресията, в американската 
преса упорито се появяват емитирани чрез скрито 
въздействие от германските служби съобщения, с 
които пътниците се призовават да не пътуват с „Лу-
изитания“, т.е. възниква въпросът: Могло ли е да се 
свържат подобни съобщения с предсказването на 
потопяването на лайнера?

В рамката на същата логика, днес адекватно 
обяснение намира фактът, че преди епидемия ряз-
ко нараства броят на отнасящите се към заплахата 
постове в социалните онлайн платформи, на въпро-
си във форумите и т.н.

Някои зависимости

Поради сложността на материята, разширява-
нето на мащабите на описаните релации в полето 
на сигурността не се поддава толкова лесно на ал-
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горитмизиране. Онова, което със сигурност знаем е, 
че в много случаи, преди криза комуникационната 
активност нараства: Увеличават се броя на загла-
вията в масовите медии и нараства интересът към 
тематиката. Наблюдаването на двата параметъра 
позволява прогнозирането на възникване не евен-
туална социална готовност за действие, т.е. за про-
мяна на дневния ред на обществото в очерталата 
се посока. Сред известните подходи за отчитане се 
открояват два:

l	регистриране на динамиката на измене-
ние на броя на посланията по съответна тема в 
онлайн диалога. Подходът е близък до концепция-
та, разработена от Ч. Христов за измерване на кризи 
по броя на заглавията в средствата за масова кому-
никация. Нанасянето в двумерна координатна сис-
тема с оси: броя на заглавия и време, показва спе-
цифичната за кризите камбановидна крива. Нещо 
повече – както пише авторът: „всеки от изведените 
етапи се различава жанрово: в началния преобла-
дават информационните материали, във върхо-
вия – интервюта, експертни оценки и мнения, а в 
хроничния – анализи и хроники на събитието“[10].

l	регистриране на динамиката на броя на 
посещенията на един онлайн достъпен матери-
ал. Днес повечето от сайтовете предлагат опция за 
регистриране на броя на посетителите или на спо-
делянията на съобщението в някоя от социалните 
платформи (например Фейсбук, Туитър и др.)

В сферата на сигурността, двата подхода са 
приложими. Интернет осигурява редица предим-
ства: информацията не се изтрива, дигитирализи-
рана е и лесно се поддава на обработка; голяма 
част от диалога относно различни социални сфери 
протича в уеб, т.е. онлайн и почти всички масови 
медии имат онлайн форма. Редом с предимствата, 
съществуват и поне две съществени препятствия. 
Първото: съществува висока неяснота при опре-
делянето на критериите за избор на наблюдавани 
медии, т.е. вестници, списания, сайтове и социални 
онлайн платформи. Второто: изключително трудно 
е избирането на ключовите изрази по които се пра-
ви мониторинга на комуникационната среда. Очер-
тава се ситуация в която са налични множество дан-

ни и методики за обработката им, но паралелно с 
това е необходимо прилагането на висока креатив-
ност при определянето на изследваната извадка и 
функционалното обособяване по вид, време и мяс-
то на съответната евентуална заплаха. Дейността 
се свежда до детекция на аномалиите и адекватно 
извличане на данните.

Детекция на аномалиите и извличане  
на данни (Data Mining) от големите бази

Извличането на данни от натрупаната в 
уебпространството информация е обемиста и не-
лека задача. Въпреки това, такава дейност в еже-
дневието ни се разширява с всеки изминал ден. Все 
повече университети разкриват специалности за 
анализиране на големи бази с данни и все повече 
се увеличава приемът на студенти в тази област [6]. 
Компаниите събират информация за клиенти, за 
предпочитанията и привичките им, за физическите 
им възможности и т.н. Днес сме свидетели на ши-
рок интерес към чипове за определяне на пулса, 
на скоростта и крачките при обичайния сутрешен 
крос и т.н. Електронните плащания позволяват на 
търговските вериги да свържат клиента с покупката 
и така да прогнозират, а с течение на времето, ве-
роятно и да моделират неговите потребности. По-
ради посочените причини съществуват множество 
предписания за организирането на извличането на 
данни и за провеждането на мониторинг на онлайн 
комуникацията. Една от известните е, че при опре-
делянето на ключовите думи и на сайтовете (меди-
ите) за наблюдение следва да се включат възмож-
но най-разнообразен кръг специалисти. Логиката 
се обосновава с концепцията развита от немския 
изследовател Х. Ю. Арлт, според която комуника-
цията на човека има две измерения: функционално 
– свързано с ролята му в съответната организация, 
с образованието му и професионалната подготовка 
и способности и индивидуално – определящо се от 
личните му интереси, предпочитания и контакти в 
заобикалящия го тесен социален кръг от приятели, 
колеги [11], а защо не и събеседници в социалната 
онлайн платформа. 

Фиг. 1. Детекция на аномалии по А. Лазаревич (п.м.)
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В посочения ракурс, се очертава перспектива-
та, че детекцията на аномалията, т.е. на онова, кое-
то представлява интерес е функционално зависима 
от характера и експертността на организиращите и 
провеждащите мониторинга. 

Друг фокус в търсенето на решение на посо-
чената проблематика поставя Н. Талеб със своята 
идея за т.нар. „черен лебед“. Според съвременния 
философ, интересното за бъдещето не е онова, кое-
то вече познаваме, а изключението, което остава 
извън статистическото оформяне на извадката и 
което е вероятен източник на неочаквана и мащаб-
на проява. 

В измерението на адаптирането на детекцията 
на аномалиите към днешната, разширена в уебпрос-
транството комуникация, генерираща огромни по 
размер и характеристики данни е част от работата и 
на А. Лазаревич. [12, 13]. Той предлага изложената на 
фиг. 1 схема за детекция на аномалии.

Методите за извличане на необходима, в т.ч. 
разузнавателна информация, от данни са свързани 
освен с откриването на аномалии, но също така и на 
закономерности и шаблони и свързаните с тях тен-
денции. Процесът като цяло се нарича Data Mining и 
чрез него могат да се решават както задачи за откри-
ване в масивите от данни на аномалии, модели и за-
кономерности, така и задачи за прогнозиране (Pred-
icative data mining), при което се генерират модели и 
процедури за регресия, класификация, разпознава-
не на шаблони, а на тяхна основа при интегрирането 
им с нови данни с определена точност може да се 
предсказват събития. Техниките , които се използват 
за извличане на знания от големи масиви с данни са 
асоциативни правила, размита логика, клъстърен 
анализ „по метода на най-близкия съсед“, дървета 
на решенията генетични алгоритми и др.

Обработка на големи данни

За разлика от целенасочено генерираните 
или извлечени, а впоследствие систематизирани 
еднотипно за обработка бази данни, то през по-
следните години все повече се използват за до-
биване на полезна информация големи масиви от 
бърза нарастваща и неструктурирана информация, 
назовавани с общото понятие „големи данни“ (Big 
Data). Наред със всичките си специфични предим-
ства и трудности на техния Data Mining, този тип 
данни в ролята им на ОИ за добиване на разузна-
вателна информация предоставят възможността за 
преодоляване на един от основните недостатъци 
на ОИ, а именно: почти невъзможното използване 
на този вид разузнаване за разкриването на бързо 
нарастващи опасности за сигурността, което е в ре-
зултат, както на относително бавното обновяването 
на информацията (процес, независещ от разузнава-
нето), така и най-вече на технологията на нейното 
добиване, натрупване и обработване. Основна осо-
беност на „големите данни“ е скоростта на тяхната 
обработка, която се реализира в реално или в поч-
ти реално време. Този начин на обработка придава 
ново качество на големите данни като ОИ на разуз-
навателна информация, като те може да се използ-

ват активно в системата за ранно предупреждение 
за рязко нарастващи опасности за националната 
сигурност. Големите данни, твърди Руси Маринов 
[5], „с успех могат да намерят приложение както за 
прогнозиране на рискове, конфликти, опасности, 
така и при вземане на информирани решения за 
преодоляване на кризисни ситуации“, както и „да 
осигурят по-адекватни решения“ при опасности и 
големи инциденти. 

Една от най-разпространените дефиниции 
(към нея се придържа Организацията за икономи-
ческо сътрудничество и развитие (ОИСР), както и 
компанията IBM) за големи данни са т.нар. „3V“ или 
„4V“ или даже „5V“, като под „V“ се разбира в пър-
вия случай: обем на данните (Volume), скорост на 
натрупването им (Velocity) и разнообразие на да-
нните (Variety). По-късно от някои изследователи 
се добавят: автентичност/достоверност на източни-
ка на данни (Veracity) и стойност на крайният про-
дукт, който е резултат от данните (Values) [1].

Източниците на големи данни в днешния свят 
са разнообразни и броят им постоянно нараства. 
Това са непрекъснато постъпващи данни от сензор-
ни и телеметрични устройства, потоци съобщения 
от социалните мрежи от уебсайтове, електронни 
магазини и интернет-търсачки, метеорологични 
данни, потоци от данни за местоположението на 
абонати на клетъчни мрежи, данни от устройства 
за аудио и видеорегистрация, от банкови и борсови 
транзакции, GPS-координати, изображения от спът-
никови наблюдения и т.н. Допълнително ситуация-
та се усложнява от вариантността на данните – тех-
ният състав и структура постоянно се променя при 
пускане на нови услуги, инсталиране на усъвършен-
ствани сензори, провеждане на нови маркетингови 
кампании и т.н. [14]. 

Големите данни, за разлика от традиционните 
бази данни (които също могат да са с много големи 
размери, но това не ги прави big data), са в по-го-
лямата си част са „естествено“ генерирани, т.е. без 
да има особена целенасоченост за тяхното послед-
ващо използване. В повечето случаи анализатори, 
ползващи „големи данни“ нямат възможност да 
контролират източниците на данни и ползват това, 
което е налично. В резултат обаче това ги освобож-
дава да правят „грешката“ да манипулират данните 
в полза на изградената от тях предварителна хипо-
теза по отношение на крайния резултат. Тази особе-
ност на „наличността“ на големите данни (в голяма 
част дължаща се на неволното „незабравяне“ в ди-
гиталното виртуално пространство) плюс огромния 
им обем води до значително намаляване на статис-
тическта грешка при обработваннето им и достига-
нето до изводи и прогнози с висока достоверност. 

Според Галя Статева, класическият прак-
тико-приложен подход за обработка на големи дан-
ни се състои от следните етапи [7]:

1. Подбор на генериращите се данни – на този 
етап се селектират източници, които са свързани с 
търсения краен ефект, но и са достатъчни като брой 
и обем, за да се минимизират грешките при послед-
ващата обработка.

2. Екстракт/Трансформиране/Зареждане 
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(ETЗ) – същността на етапа се изразява в привежда-
не на постъпващите данни в единна среда за обра-
ботка при което: екстракт означава данните да се 
извлекат от подбраните източници, да се валидират 
и запаметят; трансформиране – данните се пре-
веждат, кодират, прекодират, агрегират/дезагреги-
рат и /или редактират; зареждане – данните се ин-
тегрират и съхраняват в класически тип бази данни.

3. Анализ – данните се превръщат в информа-
ция чрез процеси като: филтриране/редуциране – 
нежеланото съдържание се заличава, комбинират 
се характеристики с цел получаване на нови, пре-
махват се или се добавят елементи на данните с 
цел постигане на по-лесно обработваеми при след-
ващите процеси; изчисления/визуализация – данни-
те се представят за интерпретация и извличане на 
информация

При обработката на големи данни привлича 
вниманието втория етап – ЕТЗ, който на практика 
внася новото или различното в сравнение с обра-
ботката на конвенционални бази от данни, като в 
същото време изисква специализирани хардуерни 
и софтуерни ресурси, налагащи се от обема и ско-
ростта на постъпващите генерирани от източници-
те данни. Особеността на първият етап и в умение-
то на подбор на подходящи и допълващи се източ-
ници на данни, които, както вече бе отбелязано, не 
са подвластни на желанието на обработващия да 
се генерират постояно нужните данни. При третия 
етап също са налице някои особености на обработ-
ката на големите данни, зависещи преди всичко от 
умението, находчивоста и въобръжението на ана-
лизаторите да откриват валидиращи тяхната хипо-
теза доказателства или пък да формулират нови хи-
потези относно насоката на следените процеси или 
пък възникването на нови такива със съпътстващи-
те ги предлопалагеми събития. Може да се твърди, 
че практико-приложната обработка на големите 
данни в голяма степен е близка до тази на обработ-
ката на конвенционални големи бази от данни, но в 
условията на голяма динамика на процесинга и ви-
сока инвариантност на предполагаемите резултати. 
Ето защо Галя Статева [7] твърди, че обработката на 
големите данни изисква „...култивиране на по-нов 
и модерен стереотип на мислене, което включва и 
добро познаване на новите технологии, необходи-
ми за работа с Big Data“.

При извличането на разузнавателна инфор-
мация от големи данни се изисква особено висока 
креативност в подхода и се появяват специфични 
затруднения. Освен известните, отнасящи се до 
собственост на данните, трудното им идентифицира-
не и трудното постигане на екипност и интердисци-
плинарност в обработката [7], следва да се добавят:

l	необходимост от прикриване на ак-
тивността по екстракта на информацията – 
действието е необходимо по ред причини, сред 
които е опасността от „замлъкване“ на източника 
или превръщането на канала в проводник на дезин-
формация;

l	неопределеност на представителността 
и трудности от съчетаването на необходими с не-
достатъчни условия: Прилагането на апроксимати-

вен подход е свързано преди всичко с креативното 
генериране на хипотези. Убеждаването в необхо-
димостта от тяхното доказване и в ефективността и 
ефикасността на подхода не винаги е лесна задача. 
Още повече, че често в хода на работа началната хи-
потеза се видоизменя или променя напълно.

l	трудно съвместяване на екипността с 
принципа „необходимост да се знае“. 

Относно екипността, Галя Статева отбелязва 
необходимостта от наличието поне на следните 
специалисти [7]: 

– аналитичен експерт с опит в съответната об-
ласт на изследване/разузнаване, който е наясно 
каква по произход информация трябва да се поде-
бере и как да се комбинира с друга за да се разкри-
ят аномалии, модели и закономерности и решат 
задачи по прогнозиране;

– експерт-изследовател с опит в прилагането 
на научноизследователски методи в т.ч. статисти-
чески;

– системен администратор, отговорен за из-
граждането и поддържането на компютърна систе-
ма, която може бързо да запамети и обработи голе-
ми обеми от данни;

– компютърен специалист, имащ технически 
умения и образование по програмиране и компю-
търни технологии за обработка на данни.

Експерти с компетенции в изброените области 
присъстват във всеки екип. Друг въпрос е как ор-
ганизациите постигат екипността – възможно е 
съвместяване на компетенции или разширяването 
им в необходимата за типа на извличаните данни 
посока. Днешните системи за обработка на големи 
бази данни са организирани така, че позволяват ви-
сока вариативност при прилагането. Това се вижда 
в софтуер като: Hadoop & MapReduce; NoSQL; Data 
Discovery, езикът за статистически изследвания R 
(The R Project for Statistical Computing с отворен код) 
(http://www.r-project.org/) и редица други. Веро-
ятно, някои организации разработват и собствени 
платформи. Най-общо посоките на търсене и обра-
ботка са свързани с:

– екстрахиране на данни за стойности на па-
раметри на природни явления, на технически дей-
ности, на социална динамика и др.;

– конотативен анализ на обменяни текстове 
(когато се определят съответните думи и се разде-
лят на позитивни, негативни и неутрални, от гледна 
точка на търсещия), проследяване на активност 
по определени ключови думи и регистриране на 
„огнища“ на събитието, отчитане на съвпадане на 
образи и др. Независимо от възможностите, които 
предлагат днешните софтуерни решения, принци-
пите на търсене са подчинени на създаването на 
количествено измерение не само по съответствие, 
но и по концентриране на качествени показатели. 

Разузнавателна организация, работеща в инте-
рес на националната и колективна сигурност, може 
да се каже, че обичайно търси и разкрива рискове и 
заплахи произтичащи преди всичко от концентри-
рането и съвместното придвижване в определена 
посока на:

– хора – личен състав от противникови въоръ-
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жени сили, терористични групи, бежански потоци; 
и др.

– материални средства – въоръжение и бой-
на техника, транспортни средства, елементи на ин-
фраструктурни проекти и др.;

– финансови средства – разпределение на 
бюджетни средства (в т.ч. за военни и специални 
структури), концентрация на публични ресурси за 
национални каузи, капиталови разходи в определе-
ни стопански направления, трафици на незаконни 
парични суми и др.

При всички гореизброени случаи на концен-
трация и придвижване възникват „следи“, които 
в специализираната литуратура често се наричат 
„разузнавателни признаци“. Те често пъти (стига 
да не са преднамерено създадени с дезинфор-
мационна цел) са най-сигурното доказателство 
за скрити вражески намерения (разбира се, има 
и такива които не са скрити, а преднамерено де-
монстрирани). Всъщност, извличането на разузна-
вателна информация от ОИ до голяма степен се 
основава тъкмо на разкривани директно или след 
подходящ анализ разузнавателните признаци. 
Предимството на разузнавателна информация от 
ОИ, основана на подходяща обработка на големи 
данни (в реално време на голям обем новопос-
тъпващи данни), е че при такъв подход „следи-
те“ са образно казано още „горещи“ и биха могли 
да са във висока степен достоверни. Последно-
то (достоверността) може да се компроментира 
обаче при надценяване на обработвания обем от 

данни (с разбирането, че той компенсира статис-
тическите грешки) и се изключат напълно тради-
ционните, аналитични методи, които биха могли 
да минимизират някои опасности от технологична 
гледна точка при използването на големи данни, а 
именно тяхнта достоверност, представителност и 
точност [8].

Използването на големите данни като открити 
източници на разузнавателна информация при под-
ходящо им обработване създава качествено нови 
възможности за решаване на задачи в интерес на 
националната и колективна сигурност. Повишава 
се многократно ефективността и ефикасността на 
дейността. Извличането на информация от голе-
мите данни изисква интердисциплинарен подход и 
висока креативност. За тази цел е необходимо да се 
прецизират съответните правила и: 

l	да се изгради съответната хардуерна база 
и тя се снабди с подходящи софтуерни продукти, 
които да успяват с необходимата скорост и ефикас-
ност да реализират екстракта, трансформирането и 
съхраняването на данните от правилно подбрани 
генериращи ги източници; 

l	да се формира добре обучен екип с цен-
трална роля в него на анализатори със значим опит 
по конкретното направление на разузнаване, които 
да са способни да формулират хипотези и търсят 
тяхното доказване въз основа на дигиталните „сле-
ди – признаци“ в огромния, бързодвижещ се поток 
на големите данни.
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Възникване и развитие  
на информационната война

Живко Желев

Резюме: Докладът представя причините за възникване на информационната война, нейната същност и 
цели. Представени са формите и направленията за водене на информационна война. 
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The Information War – Nascency and Development
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Abstract: The report presents the reasons for the nascence of the information war, its nature and its aims. The 
forms and directions of informational warfare are presented.
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Изкуството да се управляват мислите и постъп-
ките на хората се е развивало и използвало 
като секретно оръжие от управниците на Ва-

вилон, Древен Египет, Китай, Древна Гърция и Рим. 
В трудовете на Херодот, Плутар, Юлий Цезар се сре-
щат описания на някои прийоми, които позволяват 
да се подкопава волята за съпротива, да се подтик-
ва към предателство или да се предизвиква пани-
ка. Това се постигало с разпространение на слухове 
за числеността и непобедимостта на собствената 
войска, за наличие на ново мощно оръжие, за пре-
дателства, пленяване или дезертьорство на видни 
командири, за хуманно отношение с пленените 
войници и др. Отделни успехи на подобни инфор-
мационни дейности дори и сега ни удивляват. Така 
например с помощта на 11-ите Олимпийски игри в 
Берлин през 1936 г. Адолф Хитлер успява да създа-
де в целия свят положителен образ на нацистка Гер-
мания и да спечели значителна лична популярност.

Именно през ХХ век специалното и целенасо-
чено използване на информационни средства1 и 
технологии с цел да се въздейства на съзнанието на 
хората, а чрез него и на обществената ситуация като 
цяло, постепенно приема форма на особена война, в 
която основното оръжие се нарича информационно.

Съвременните глобални тенденции налагат ус-
ловия на средата, немислими за близкото минало. 
Рязко се увеличава обемът на информацията, която 
гражданите могат да получават без да се осъщест-
вява контрол от националните правителства. Аме-

риканският изследовател Пол Кенеди – британски 
историк в Университета в Йейл, специализира исто-
рията на международните отношения, икономиче-
ска сила и стратегия, констатира че правителствата 
на авторитарните държави все по-трудно държат 
своите народи в неведение. Чернобил бързо е бил 
заснет от френски спътник, а снимките бързо се раз-
пространили по целия свят. Подавянето на студент-
ските протести на площад „Тянънмън“ от китайски-
те власти предизвикало шок в световната общност, 
благодарение на предаванията на радио и телеви-
зионните станции. Новините за рухването на ко-
мунистическите правителства в Източна Европа се 
разпространявали мълниеносно по целия свят.

Информацията започва да притежава не 
само съзидателен, но и разрушителен характер, 
който става значително по силен спрямо миналото. 
Това изключително много се отразява посредством 
интензивността на въздействието. В същото време 
се наблюдава увеличаване на ролята на обществе-
ната информация при вземането на политически 
решения, в резултат на което политическите про-
цеси станаха достояние на широките маси, а също 
така са и обект на граждански контрол.

Терминът „Информационна война“ се появява 
в средата на 70-те години на XX век, в периода на 
блоковото противопоставяне, когато се осъзнава, 
че информацията е най-слабото звено за всяка една 
армия.2 Терминът бързо се разпространява във 
връзка със широкото използване на информацион-
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ните ресурси и технологии, електронните (новите) 
медии, които в днешно време се разглеждат като 
високоефективни средства за достигане на превъз-
ходство в научно-техническите, военните, полити-
ческите, икономическите, социалните и културните 
сфери на обществен живот.

Информационната война се превърна в ново 
поколение война. Подходите и методите за водене 
на подобна война са сходни с тези използвани при 
ядрената война. Това е сила, която може да служи 
на обществото, но може и да го разрушава. Всичко 
зависи от целта с която се води информационната 
война. Според редица анализатори, този вид война 
тя може да се води както за защита на национал-
ните интереси, така и за подготовка на агресивни 
действия спрямо друга държава.3

Съвременната информационна война може 
да се води постоянно, анонимно и незабележимо 
във всяка точка на информационното простран-
ство, включително и на чужда територия. Обект на 
въздействие се явяват културното пространство на 
противника, неговото съзнание и той дълго време 
може въобще да не осъзнава че е обект на инфор-
мационно въздействие или дори на външно упра-
вление Всичко това осигурява значителна ефектив-
ност на методите на въздействие при минимални 
загуби и разходи за агресора, което му позволява 
да запази и поддържа образа на миролюбива и 
цивилизована държава. Информационната война 
може да се води в глобален мащаб, чрез провежда-
не на информационни операции за осъществяване 
на тотален информационен контрол.

Прийомите използвани в информационната 
война през ХХІ век са значително по остри спрямо 
предходните, което ги определя като значително 
по-опасни. Тези които планират и провеждат ин-
формационни атаки притежават значителни знания 
и умения в областта на психологията, конпютърни-
те технологии и военното дело. Това им осигурява 
възможност за подсъзнатено въздействие, позво-
ляващо им управление на действията на обектите 
на информационната атака. Методите допринася-
щи за постигането на подобни резултати, са възник-
нали и развивали в продължение на цялата човеш-
ка история, ставайки все по ефективни. Подлагане-
то на подобни въздействия, гарантира че обекта 
на въздействие няма да осъзнава не само целта на 
въздействието, но и въобще наличието на подобно 
въздействие.

Главна отличителна особеност на информа-
ционната война е, че посредством психологическо 
влияние се достига до съзнанието. По този начин 
се лишава обекта от възможността да взема логи-
чески обосновани решения, което се пренася върху 
свободата му на действие и волята за съпротива, 
при което цялата житейска дейност, включващо 
поведението, желания, емоции и здраве се оказват 
под чужд контрол. Тази технология за манипулира-
не на общественото съзнание се характеризира 
със следните особенности:

– фрагментация на информационния поток, 
включващо предаването на огромно количество 
информация, като единен информационен поток, 

което затруднява или прави напълно невъзножно 
долавянето на определени тенденции;

– семантично манипулиране, включващо пре-
цизно подбиране на думи, изрази и фрази, предиз-
викващи определени асоциации посредством кои-
то се влияе на възприеманата информация. Отчи-
тайки мащабите на подобно въздействие трябва 
да се отбележи, че подобно въздействие може да 
доведе до деградация на обществото.4

Приемането на термина „информационна вой-
на“ от американските учени, както гражданските 
така и военните се основава на придържането към 
традиционната за Съединените щати прагматична 
идеология и очертава близката перспектива имаща 
за цел да формира в съзнанието на управляващите 
и на обществото форма на противоборство, която 
не само ще допълва традиционните военни дейст-
вия, но и в редица случай ще ги замени напълно.5

Американските учени добре са изучили психо-
логията на човека и дори са се научили да я упра-
вляват, без да се нуждаят от прилагането на груба 
сила посредством използване на армията и поли-
цията. Аналогични способи за подчиняване могат 
да бъдат използвани във всяка социална система. 
Ако тази система не желае да се подчинява, то тя 
ще бъде заставена да го направи с помощта на при-
лагането на съвременните инструменти на инфор-
мационното въздействие. За непокорните социал-
ни системи резултата от подобно въздействие ще 
бъде равносилен като на поражение във война.

Все по-често терминът „информационна вой-
на“ се използва от американските учени, в конте-
кста не на отразяване на етап от развитието на въ-
оръженото противопоставяне между две страни, 
а като елемент на външната политика и избор на 
политически курс, при който крайната цел е разви-
тие на инструментите за политическо управление. 
Информационното противоборство може да се от-
несе към всяка една форма на социална, политиче-
ска или военна конкуренция, в която за достигане 
на определено преимущество е предпочетено да 
се използва преобладаващо средствата и методите 
на информационното въздействие. Видно е че ин-
формационното противоборство включва в себе си 
целия спектър от конфликтни ситуации в информа-
ционната среда – от междуличностните конфликти 
до откритото противопоставяне на социалните сис-
теми. Информационната война е един от видове-
те информационно противоборство включваща в 
своите инструменти и психологическо въздействие.

Съществуват няколко основни причини за въ-
веждането на термина „информационна война“, 
заради които този термин е възприет в норматив-
ните документи:

– подчертава нарастващата роля на инфор-
мационните операции в съвременните конфликти. 
Съвременните конфликти все повече наподобяват 
мащабни PR-кампании, а използването на военна 
сила остава на заден план, със значително ограни-
чена роля в общия сценарий на военната операция/
кампания;

– със съвременните технологии информа-
ционните операции са в състояние да нанесат въз-
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действие съизмеримо с въздействието на сред-
ствата за въоръжени нападение. Информацион-
ното оръжие притежава значителни поразяващи, 
проникващи и избирателни способности спрямо 
конвенционалните или високоточните оръжия;

– ролята, която играят информационните опе-
рации в международната политика, ограничавайки 
или заменяйки традиционните форми на полити-
ческото регулиране на отношенията като военните 
конфликти или операции;

– високата социална опасност на някои съвре-
менни организационни форми и технологии за ин-
формационно въздействие, които са използвани за 
постигане на политически цели.

Информационната война – това е политиче-
ски конфликт по повод присъствие във властта 
и осъществяване на политическо ръководство, в 
която се прилага като форма на въздействие, ин-
формационни операции с използване на информа-
ционно оръжие.

Под информационна война се разбира със-
тояние на противостоящите страни, при което се 
осъществява активно информационно въздействие 
чрез информационните ресурси на противостоящи-
те страни с цел постигане на определени ползи в 
материалната или познавателната област.

Информацията представлява универсална 
субстанция включена във всички сфери на човеш-
ката дейност, използвана за предаване на знания и 
сведения, средство за общуване, взаимно разбира-
не и сътрудничество, утвърждаване на стереотип на 
мислене и поведение. Посредством използването 
на изформацията е възможно да се провеждат дей-
ности като информационно въздействие и агресия, 
пропаганда и информационна война.

Информационното въздействие е целенасо-
чено създаване и разпространение на информация, 
оказваща непосредствено влияние на функциони-
рането и развитието на информационно-психоло-
гическата среда на държавата, психиката разбира-
нията и поведението на политическия, военния и 
икономическия елит на държавата и населението.6

Пропагандата е разновидност на информа-
ционното въздействие, в което се осъществява 
преднамерено въздействие на обекта или целевата 
група с цел оказване на влияние на неговата ориен-
тация, намерения и действия и се използва за про-
мяна на убежденията,  подтикване към поведение 
снижаващо моралното състояние на отделните лич-
ности и като цяло на обществото и отслабване на 
емоционално-волевите устои на целевите групи.

Информационната агресия е дейност насоче-
на към нанасяне на противника на конкретно, пред-
намерено въздействие в определени области от 
неговата дейност.

Информационната война е открито и при-
крито целенасочено информационно въздействие 
спрямо социални, политически, етнически и други 
системи с цел получаване на определени ползи в 
материалната сфера, предназначени за осигурява-
не на информационно превъзходство над против-
ника и нанасянето му на материални, финансови, 
икономически, морални и други вреди.

Директора на информационните войски на 
Министерството на отбраната на САЩ В. Лакер оп-
ределя информационната война като действия, 
предприемани за постигане на информационно 
превъзходство в осигуряване на националната во-
енна стратегия посредством въздействие върху ин-
формацията и информационните системи на про-
тивника с едновременно укрепване на собствената 
и защита на собствената информация и информа-
ционни системи. 

Признаците за информационна война са:
– дейност със цел нанасяне на вреди на дър-

жавните интереси;
– тайни информационни операции, като орга-

низирана и координирана форма на въздействие;
– използване на информационно оръжие.
Главната цел на информационната война се 

явяват достигането на политически, военни, ико-
номически и социални предимства посредством 
принуждаването на противостоящата страна да 
предприеме действия съответстващи на нашите 
интереси. За постигане на тези цели се използват 
от противостоящите страни целия арсенал от сред-
ства, които способстват да се въздейства на инфор-
мацията и интелектуалните ресурси на противника 
и позволяват манипулиране на данни и знания.

Информационната война представлява все-
обхватна, целенасочена стратегия, определена да 
отдаде полагащата се значимост и ценност на ин-
формацията относно командването и управлението 
на въоръжените сили и реализацията на национал-
ната политика. Информационната война се фоку-
сира върху всички възможности и уязвимости оп-
ределени от постоянно нарастващата зависимост 
от информацията във всички конфликти. Обект на 
особено внимание са всички информационни сис-
теми използвани за граждански нужди, както и ин-
формационните технологии използвани в системи-
те въоръжение.

Информационната война има настъпателен 
и отбранителен характер, но започва с целево 
планиране и изграждане на собствената архитек-
тура за командване и управление, комуникации, 
система за разузнаване, подбора и подготовката на 
осигуряващия състав и на лицата вземащи решение 
с цел постигане на информационно превъзходство 
при участие в цялата гама от военни конфликти. 
Това представяне на информационната война има 
по-скоро технически характер и е насочено към 
техническо обезпечаване на информационното 
превъзходство на армиите. Това пряко е обвърза-
но с появата на интернет, като ново поле за водене 
на информационна война, което налага необходи-
мостта от съсредоточаване на усилията за защита 
на информационните мрежи от несанкциониран 
достъп. Ръстът на мощта на информационните ме-
ханизми в съвременното общество се дължи на 
увеличената зависимост от информацията. Но нека 
да не забравяме че информационната война се е 
водила при отсъствието на компютри и компютър-
ни мрежи.

Следва да се отбележи една от важните особе-
ности на информационната война са нейната при-
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критост относно последствията спрямо обекта на 
въздействие.

В основата на формирането в съвременния 
свят на глобално общество стой революцията на 
информационните и телекомуникационни техноло-
гии. Формира се единно глобално информационно 
пространство на цялата планета, в което се провеж-
да геополитическо информационно противобор-
ство между основните геополитически играчи за 
достигане на превъзходство в световното информа-
ционно пространство.

Информационната борба (противоборство) 
включва използване на специални (политически, 
икономически, дипломатически, военни и др.) 
методи, способи и средства за въздействие в ин-
формационната среда за достигане на поставе-
ните цели. Основните сфери за водене на инфор-
мационното противоборство са политическата, 
дипломатическата, финансовата, икономическата 
и военната.

Геополитическото информационно противо-
борство е една от съвременните форми на бор-
ба между държавите, а така също е част мерките 
предприемани за нарушаване на информацион-
ната безопасност на противостоящата страна, при 
едновременна защита от действията на други про-
тивостоящи страни. Целта в редица случаи може 
да бъде и цялостно нарушаване на управлението в 
държавата и в частност на системата за командване 
и управление на въоръжените сили, въздействие 
върху политическото и военното ръководство, об-
щественото мнение и вземаните колективни и ин-
дивидуални решения и др.7

Възможни са два вида информационна борба:
– информационно техническа – основните 

обекти за въздействие се явяват като част от инфор-
мационната инфраструктура (системи за комуника-
ции, телекомуникационни системи, навигационни 
системи, радиоелектронни средства и др.)

– информационно – психологическата – глав-
ните обекти за въздействие и защита се явяват от-
делните личности с особено внимание на взимащи-
те решение, системата за формирането на общест-
веното мнение и процеса на вземане на решение.

Обекти за въздействие в информационната 
война могат да бъдат:

– информационната инфраструктура;
– аналитичните системи;
– персоналът, осигуряващ нормалното функ-

циониране на информационната инфраструктура и 
аналитичната система;

– информационните ресурси;
– системата за формиране на общественото 

мнение, основаваща се на средствата за масова ин-
формация;

– психиката на отделните личности.8

За постигането на целите на информационната 
война противостоящите страни използват цял арсе-
нал от средства основната част от които се създават 
на основата на съвременните информационни и те-
лекомуникационни технологии. Част от тези сред-
ства днес е прието да се наричат информационни 
оръжия.

Информационната война е сложна система, 
която се състои от няколко взаимно свързани еле-
мента:

– контрол над ситуацията;
– защита на информацията и разпростране-

нието на собствените идеи;
– информационен тероризъм (хакерски атаки);
– информационна блокада;
– война в средствата за масова информация;
– промишлен шпионаж;
– други методи и способи.9

Основните направления за водене на инфор-
мационна война са:

– въздействие (поразяване) на жизнено ва-
жни елементи от информационните ресурси на 
противника, имащи ключово значение за нормал-
ното функциониране на политическите, военните, 
икономическите, обществените и др. структури на 
обществото, посредством тяхното унищожение или 
нарушаване на нормалното функциониране на оси-
гуряващите ги технически системи;

– установяване на скрит контрол над инфор-
мационните ресурси на противника за определяне 
на достигнатото равнище на развитие, оказване на 
сдържащо влияние и преразпределение с собст-
вена полза на въздействията върху общественото 
мнение, за да се принуди противостоящата страна 
да приеме подходи на действие, съответстващи на 
собствените интереси;

– осигуряване на информационната безопасност 
на държавата, обществото и личността от всички ви-
дове информационно въздействие на противника.

Информационната война може да има от-
крит или скрит характер. Откритият характер на 
информационната война е характерен за условията 
на класическата война и служи за аргументиране 
и прикриване на целите на войната. В съвременни 
условия информационното въздействие се води в 
значително по продължителен период от време и 
носи характер на скрито информационно противо-
борство, при което е трудно да се определи точно 
кой е врагът.

Съвременно информационно оръжие нару-
шава нормалното функциониране на системите за 
опознаване и представяне на света, човека, циви-
лизацията и пътя на нейното развитие засягащи 
най-значимите човешки ценности. Информацион-
ните технологии позволяват разнообразяване на 
средствата за влияние върху обществените нагла-
си, подпомагащи тяхното управление и насочване 
в определена посока, променящи потока от об-
ществена енергия. В задачите на информационната 
война влизат внедряване в общественото съзнание 
на не верни представи за обкръжаващия ни свят, с 
помощта на които се постига манипулиране на об-
щественото съзнание. Господстващите „височини“, 
овладяването на които осигурява успеха, са тради-
ционните ценности, идеали и вярвания върху които 
се изгражда приемствеността и постоянството на 
националната култура, чувството за достойнство и 
възможността за културна и национална идентич-
ност. Подмяната на ценностите, замяната на тра-
диционните културни стереотипи на мисленето с 
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нови, пораждат усещането за несигурност и обър-
каност, при което още по силно се постига ефекта 
на информационното въздействие. Средствата за 
масова информация проникват подсъзнателно в чо-
века, активно и безусловно използващ символиката 
в своето подсъзнание. Комбинацията от съзнател-
ни и подсъзнателни въздействия образуват устой-
чива и доминираща нагласа за културна филтрация 
на възприемчивостта на заобикалящият ни свят и 
оценката ни за него.

Диапазонът на информационното оръжие 
е твърде широк, от обикновеното укриване на ин-
формация имаща важно значение, до операции над 
финансовите потоци и информационни диверсии с 
използване на компютърни вируси.

Особеностите на информационната война 
се определят от:

– виртуалното пространство, където послед-
ствията и резултатите на могат да се онагледят и не 
представляват доказателство;

– нейната принципна методология, предста-
влява многолика лъжа представяна по различен на-
чин на различни нива;

– проблема за управлението на човешкото 
съзнание в подобни мащаби, доскоро не беше по-
знат на човечеството;

– информационната война се счита за загубе-
на, ако възможните действия на загубилата страна 
за промяна на ситуацията могат напълно да се про-
следяват, контролират, а следователно и неутрали-
зират от победилата страна.

Последиците от воденето на глобална инфор-
мационна война могат да бъдат свързани със сти-
мулирането и прецизното управление на негативни 
и разрушителни процеси в сферата на човешкото 
съзнание, но при загубата на контрол над протича-
щите процеси в обществото, това може да доведе 
до загубата на културна и духовна състоятелност 
при попадане във все по-сложни и неясни житейски 
и управленски ситуации с динамично изменяща се 
обстановка в заобикалящата ни среда.

Един от способите за защита от информа-
ционната война, в която културата се използва за 
враждебни спрямо човека цели, може да бъде пре-
ди всичко възстановяване или изграждане на спо-
собността за адекватна самоидентификация, осно-
ваваща се на рационално изградена представа за 
заобикалящата ни среда.

Последствията от информационната война 
могат да бъдат най-разнообразни:

– получаване на изгода в политическата, ико-
номическата, финансовата и военната област;

– трансформация на общественото съзнание;
– дискредитация на обществено-политически 

акции и „свободата на словото“;
– информационно прикритие на политически, 

икономически и военни действия;
– нарушаване на информационната безопас-

ност на държавата, обществото и личността;
– нарушаване на нормалното функционира-

не на държавните, финансовите и комуникацион-
но-информационните системи;

– добиване на конфиденциална информация 

и осигуряване на скрит достъп до информационни 
системи и мрежи и др.

Ако се сравни информационната война с кла-
сическата война то веднага ще се установят след-
ните отличия:

– Тези войни се водят на чужда територия. 
За тях не съществува нито граница, нито морални 
съображения. Това е причината, поради която ин-
формационните атаки могат да достигнат и до най-
добре пазените тайни на противника.

– Информационната война не оставя след 
себе си следи. Човекът и цялото общество считат, 
че вземат самостоятелни решения, не осъзнавайки, 
че върху тях се оказва скрито информационно въз-
действие. По тази причина информационните атаки 
са изключително опасни. Тяхното отразяване е мно-
го трудно.

– Информационната война е много изгодна от 
икономическа гледна точка. За нейното провежда-
не не са необходими големи човешки, финансови и 
материални ресурси. За да се влияе на обществе-
ното мнение е необходимо определени количество 
грамотно представена информация в медиите, а 
постигнатите резултати ще са повече от достатъчни.

– Спецификата на информационната война се 
определя от особеностите на обектите, спрямо кои-
то се провежда. В повечето случаи това е свързано 
с човешката психика и начина на мислене.

– За информационната война е характерна 
определена „идентификация“ на обектите, спрямо 
които е насочено въздействието. Това означава, че 
една и съща информация трябва да бъде подавана 
и представяна по различен начин към специализи-
раните структури и към гражданското общество. 
Благодарение на това се постига не забележимост 
на целенасоченото информационно въздействие, 
което удачно се прикрива като истина, което го пра-
ви трудно за откриване.

– Едни и същи факти се възприемат по разли-
чен начин в различните ситуации;

– Информационната война предизвика изме-
нение на мирогледа не само на големи социални 
групи, но и на цялото общество. За да се постигне 
това е необходимо „атакуващата страна“ да про-
никне в духовния свят на противника и да разбере 
начинът му на мислене.10

Съвременната информационна борба сама 
поражда локални войни и въоръжени конфликти, 
които се превръщат в индикатор на информацион-
ната война и основно проявление на скритите про-
цеси лежащи в нейните основи, при това в съвре-
менната информационна война изпълняват строго 
определената им роля.

За да се инициира един или друг механизъм 
на информационното въздействие на човешкото 
съзнание е необходим мощен тласък, стрес или др., 
който е способен да изведе от устойчивото състоя-
ние човешката психика и да активира в нея защит-
ни механизми адекватни на появилата се заплаха 
(стресова ситуация). В качеството на подобни защи-
ти в човешката психика могат да бъдат идеологиче-
ската ориентация, мироглед, ценностната система и 
др., което в завършен вид осигурява достигането на 
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крайната цел на всяка съвременна информационна 
война – доброволното подчиняване на личността.

За това не е задължително заплахата породе-
на от определена стресова ситуация да е реална. 
Достатъчно е да се създаде илюзия, срещу която 
действащите защитни механизми на човешкото 
съзнание не са активни или не се справят с подлага-
ното натоварване.

Този ефект на човешката психика способства за 
появата на внезапно възникнала заплаха за живота 
му, като появата на епидемии, природни бедствия 
или война. И ако първите две събития са трудни за 
предсказване то въоръжен конфликт може да се 
предизвика на практика във всяка точка на земното 
кълбо в момент подходящ за сценария на информа-
ционната война (операция). Освен това заплахата от 
въоръжен конфликт е идеалният повод за психоло-
гически стрес: заплахата е насочена едновременно 
и към държавите и крупните организации, а също 
така и срещу всяка отделна личност.

По този начин на съвременния етап на разви-
тието на политическите взаимоотношения, инфор-
мационната война не винаги започва със собст-
вени военни действия, но самите действия стават 
необходим фактор за всяка информационна опера-
ция, като средство за предизвикване на остри пси-
хологически реакции определени от сценария на 
информационната война.

Информационната война поражда локални 
войни. За преминаването към активни действия е 
необходим иницииращ повод, а следователно е ну-
жен локален военен конфликт. В плановете за ин-
формационните войни, класическите военни дейст-

вия или конфликти играят ограничена роля, но не 
са по-малко опасни, но се ограничават в сферата на 
политическите взаимоотношения – глобалните во-
енни конфликти постепенно изчезват от полити-
ческия живот (в условията на информационната 
война те повече не са необходими), а количеството 
на локалните конфликти все повече се увеличава.

Наблюдавайки съвременната тенденция за по-
етапно пренасяне на политическата борба в инфор-
мационна война се увеличава риска от възникване 
на локални военни конфликти, технологията на ин-
формационната война се оказва значително по ев-
тина, достъпна и ефективна, следователно интен-
зивността в нейното използване само ще нараства. 
Съответно ще се увеличават и локалните въоръже-
ни конфликти, които за информационните опера-
ции изпълняват роля на иницииращ механизъм.

Следователно там където възниква информа-
ционна война, като форма за налагане на геополи-
тически интереси обезателно възникват и локални 
въоръжени конфликти. Тези конфликти са основен 
индикатор за наличието на скрито противопоставя-
не и въздействие. А един от най-разпространените 
продуктите на информационната война е новинар-
ската емисия във формат на журналистически ре-
портаж. Продукт на ответната информационна опе-
рация е също журналистически репортаж, предста-
вящ предходния като, напълно неудачно и неточно 
представяне на събитията. Тези репортажи са ви-
димита страна на информационното въздействие, 
а техническите средства за пренос се определят в 
зависимост от целите които се преследват в инфор-
мационната война.

1 Romanych, Marc J. А Theory-Based View of IO. Joint Information Operation Centre, 2005,  p. 1-4.
2 Rona, Thomas P. Weapon Systems and Information War. Seattle, WA, 1976, p. 16.
3 Jensen, Richard M. Information War Power: Lesson from Air Power, 1997, p. 7-14.
4 Klassicheskiye tekhnologii informatsionno-psikhologicheskoy voyny, http://nicbar.ru/inform_voina_materialy.htm
5 Grinyayev, S.N. Informatsionnaya voyna: istoriya, den‘ segodnyashniy i perspektiva, s. 2-6. http://www.ci2b.info/
6 Waltz, Edward. Information Warfare Principles and Operations. Artech House, 1998, p. 15-16.
7 Pocheptsov, G.G. Informatsionnyye voyny, 2000, s. 7-17.
8 Kanayev, S.D. Informatsionnaya voyna: Tseli i metody, 2010, s.4-8.
9 Klassicheskiye tekhnologii …
10 Kalinovskiy, O.N. Informatsionnaya voyna – eto voyna? // Voyennaya mysl’, 2000, № 1.
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Енергийната сигурност – елемент  
на националната сигурност 
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Abstract: This report include a brief analysis and information for the leading role of energy security and energy 
sector, like a very important element and base strategic part of national security system. The main aspects of this 
report is the importance and protection of energy critical infrastructures in energy sector in Bulgaria for the stability 
of main public services for the citizens, for the stability of country and for functionality of the national security system.
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Енергетиката е структуроопределящ отрасъл за 
България. В сектора са съсредоточени огромни 
държавни и частни финансови и човешки ре-

сурси. Енергийните ресурси представляват над 20% 
от вноса и близо 15% от износа на страната. Секто-
рът все още е доминиран от структури – държавна 
собственост и е държавно регулиран. Членството 
на страната ни в ЕС и засилващата се роля на Евро-
пейската комисия – формират не само национал-
ната ни, но и общата енергийна политика, която е 
базирана на няколко основни принципа и насоки за 
развитие, целящи повишаване нивото на енергийна 
сигурност на ЕС, а именно – диверсификация на из-
точниците, трасетата и доставчиците на енергийни 
ресурси; ускорена либерализация на енергийните 
пазари; повишаване нивото на енергийна ефектив-
ност и използването на възобновяемите енергийни 
източници (ВЕИ), чрез ускорен темп на развитие на 
делът им в енергийните системи на страните от ЕС.

Основополагащи и стратегически документи

 Стратегията за национална сигурност на 
Република България посочва националните инте-
реси, необходимите условия и предпоставки за на-
маляване на рисковете и заплахите за енергийната 
сигурност на страната ни. 

В Стратегията, наред с другите важни на-
ционални интереси е посочено:

l	Гарантиране на енергийната сигурност чрез 

диверсификация на видовете енергия, източниците 
и трасетата на доставка на енергийни и други стра-
тегически суровини;

l	Защита на населението и критичната инфра-
структура при кризи, бедствия, аварии, катастрофи 
и други рискове и заплахи;

l	Гарантиране на икономическата, финансова 
и социална стабилност и икономически проспери-
тет на страната;

l	Развитие на образованието, възпитанието, 
науката и научно – приложните дейности в духа на 
националните и общоевропейските ценности;

l	Запазване качеството на околната среда и 
природните ресурси.

В този стратегически документ изрично бе 
подчертано че енергийната сигурност е основен 
елемент на националната сигурност и предпостав-
ка за икономическата стабилност на страната. В 
Стратегията ясно бяха дефинирани основите на 
Националната политика за енергийна сигурност:

1. Стабилността на енергетиката като постоянен 
процес по предоставяне на жизнено необходими 
обществени услуги за функциониране на общество-
то като цяло в условията на възможни терористични 
заплахи, природни бедствия и значими промишлени 
аварии заема съществено място в осигуряването на 
националната сигурност. Подобряването на енер-
гийната сигурност като елемент от националната си-
гурност е дългосрочен процес, изискващ инвестиции 
и устойчива държавна политика.
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2. Република България е заинтересувана от 
изграждането на обща енергийна политика на ЕС. 
Тя подкрепя реализирането на стратегическите 
инициативи на ЕС за изграждане на необходимата 
инфраструктура и разнообразяване на енергийни-
те доставки. 

3. Приоритет за гарантиране на енергийната 
ни сигурност е изграждането и поддържането на 
междусистемни връзки с мрежите на съседни дър-
жави, както и разширяване капацитета на газови 
хранилища.

4. Република България подкрепя развитието на 
международните енергийни проекти. Подкрепяме 
и международния енергиен проект “Южен поток”. 
Осъществяването на който следва да се съпровож-
да с експертиза за сигурност – гражданска, общест-
вена, екологична и национална.

5. Развитието на ядрената енергетика има 
стратегическо значение за националната ни сигур-
ност. Изграждането на нови мощности трябва да 
се подкрепя институционално предвид това, че 
ядрената енергетика може да гарантира беземи-
сионно производство на електрическа енергия и е 
базова генерираща мощност за страната. Естестве-
но, при развитието ѝ стриктно следва да се спазват 
изискванията за управление на ядрените отпадъци 
и извеждането от експлоатация на старите мощно-
сти, с прилагане на всички мерки за сигурност.

6. Приоритет в политиката за енергийна сигур-
ност е повишаване на енергийната ефективност и 
насърчаване на енергоспестяването. В страната е 
налице огромен потенциал за икономия на енергия 
при нейното производство, пренос и потребление. 
Оползотворяването на този потенциал допринася 
за ускорен икономически растеж, без да се увели-
чава зависимостта от внос на енергия.

7. Енергийната сигурност на страната и пови-
шаването на качеството на околната среда зависят 
от реализирането на политиката на Република Бъл-
гария за увеличаване на дела в енергопроизвод-
ството на възобновяеми и алтернативни енергийни 
източници и заместването на електрическата енер-
гия с природен газ.

8. Страната съдейства за технологичното раз-
витие по отношение на ефективността на производ-
ството и внедряването на чисти въглищни технологии, 
както и за прилагането на технологични постижения, 
които са в съответствие с европейските изисквания и 
собствените икономически възможности.

9. Енергийната политика за сигурност в секто-
ра, следва да се основава на балансиран подход 
при комплексното използване на всички генерира-
щи енергийни източници – възобновяемите източ-
ници, ядрената енергетика, прирония газ, новите 
въглищни технологии, като и хидроенергийните 
мощности, с ЦЕЛ – повишаване и дългосрочно га-
рантиране нивото на енергийна сигурност, както и 
на икономическата стабилност на страната.

10. Изграждането на значимите енергийни 
проекти изисква както експертиза за влиянието 
върху националната сигурност, така и екологична 
оценка и оценка за съвместимост с общите цели 
на ЕС и с националните цели за гарантиране сигур-

ността на гражданите, обществото и държавата.
11. Ресурсното осигуряване на енергийната 

система, както в национален, така и регионален и 
глобален аспект придобива все повече първосте-
пенно значение. Виждаме, че управлението на ре-
сурсите е основна част от геополитиката и от страте-
гията за предотвратяване на кризисни ситуации, а 
така също базово условие за надеждно функциони-
ране на ключовата критичната инфраструктура на 
всяка една страна : енергийна, транспортна, кому-
никационна и информационна и т.н.

12. В тази връзка България изпълнява анга-
жиментите си по Директивата за защитата на ев-
ропейската и национална критична инфраструк-
тура, което включва съчетаване на възможности 
за съвместна дейност между публичния и частния 
сектор, базирани на взаимен интерес, споделени 
експертни умения и ноу-хау на партньорите, с цел 
– гарантиране защитата на обществените интереси 
и потребности, чрез ефективно разпределение на 
средствата, рисковете и ползите в този стратегиче-
ски за държавата ни процес за повишаване нивото 
на енергийна сигурност.

Ако трябва да обобщим до тук основните мо-
менти от Стратегията за национална сигурност, ка-
саещи енергийната сигурност можем да кажем, че:

l	Повишаването степента на стабилност и си-
гурност на енергийната система на страната, изис-
ква освен диверсификация на източниците, трасе-
тата и доставчиците на енергийните ресурси, така 
също и 

l	Активна защита на енергийната инфра-
структура, срещу потенциални терористични атаки. 
Енергийната сигурност, като елемент на нацио-
налната сигурност е процес, изискващ значителни 
инвестиции, време и устойчива държавна полити-
ка, насочена към последователното осъществяване 
на следните основни цели:

1. Намаляване на зависимостта от внос на 
енергийни ресурси, включително чрез диверсифи-
циране на енергоизточниците, на доставчиците и 
на трасетата за доставка на енергоносители;

2. Повишаване сигурността на доставките на 
природен газ, включително чрез създаването на 
нови междусистемни връзки и терминали за внос 
на втечнен природен газ, като алтернативни дос-
тавчици за страната;

3. Подкрепа за развитието на значимите за 
България енергийни проекти с възможност за 
постигане синергичен ефект, при едновременно 
спазване на експертизите за сигурност – екологич-
на и национална;

4. Повишаване устойчивостта, сигурността 
и защитата на Обектите от Енергийната Критична 
Инфраструктура /ЕКИ/, срещу потенциални теро-
ристични атаки, като базово условие за нормално 
функциониране на националното стопанство и на 
обществото, като цяло.

II. Европейска стратегия за сигурност (ЕСС) 
от 2003 г.

През декември 2003 год. Европейският съвет 
прие Европейската стратегия за сигурност (ЕСС). С 
нея за първи път ЕС определи принципи и постави 
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ясни цели за развитие на интересите на ЕС в облас-
тта на сигурността, въз основа на най-важните цен-
ности и постижения на Европа. И днес ЕСС, следва 
да се възприема като общ комплексен подход в 
сферата на общата ни сигурност и остава напълно 
актуална от гл. точка на радикално променената 
среда за сигурност, както в национален, така и в ре-
гионален аспект. 

Стратегията идентифицира пет основни за-
плахи за европейската сигурност: разпространява-
нето на оръжия за масово унищожение, терори-
зма, регионалните конфликти, провалените дър-
жави и организираната престъпност. Прегледът 
на ЕЕС от 2008 год. добави още три допълнителни 
предизвикателства, като: енергийната сигурност, 
киберсигурността и климатичните промени. 
Трудно е да се дефинира точно каква в частност е 
ролята на въоръжените и полицейските сили на 
държавите-членки на ЕС в борбата с потенциални-
те заплахи, като: мигрантската вълна, киберпрес-
тъпността, климатичните промени, тероризма 
и организираната престъпност, но несъмнено за 
всяка една държава от ЕС е от първостепенно значе-
ние стабилността и защитата на енергийния сектор, 
като основа за функционирането на обществото, 
икономиката и държавата въобще, като цяло. От 
2003 г. ЕС постигна напредък в посочените области, 
като предприе и допълнителни мерки в рамки-
те на Съюза по линия на Програмата от Хага от 
2004 г. и новата Стратегия за външните аспекти 
на политиката в областта на правосъдието и въ-
трешните работи, приета през 2005 г. Това улесни 
провеждането на трансгранични разследвания и 
координирането на наказателното преследване на 
криминогенните фактори и групи в рамките на ЕС. 

Тероризмът в Европа и по света остава основна 
заплаха за начина ни на живот на обществото.

В Париж, Мадрид и Лондон бяха извършени 
терористични нападения, други опити бяха неус-
пешни, докато създадените на местна почва теро-
ристични групи все повече засилват дейността си 
на континента. Организираната престъпност про-
дължава да застрашава обществата ни с трафика на 
наркотици, хора и оръжия, успоредно с извършва-
нето на международни измами и пране на пари.

Станахме свидетели за съжаление на използ-
ването на транспортната инфраструктура, като на-
пример метрото в Токио, Москва и Лондон за по-
сегателство върху живота и здравето на напълно 
невинни граждани, които станаха цел на терорис-
тични действия през последните години. Видяхме 
как при конфликта в Украйна беше „успешно“ ата-
кувана и унищожена енергийна инфраструктура, а 
именно обекти на електро-преносната мрежа на 
страната. Никоя държава, никой обект или критич-
на инфраструктура не могат да бъдат недосегаеми 
за разрушителните планове на терористичните гру-
пи, но това в никакъв случай не означава, че трябва 
да „свалим гарда“ и да признаем, че няма смисъл 
те да бъдат защитавани превантивно и активно, с 
всички сили и средства с които разполагаме. На-
против, целта на всички страни от ЕС е с цената на 
всички налични средства да съхраняваме живота и 

здравето на хората, интегритета на обществото и 
целостта на обектите – критична инфраструктура 
във всички страни – членки на ЕС.

III. Стратегията на ЕС за борба с тероризма, 
приета също през 2005 г., се основава на зачитане-
то на човешките права и международното право. 
Тя следва подход в четири основни направления: 
предотвратяване на радикализацията и набиране-
то на хора и факторите в основата на това; защита 
на потенциални цели; преследване на терористи и 
реагиране на последиците от нападение. Въпреки 
че действията на национално равнище са водещи, 
избирането на координатор за борбата с терори-
зма, чрез създаването на национален контра-теро-
ристичен център и планове за противодействие на 
терористични заплахи е важна стъпка напред на на-
ционално равнище. Следва обаче да бъдат засиле-
ни механизмите за координация между службите 
за сигурност на страните от ЕС и разузнавателните 
служби на САЩ, при незабавен и сигурен обмен за 
споделяне на информация при наличие на сигнали 
за потенциални терористични заплахи. По отноше-
ние на организираната престъпност следва да се 
задълбочат съществуващите партньорства със съ-
седните региони и основни партньори, в рамките 
на ООН, при разглеждането на въпроси като движе-
нието на хора, полицейското и съдебното сътруд-
ничество. От съществено значение е прилагането 
на действащите инструменти на ООН. Следва да 
се заздрави още повече партньорството със САЩ в 
борба срещу тероризма, включително в областта на 
обмена и защитата на данни. Следва задължително 
да се засилят също възможностите на партньорски-
те служби в съседните на ЕС региони на юг, а така 
също и тези в Южна Азия, Африка и др. България 
следва да подкрепя многостранните усилия на ЕС, 
в рамките на ООН и НАТО в сферата на повишаване 
на общата сигурност.

IV. Сигурността е предпоставка за разви-
тие

Конфликтите не само разрушават инфраструк-
турата, в т.ч. социалната инфраструктура, те насър-
чават и престъпността, възпрепятстват инвестици-
ите и правят невъзможно осъществяването на нор-
мална икономическа дейност. За съжаление някои 
държави, включително в региона ни са въвлечени в 
цикъл от конфликти и несигурност. 

Надпреварата за природни ресурси – главно 
енергийни ресурси и питейна вода – със сигурност 
ще стане още по-ожесточена в резултат на глобал-
ното затопляне, през следващите десетилетия, като 
това вероятно ще предизвика допълнителни сътре-
сения и миграционни движения от различни реги-
они, които несъмнено ще засегнат стабилитета на 
Европа и системите за сигурност на страните от ЕС.

V. Енергийната сигурност
През последните години нарасна загриже-

ността относно енергийната зависимост на Европа. 
Промишленото производство в Европа означава, че 
до 2030 г. близо 75% от нефта и природния газ за 
ЕС ще трябва да се внасят. Доставките ще идват от 
ограничен брой страни, много от които са изправе-
ни пред заплахи за стабилността си. Следователно 
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сме изправени пред редица предизвикателства за 
сигурността, които изискват отговорност и проя-
ва на споделени рискове и солидарност от всички 
държави-членки. Нашата реакция трябва да включ-
ва - незабавно преформулиране на Енергийната 
ни стратегия и на нова политика за сигурност на 
доставките, която съчетава външния и вътрешния 
аспект на страната. В рамките на Европа ние се 
нуждаем не само от единен енергиен пазар, но и 
от много по-добра взаимовръзка и механизми за 
действие при възникване на кризи с доставките на 
газ, въглища, нефт и нефтопродукти, които реално 
да могат да разрешават евентуалните проблеми с 
временното прекъсване на доставките от Русия. Ев-
ропа е най-големият световен вносител на нефт и 
газ. Понастоящем 50% от потреблението на енергия 
се задоволява чрез внос. Тази цифра ще се повиши 
до над 70% през 2030 г. По-голямата част от вноса 
идва от Персийския залив, Русия и Северна Африка. 
Енергийната зависимост на Европа предизвиква се-
риозна загриженост в ЕК, но преди всичко решава-
нето на това предизвикателство за стабилността на 
родната ни енергетика, следва да бъде постоянно 
във фокуса на държавното управление.

VI. Липсата на държавност и на ефективни 
системи за контрол

Лошото държавно управление – корупцията, 
злоупотребите с власт, слабите съдебни институции 
и липсата на ясна и ефективна отчетност – пораждат 
гражданско недоволство, конфликти и несъмнено 
разяждат държавите отвътре. В определени случаи 
това предизвиква разпадането на държавни институ-
ции, водещи до разпадането на държавността, като 
цяло. Това по своята същност със сигурност води до 
повишаване степента на очевидните заплахи за на-
ционалната сигурност, като: „добре“ организирана 
престъпност, липса на респект от закона, чувство за 
безнаказаност в определени части от обществото и 
до дерогация на държавността. Липсата на ефектив-
на и силна държавност е много тревожен феномен, 
засягащ икономическия стабилитет и националната 
сигурност на всяка една държава, който подкопава в 
крайна сметка принципите на доброто управлението 
в регионален, европейски и в глобален мащаб и до-
принася за общата нестабилност.

VII. Организираната престъпност
Европа е основна цел на организираната прес-

тъпност. Тази заплаха за общата сигурност има така 
също и важни национални измерения, като: тран-
сграничният трафик на наркотици, жени, незаконни 
мигранти и оръжия представлява значителна част от 
дейността на престъпните групи. Той може да бъде 
свързан с тероризма. Тези престъпни дейности чес-
то се свързват със слаба или липсваща държавност. 
Приходите от наркотици винаги са способствали за 
отслабването на държавните структури в редица 
държави, особено в тези производителки на нар-
котици. Приходите от незаконната търговията със 
скъпоценни камъни, дървен материал и малки оръ-
жия, подхранват финансово конфликти в различни 
части на света. Трябва обаче да кажем, че със сигур-
ност, винаги - всички тези дейности подкопават как-
то правовия ред, така и самия социален ред. В край-

ни случаи организираната престъпност може дори 
да обхване, „да зарази“ изцяло държавата. Факт е 
че близо 90% от хероина в Европа се добива от ма-
ковите насаждения в Афганистан. От тази търговия 
с наркотици се финансират цели частни армии. Го-
лямата част от тези наркотици се разпределят чрез 
криминални мрежи на Балканите, които са отговор-
ни за 200-та хиляди от общо 700 000 жени жертва 
на сексуална търговия в световен мащаб. 

Тази статистика трябва да бъде много добре 
преосмислена, защото като се обединят всички 
тези негативни елементи – организирана престъп-
ност, целяща отслабване на държавната система 
и дерогация на правните устои на държавността; 
активен тероризъм, който се стреми към макси-
мална проява на насилие и дестабилизация на дър-
жавността, както в рамките на ЕС, така и глобален 
мащаб – всъщност се оказва, че системите ни за за-
щита и сигурност са изправени пред много, много 
сериозни заплахи и предизвикателства.

VII. Киберсигурността – Стратегия на ЕС за 
сигурност на информационното общество. Съвре-
менните икономики са силно зависими от критич-
ните инфраструктури, включително от транспорта, 
комуникациите и енергийните доставки, но и от ин-
тернет. Приетата през 2006 год. Стратегия на ЕС за 
сигурност на информационното общество обхва-
ща престъпността в интернет-пространството. Ата-
ките срещу частни или държавни информационни 
системи в държавите-членки на ЕС, обаче, прида-
доха ново измерение на тази заплаха, като потен-
циално ново икономическо, политическо и военно 
оръжие. В тази връзка задължително необходимо 
е повече координирана работа и сътрудничество в 
тази IT-област, както и да се възприеме и утвърди 
общ комплексен подход на ЕС, като се повиши ос-
ведомеността и се засили сътрудничеството, както 
на държавно, на междуинституционално ниво, така 
и на международно, между страните членки в рам-
ките на ЕС.

VIII. Основни мерки за защита на обектите в 
системата на енергетиката

Значителна част от дружествата и обектите в 
системата на енергетиката са включени в списъка 
към ПМС № 181/2009 г. в който са дефинирани – 
стратегическите обекти и дейности, които са от зна-
чение за националната сигурност на Република Бъл-
гария и които са част от критичната инфраструктура 
на страната. (Приложение – ПМС № 181/2009 г.)

Оценката на риска и спецификата на дейност-
ите в системата на енергетиката дават основание 
действията по превенция и защита на обектите, 
критична инфраструктура да се дефинират два ос-
новни възможни варианта:

l	Действия по овладяване на кризисни ситуа-
ции и бедствия, възникнали вследствие на природ-
ни бедствия и явления или такива в резултат на те-
рористична дейност и ликвидиране на последстви-
ята от тях.

l	Действия при заплаха от извършване на те-
рористични актове.

При първия вариант – основните усилия на 
силите и структурите от системата на енергетиката 
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са насочени към овладяване на основните пара-
метри на работа на електро енергийната система 
(ЕЕС), при възникване на кризисни събития, поро-
дени от природни катаклизми или бедствия, които 
довеждат части или определени обекти от ЕЕС до 
невъзможност да изпълнява основните си функции, 
напр. като: електроснабдяване, топлоснабдяване, 
газоснабдяване и т.н. Липсата на доставка на тези 
основни обществени услуги практически води до 
рискове и заплахи за живота и здравето на хората 
и до невъзможност за нормалното функционира-
не на обществото и инфраструктурата на страната, 
като цяло.

При втория вариант – стратегията за използва-
не на ресурсите, силите и структурите от системата 
на енергетиката е да се предотврати извършването 
на терористични актове на територията на страна-
та, срещу обекти от критичната енергийна инфра-
структура на страната.

Предвид съществуващите рискове и заплахи 
в системата на енергетиката са въведени съответ-
ни организационни мерки и технически средства и 
системи за защита, които могат да включват:

l	Организиране и прилагане на превантивни 
мерки за защита на стратегическите обекти и дей-
ности от значение за националната сигурност, кои-
то са енергийна критична инфраструктура;

l	Повишаване нивото на сигурност и устой-
чивост на рискове и заплахи на обектите и инфра-
структурата в националната енергийна система; 

l	Предварителна подготовката на структури-
те в сферата на енергетиката за действие, при за-
плаха от терористична дейност и при възникване 
на кризи, вследствие на извършени терористични 
действия; 

l	Поддържане в готовност на системата за 
управление при кризи на Министерството на енер-
гетиката и подчинените структури за действие, при 
терористична заплаха ;

l	Поддържане на Системата за оповестя-
ване на Министерството на енергетиката и подчи-
нените му структури;

l	Координиране и контролиране на силите и 
ресурсите на МЕ за реагиране, при кризи предизви-
кани от терористични действия;

l	Прогнозиране, анализиране и оценяване на 
ситуации, инциденти и кризи, възникнали в резул-
тат на терористична дейност, срещу обекти на енер-
гетиката;

Вземане на решения за спешно ликвидиране 
последствията от терористични актове и възстано-
вяване на енергийната инфраструктура;

Координирани действия с компетентните дър-
жавни структури, при наличие на заплаха от теро-
ристични действия срещу обекти в системата на 
енергетиката;

l	Координирано въвеждане в действие на 
Плановете за противодействие на терористич-
ни атаки на подчинените на МЕ структури – тър-
говските дружества от подсекторите: генериращи 
мощности, електро-преносна система, електро-раз-
пределение; газопреносна система; хидроенергий-
ни мощности и язовири; съхранение на запасите от 

горива, нефт и нефтопродукти на дружествата; 
l	Извършване на ежегоден анализ за готов-

ността на МЕ за противодействие на тероризма, 
оценка за необходимостта от допълнително (спе-
циализирано) оборудване и набелязване на мерки 
за предотвратяване на опити за извършване на те-
рористичен акт с цел намаляване на последствията 
за МЕ, които биха възникнали в резултат на пряка 
терористична дейност.

l	Създаване организация за информира-
не, оповестяване, координиране и реагиране на 
структурите, силите и средствата в системата на 
националната енергетика за предотвратяване и 
неутрализиране на терористична заплаха и/или за 
овладяване на последствията от кризи или от теро-
ристични действия, които могат да засегнат обекти, 
инфраструктура или работещи в системата на енер-
гетиката в страната.

l	Редуциране рисковете и дефиниране мер-
ките за постоянна и адекватна защита, превенция 
и предотвратяване на последствията от евентуален 
терористичен акт, в системата на енергетиката.

l	Координиране действията на структурите и 
силите за реакция на министерството и търговските 
дружества от системата на енергетиката, съвмест-
но с компетентните ведомства и държавни органи 
за предотвратяване на последствията и намалява-
не риска от терористични действия и овладяване 
на евентуални последствия и негативни ефекти, 
предизвикани от терористичен акт в националната 
енергийна система.

l	Организиране и прилагане на превантивни 
мерки за защита на стратегическите обекти и дей-
ности от значение за националната сигурност, кои-
то са енергийна критична инфраструктура.

l	Повишаване нивото на сигурност и устой-
чивост на рискове и заплахи на обектите и инфра-
структурата в националната енергийна система.

l	Периодична подготовка и обучение 
на структурите в системата на енергетиката за 
действие, при заплаха от терористична дейност и 
при възникване на кризи, вследствие на извършени 
терористични действия.

l	Поддържане на Система за оповестяване 
на Министерството на енергетиката и подчинените 
му структури.

Отговорни структури по защитата  
на енергийната система

В отговорностите на енергийния отрасъл са 
два от секторите с критична инфраструктура в Ре-
публика България – „Енергетика“ и „Природни ре-
сурси“.

Сектор „Енергетика“ включва подсекторите:
1. електроенергия;
2. нефт;
3. газ;
4. топлинна енергия.
Ангажирани структури по изпълнението на 

дейностите и мерките за защита на обектите при 
терористична заплаха са следните търговски дру-
жества от системата на енергетиката:
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l	„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД/БЕХ;
l	„Националната Електрическа Компания“ 

ЕАД / НЕК;
l	„Мини Марица Изток“ ЕАД/ММИ ЕАД;
l	АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД;
l	ТЕЦ „Марица Изток 2“ ЕАД;
l	ТЕЦ „Марица 3“ АД – Димитровград;
l	ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД;
l	ТЕЦ „Котур Глобал Оперейшънс България“ 

АД;
l	ТЕЦ „Ей и Ес Марица Изток 1“ АД;
l	„Брикел“ ЕАД – гр. Гълъбово;
l	„ЕСО“ ЕАД/Централно Диспечерско У-ние 

на ЕСО;
l	„ЧЕЗ Разпределение България“ ЕАД – Со-

фия;
l	„EVN България Електроразпределение“ 

ЕАД – Пловдив;
l	„Енерго-Про Мрежи“ АД – Варна;
l	„Булгартрансгаз“ ЕАД (Диспечерско У-ние) 

ПГХ „Чирен“;
l	„Булгаргаз“ ЕАД;
l	„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД;
l	Предприятие „Язовири и каскади“/„НЕК“ 

ЕАД;
l	Агенцията за ядрено регулиране (АЯР);
l	Държавно Предприятие/ДП„РАО“ – София.
Подготвените от тези дружества/оператори – 

Планове за защита при бедствия и Планове за про-
тиводействие на тероризма, създават необходи-
мата организация за оповестяване, информиране, 
координирано реагиране и управление на силите 
и средствата на министерство на енергетиката и на 
подчинените му структури с компетентните дър-
жавни органи, като МВР, ДАНС, МО, спешна меди-
цинска помощ и други ведомства и организации за 
овладяване на кризисни ситуации и ликвидиране 
на последствията от тях.

IX. Основни аспекти на енергийната сигур-
ност като елемент на националната сигурност

Енергийната сигурност е ключов аспект в на-
ционалната и глобалната сигурност и от близо де-
сетилетие е обявена като най–висок приоритет за 
сигурността на Европейския съюз (ЕС) и НАТО. 

Енергийната сигурност на Република България и 
стабилността на работа на националната енергетика, 
като постоянен процес по предоставяне на жизнено 
необходими публични услуги е основа за функцио-
ниране на икономиката в условията на всевъзможни 
заплахи – от спирането на доставките на енергоноси-
тели, до потенциални природни бедствия, промиш-
лени аварии или терористични атаки.

 Основните рискове и заплахи за енергийната си-
гурност на Република България са свързани с: висока-
та зависимост на страната от един доставчик на енер-
горесурси - Руската федерация (РФ), недостатъчното 
развитие на реверсивната инфраструктура и липсата 
на интерконекторна свързаност със съседните държа-
ви, продължаващата криза между Русия и Украйна и 
произтичащата от нея непосредствена заплаха от пре-
късване на транзита на природен газ за Югоизточна 
Европа (ЮИЕ) и в частност за България.

Република България осигурява над 70 – 80% 

от брутното си енергийно потребление от внос. 
Зависимостта от внос на енергоносители е практи-
чески пълна и има традиционна насоченост към РФ. 
Най-уязвими от тази заплаха са три направления от 
енергийния сектор – доставките на природен газ, 
на суров петрол и нефтопродукти, и свежо ядрено 
гориво, резервни части и технологии за ядрената 
енергетика. 

Допълнителни заплахи пред енергийната си-
гурност се проявяват и в резултат на обусловеност 
от основни фактори, сред които: наличието само 
на едно трасе за доставка на природен газ през Ук-
райна, Молдова и Румъния, възможни прекъсвания 
на доставките, цени и др. Неразрешените спорове 
между икономически субекти на РФ и Украйна кри-
ят потенциален риск за отклоняване на част от тран-
зитираните през украинска територия количества 
газ за собствени нужди, както и за цялостно прекъс-
ване на транзита, включително и за България. 

В тази връзка следва да се отчита и уязвимост-
та на региона на ЮИЕ, идентифицирана и в Евро-
пейската стратегия за енергийна сигурност. Към мо-
мента само България и още пет от държавите в ЕС 
не са осигурили алтернативни източници и маршру-
ти за доставка (Естония, Финландия, Латвия, Литва 
и Словакия) и са зависими от един-единствен вън-
шен доставчик за целия си внос на природен газ, а 
именно РФ.

 Риск за енергийната сигурност създава и фа-
ктът, че „Лукойл-Нефтохим“ АД, на този етап пре-
работва единствено руски суров петрол, което го 
прави 100% зависим от тези доставки, поставяйки 
в зависимост цялата българска икономика и транс-
портна логистика от произведените в рафинерията 
горива.

Местният добив осигурява под 10% от потреб-
лението в страната, като капацитетът за съхранение 
на природен газ е недостатъчен. Това обуславя ви-
соките рискове по отношение сигурността на снаб-
дяването с природен газ и би се проявило при нова 
криза, подобна на случилата се 2009 г., когато Бъл-
гария беше най-засегната страна членка на ЕС. 

Към момента капацитетът на единственото 
подземно газово хранилище на страната (ПГХ „Чи-
рен“) е достатъчен за покриване на сезонните флу-
ктуации в потреблението на газ, но капацитетът за 
дневен добив не гарантира дългосрочно и изцяло 
сигурността на доставките, особено през зимния 
период. 

При пълно прекъсване на доставките на при-
роден газ, дори и при въвеждането на ограничите-
лен режим за потребителите в страната с 30 – 50%, 
същите ще могат да бъдат снабдявани за период от 
45 – 60 дни.

Съществуват политически, технически и ико-
номически причини за наблюдаваното забавяне на 
реализацията, както на проектите със съседните 
страни, така и на проектите от Южния газов кори-
дор за доставки газ от алтернативни на РФ достав-
чици. Като най-възможни за момента се разглеждат 
доставките на газ от Азербайджан, за което положи-
телен ефект оказва и подписаното през декември 
2015 г. окончателно инвестиционно решение меж-
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ду компаниите, участващи в строителството на га-
зовата връзка България – Гърция. Очаква се първите 
количества азербайджански газ за европейските 
пазари да бъдат доставени в периода 2019 – 2020 г., 
като допълнително забавяне може да се наблюдава 
в резултат на ниските цени на енерго-ресурсите и 
намалената в резултат на това инвестиционна ак-
тивност на компаниите в сектора. Независимо от 
заявения от страна на Иран и Туркменистан интерес 
за експорт на допълнителни количества газ към ев-
ропейския пазар, подобни доставки не би могло да 
се очакват преди 2020 г. 

Независимо от водената целенасочена поли-
тика от страна на България за изграждане на необ-
ходимата инфраструктура и осигуряване на интер-
конекторна свързаност със съседните страни, все 
още липсва влязъл в експлоатация подобен проект, 
което допълнително затруднява постигане на ре-
ална диверсификация на източниците и трасета за 
доставката на природен газ за страната. 

Влияние върху енергийната сигурност на Ре-
публика България оказва и сигурността на достав-
ките на електроенергия и качеството на тяхното 
управление, което е пряко свързано с техническото 
и експлоатационно състояние на съоръженията в 
електропроизводствените дружества, електроп-
реносната мрежа и в електроразпредели телните 
дружества (ЕРП). Произведената електроенергия 
(ЕЕ) като цяло бележи увеличение, а потреблението 
на ЕЕ нараства през последните години. Наблюдава 
се увеличение на енергията, произведена от въз-
обновяеми енергийни източници (ВЕИ), както и на 
производството на електроенергия /ЕЕ/ от ВЕЦ-те в 
страната. Основните пазари на страната за износ и 
реализация на ЕЕ си остават Гърция, Турция, Сърбия 
и Македония, към които износът на електроенер-
гия през изминалите години постепенно беше уве-
личен. Увеличаването на производството и износа 
на електроенергия повлияха положително върху 
стабилизиране на отрасъла.

Модернизацията на 5-и и 6-и блок на АЕЦ 
„Козлодуй“ е от стратегическо значение за енер-
гийната сигурност на България. Ядрената централа 
произвежда над 34% от електроенергията и евен-
туални затруднения в нейната работа биха довели 
до недостиг на електроенергия за индустрията и 
бита, и до повишение на цената на ЕЕ, поради на-
рушаване на структурата на енергийния микс. Пла-
нираните мерки по модернизацията на блоковете 
бяха изпълнени в срок. Не се очаква прекратяване 
на договорните отношения с руските доставчици 
на свежо ядрено гориво. От инвестиционна гледна 
точка атомната ни енергетика не разполага с много 
време, защото процесът на модернизацията преми-
нава през обследване на състоянието на блокове-
те и изпълнение на програмата за удължаване на 
живота им. Приоритетен проект за енергетиката на 
България е удължаването на срока на експлоата-
ция на блоковете на АЕЦ Козлодуй, преди изтича-
нето на лицензите им за експлоатация.

Енергийната ефективност на България е 
най-ниската в рамките на ЕС, що се отнася до про-
мишлеността, транспорта и жилищата и също влияе 

отрицателно върху енергийната сигурност. Панелни-
те жилища в страната са над 710 000, разположени 
в над 21 000 сгради, което означава, че над 40% от 
населението на страната живее в панелни домове. 
Новото отношение на ЕС към енергийната ефектив-
ност се изразява в оценката ѝ като самостоятелен 
източник на енергия, така че да може да се конку-
рира при равни условия с производствените мощно-
сти. Важно условие за повишаване на енергийната 
сигурност е коренното преосмисляне на енергийна-
та ефективност, която вече следва да се разглежда 
като самостоятелен източник на енергия.

Най-сериозната заплаха за енергийната си-
гурност на Република България се явява енергий-
ната зависимост, създадена в резултат на монопо-
лното положение на РФ в доставката на енергийни 
ресурсии и липсата на изградена реверсивна интер-
конекторна свързаност със съседните страни. 

Продължаващият конфликт между РФ и Ук-
райна и съществуващото непрестанно напрежение 
между двете страни в областта на газовите достав-
ки, създават непосредствен и постоянен риск от 
прекъсване на доставките за ЮИЕ и за България в 
частност. От подобно прекъсване на доставките, 
поради липса на достъп до алтернативни доставки 
България би била най-силно засегната. 

Съществуващото политическо напрежение 
и противоречия в регионите, които се разглеждат 
като потенциални алтернативни доставчици и тран-
зитьори на енергоресурси за България и ниските 
цени на петрола създават допълнителни пречки за 
скорошно изграждане на нова инфраструктура и 
осигуряване на достъп до алтернативни доставчи-
ци на природен газ. 

Регионалното сътрудничество между страни-
те от ЮИЕ е важен инструмент за постигането на 
напредък в областите свързани с доизграждането 
на добре функциониращ вътрешен енергиен пазар, 
развитие на трансевропейската инфраструктура, 
икономически ефективното реализиране на целите 
в областта на енергетиката, посредством увелича-
ване на капацитета за междусистемна свързаност 
и повишаването на сигурността на доставките. За 
устойчивото развитие на сектор „Енергетика“ и по-
нижаване на съществуващите рискове следва да се 
продължат действията за реализация на проекти-
те, позволяващи диверсификация на източниците 
и трасетата за доставки на енергийните ресурси. 
От съществено значение е бързото изграждане на 
междусистемните газови връзки, разработването 
на собствени находища, привличането през наша 
територия на значими проекти за транзит на въгле-
водороди към Централна Европа.

Енергийната критична инфраструктура е ос-
новата на енергийната сигурност на страната и 
нейното състояние оказва влияние върху нормал-
ното функциониране на обществото. От особена 
важност са дейностите по нейната защитата. Про-
дължават процесите по установяване на обектите 
– критични инфраструктури в секторите от енерге-
тиката, както и по планиране на мероприятията за 
тяхната активна защита.

Важно направление е продължаване на ра-
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ботата по повишаване сигурността и защитата на 
обектите от енергийната критична инфраструктура, 
като част от превенцията на кризисните ситуации и 
базово условие за устойчиво функциониране на на-
ционалното стопанство. Вниманието следва да се 
насочи към стратегическите обекти от национално 
значение т.е. енергийната критична инфраструктура.

В заключение, следва да се отбележи, че 
по-доброто ни бъдеще в голяма степен ще зависи 
от нашите активни действия. Трябва едновременно 
да мислим на глобално и на национално равнище 
и да действаме в конкретната сфера на защита на 
сигурността – национална, енергийна, икономиче-
ска, социална и пр., с ЦЕЛ – съхраняване, защита и 
утвърждаване, като на нашите национални интере-
си, материални ценности и културни постиженията, 
така и на тези на обединена Европа. 

Ще бъде необходимо задължително да пре-
осмислим и да очертаем ясно със срокове и с кон-
кретни действия, своите стратегически цели, които 
трябва да реализираме, предвид необходимостта 
от повишаване нивото на енергийната и национал-
на сигурност на страната.

Живеем в свят, който ни изправя пред нови 
заплахи, но ни предоставя и нови възможности. 
България има потенциала да даде своя значителен 
принос в ЕС, като допринася за преодоляване на 
съществуващите рискове и потенциални заплахи 
за сигурността на страната ни, региона и ЕС, като 
цяло. По този начин България би дала своя принос 
за установяването на една обща по-ефективна сис-

тема за сигурност в Европа и за постигането на едни 
по-справедлив, по-безопасен и по-обединен свят.

В тази връзка бих искал да завърша с това, 
като припомня думите на Председателят на Евро-
пейската комисия, Жозе Мануел Барозу, който за-
яви: „Европейският съюз направи много след газо-
вата криза от 2009 г. за да увеличи енергийната си 
сигурност. Въпреки това обаче той остава уязвим, 
което отново стана видно предвид на напрегнатата 
ситуация в Украйна. С оглед на общата зависимост 
от вноса на енергия от повече от 50% ние трябва да 
предприемем допълнителни мерки. Европа трябва 
да говори и да действа единно в областта на енер-
гийната сигурност.“

Европейският комисар по енергетиката Гюнтер 
Йотингер, заяви по повод състоянието на енергий-
ната сигурност на страните от ЕС:

„Ние искаме силно и стабилно партньорство с 
големите доставчици, но трябва да се избегне попа-
дането под политически и търговски натиск. ЕС и не-
говите държави членки имат много задачи пред себе 
си: заедно ние трябва да увеличим солидарността си 
с по-уязвимите държави членки. Също така е нужно 
да завършим изграждането на вътрешния енергиен 
пазар, да подобрим инфраструктурата си, да увели-
чим енергийната си ефективност и да разработим 
по-добре собствените си енергийни източници. Ос-
вен това ние трябва да ускорим диверсификацията 
на външните енергийни доставчици, особено тези 
на природен газ. Само конкретните действия ще ни 
помогнат да се справим с тези предизвикателства.“
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Възможности за партньорство между 
държавния и частния сектор за сигурност 

в България при противодействие  
на тероризма

доктор Бойко Митев

Тероризмът е една от най-сериозните асимет-
рични заплахи за съвременния свят. През XXI 
век терористичните актове стават все повече 

на брой и много по-жестоки. В наши дни вече не съ-
ществува държава, която да не е изложена на риска 
от тероризъм. Той сериозно подкопава устоите на 
обществото, генерира чувството за несигурност по 
света и представлява сериозна пречка за развитие-
то на икономиката. Ето защо всяка компания пред-
почита да развива бизнес операциите в държави, в 
които рискът от терористична дейност не е значите-
лен. Затова от съществено значение е ефективното 
взаимодействието между държавата и бизнеса при 
противодействието на терористичните заплахи. Ос-
новен фактор, който обуславя необходимостта от 
такова активно сътрудничество, е фактът, че почти 
всички индустриалните субекти и видове бизнеси 
в България се притежават и управляват от частни 
компании – енергетика, банки, телекомуникации, 
информационни технологии, транспорт и логисти-
ка, туризъм, търговия, образование и здравеопаз-
ване. В по-голямата си част това са обекти и дейнос-
ти, които са част от критичната инфраструктура на 
страната и са от особено значение за националната 
сигурност.

Всички големи частни компании разполагат 
с обособени структури за сигурност, чиято основ-
на задача е да осигуряват защитата на активите 
на компанията и с дейността си да подпомагат 
успешното развитие на бизнеса и навлизането на 
нови пазари в национален и международен ма-
щаб. На 08.03.2011 г. с Решение на Народното съ-
брание беше приета Стратегия за националната 
сигурност на Република България. Този документ 
обуславя рамката на националната сигурност на 
България до 2020 г. и представя едно по-широко 
разбиране за националната сигурност, като отдава 
водещо значение на сигурността на гражданина, 
обществените и икономическите аспекти, без да 
намалява важността на отбраната, външната поли-
тика, разузнаването, охраната на обществения ред 
и защитата на законността. Стратегията за нацио-
нална сигурност на Република България за първи 

път официално поставя концептуалната основа за 
развитие на взаимодействието между службите за 
сигурност и обществен ред и сътрудничеството им 
с частните стопански субекти, гражданите и непра-
вителствените организации . Именно в тази стра-
тегия са заложени точки, които формално легити-
мират ролята и значението на частните структури 
за сигурност и охрана. 

Основната предпоставка за ефективно съ-
трудничество между държавния и частния сектор 
за сигурност при противодействие и осуетяване на 
терористични заплахи е фактът, че най-уязвимите и 
предпочитаните места за такъв тип атаки са общест-
вени места, които представляват т.нар. „меки цели“ 
(soft targets). Това са обикновено местата, където се 
събират относително голям брой хора и няма дос-
татъчно строг контрол на достъпа към тях. Такъв тип 
обекти са търговски центрове, ресторанти, увесели-
телни заведения, спортни и концертни зали, стади-
они, панаирни и изложбени сгради, офис сгради, 
бизнес паркове, болнични и учебни заведения. В 
по-голямата част това са обекти, които са собстве-
ност на частни компании и съответно сигурността 
на тези обекти е поверена на частни структури за 
сигурност. Политиките и правилата за сигурност на 
тези места са изработени от съответните им отдели 
за сигурност, а плановете за охрана се реализират 
също от частни охранителни компании по Закона за 
частна охранителна дейност. Накратко най-уязви-
мите места се осигуряват от съответната корпора-
тивна структура за сигурност.

Друга категория обекти, които са потенциални 
мишени на терористична атака са тези, които са част 
от критичната инфраструктура и чието разрушаване 
или нарушено нормално функциоиране би застра-
шило националната сигурност на страната ни. Към 
този тип обекти спадат енергопроизводствени пред-
приятия (ТЕЦ, ВЕЦ, големи ветроенергийни паркове), 
енергоразпределителните дружества (ЕРП), язовири, 
петролни и газови хранилища, телекомуникацинни 
мрежи, банкови институции и трезори, ИТ инфра-
структура. И този тип обекти в по-голямата си част 
са собственост на частни компании и сигурността им 
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е изцяло в компетенциите на техните собственици. 
Ето защо почти всички от тези частни предприятия 
разполагат със собствена служба за сигурност, която 
подготвя, внедрява и управлява политиките и плано-
вете за сигурност и охрана. 

Казаното до тук ни дава право да направим 
обоснования извод, че на практика много по-голя-
мата част от потенциалните мишени на терористич-
на атака в България са обекти на частни компании и 
съответно службите за сигурност на тези компании 
имат критична роля за минимизирането на запла-
хата от терористично нападение или съществено 
подпомогне разследването при евентуален инци-
дент. Ето защо е от голяма необходимост засиле-
ното и проактивно сътрудничество между отделите 
за сигурност на частните компании и националните 
служби за сигурност и вътрешен ред.

Има достатъчно сфери, където може да се по-
стигне ефективно сътрудничество между частните и 
държавните структури за сигурност. На първо мяс-
то това е информационния обмен, който трябва да 
е на базата на взаимен интерес, с превантивна цел 
и на базата на съществуващата законова рамка. На-
пример проактивно предоставяне на информация за 
забелязани съмнителни лица и/или МПС-та на или 
около територията на обектите. Ако охранителният 
състав и/или ръководителят на сигурността на един 
голям търговски център (МОЛ) своевременно и про-
активно подава такъв тип информация на органите 
на реда, това би намалило съществено риска от те-
рористична атака, тъй като евентуална подготовка за 
атака би била регистрирана и осуетена навреме. 

Потокът на информация обаче трябва да е дву-
посочен. Например при постъпване на конкретна ин-
формация за подготовка на терористична атака над 
даден обект, службите за сигурност да информират 
своевременно и отдела за сигурност на съответния 
обект, за да може да получат адекватно съдействие 
при провеждане на евентуална операция за елими-
нирането на заплахата. Разбира се това трябва да ста-
ва само в съответствие със закона и без да застрашава 
успешното провеждане на полицейската операция. 
Друга дейност, при която може да има ползотворно 
сътрудничество, е взаимодействие при изготвянето 
на плановете за охрана на обектите. Особено за тези 
обекти, които са част от критичната инфраструктура 
е необходимо много по-тясно сътрудничество, за да 
може да се преодоляват евентуални пропуски при 
набелязването на мерките за сигурност и охрана. 
От изключителна полза биха били и провеждането 
на съвместни обучения между частните компании и 
органите на реда за противодействие на евентуална 
терористична атака. При такъв тип мероприятия се 
подобрява комуникацията и координацията между 
съответните структури и позволява да се направи 
последващ анализ на допуснатите пропуски по вре-
ме на обучението. 

Изготвянето на обобщаващи (годишни) публич-
но достъпни анализи по сигурността от ДАНС и МВР 
също са възможна точка за добро взаимодействие, 
защото отделите за сигурност на големите компа-
нии също изготвят своеобразни риск анализи и мо-
гат да споделят техни прогнози по линия на сигур-
ността. Ето защо би било полезно да се провеждат 
регулярни формални срещи между представители 
на МВР, ДАНС и организациите на частните структу-
ри за сигурност, на които да се анализират степен-
та и вероятността на рисковете и заплахите пред 
обектите от критичната инфраструктура.

Реализацията на няколко препоръки от насто-
ящия доклад биха подобрили значително ефектив-
ността на публично-частното партньорство и биха 
оказали благоприятно влияние върху средата за 
сигурност. 

На първо място е необходимо създаването на 
специален закон за защита на критичната инфра-
структура, който да регулира и контролира сигур-
ността на обектите и дейностите от стратегическо 
значение за националната сигурност. Един такъв 
закон би следвало да даде ясен стандарт за катего-
ризация на видовете обекти на база рисков профил 
и съобразно категорията им да бъдат определени 
средствата и методите за тяхната защита. 

Друга идея за подобряване на контрола вър-
ху ефективното управление на сигурността в част-
ните обекти от критичната инфраструктура и сер-
тифицирането на служителите/мениджърите по 
сигурността на този тип обекти. Редно е държавата 
да има регулативна/съгласувателна роля при на-
значението на служителя, който ще отговаря за си-
гурността на компания, чиито обекти и дейност са 
стратегически за националната сигурност. 

Друга идея, която би подобрила охраната на 
обектите е индивидуалното сертифициране на ох-
ранителите, а не само издаване на общ лиценз на 
охранителната фирма. Това ще категоризира охра-
нителите на база знания и преминати обучения. 
Например не би било редно охранител, който охра-
нява хипермаркет, да работи и като охрана в елек-
троцентрала без да е минал специално обучение за 
охрана на такъв тип обект и да е получил съответен 
сертификат за това.

Освен законодателни мерки, една препоръка, 
свързана с политическото ръководство на сектор 
сигурност, а имено правителството да определи ре-
сорен заместник-министър на МВР отговарящ за ко-
ординацията и взаимодействието с частния сектор 
за сигурност и неправителствените организации в 
сектор сигурност. Това е сфера с огромен потенциал 
за развитие и качественото канализиране и фор-
мализиране на публично-частното партньорство в 
сектор сигурност ще доведе до по-ефективно про-
тиводействие не само на терористичните заплахи, 
но и на всякакъв вид престъпност като цяло.
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„Ограничени“ войни – същност  
и проявления

доктор Боян Хаджиев

Резюме: Докладът разглежда проявленията и характеристиките на „ограничените“, „малки“ войни. Оп-
исани са основните им характеристики и предизвикателства за сигурността. Фокусът попада върху асиме-
тричността на „малките“ войни и основните им цели. На базата на това се търси очертаването на основни 
проблеми, средства и по-ясното разбиране на ниско интензивните конфликти. В анализа са включени идеите 
и изследванията на различни автори, разглеждащи същността и проявленията на тези конфликти.

Ключови думи: ограничени войни, малки войни, средства, проявления.

Abstract: The report examines the implications and characteristics of “limited”, “small” wars. Their main features 
and security challenges are described. The focus is on the asymmetry of “small” wars and their main goals. On this 
basis, it is sought to outline basic problems, tools and a more accurate understanding of low-intensity conflicts. The 
analysis includes the ideas and research of various authors exploring the essence and the implications these conflicts.

Key words: limited wars, small wars, instruments, tools.

По-голямата част от съществуващата литерату-
ра, разглеждаща „малките“ „ниско интензив-
ни“ войни е публикувана от амери кан ски во-

енни и преди всичко дава информация как да се из-
ползват и развият методите на този тип война.1 На-
чалото на оформянето на тези методи е дадено, ко-
гато през 60-те години на ХХ век, президентът Джон 
Кенеди (1961 – 1963) заповядва да се даде енерги-
чен, много странен отговор на революционните за-
плахи в държавите от Третия свят (като Куба, Алжир 
и Индокитай). Тактиката, която днес е позната като 
ниско интензивен конфликт първоначално е нарича-
на контрабунтовническа (counterinsurgency).2 През 
1966 г. Секретарят на отбраната в САЩ Робърт Мак-
намара вижда „ограничената война“ като обеща-
ващ начин за възпиране на комунизма без да е „не-
обходимо да се предизвиква обществе ния гняв“.3 
По времето на ерата Рейгън (80-те години на ХХ век) 
доктрината за контра-бунтовничество е разширена 
и доразвита с широк набор от други политико-воен-
ни и прикрити (тайни) операции. Виетнамската вой-
на създава дълбока и силна обществена съпротива 
срещу прекомерно удължени американски военни 
намеси в чужбина. Ниско интензивният конфликт 
представлява възможност да се води война, която 
не се определя като такава. Не е необходимо да се 
събират наборни войски, а разгърнатите войници 
са малък брой т.е. още по-малко ще бъдат върнати 
в ковчези.4 Тези „ограничени“ войни са още познати 
като „насилствен мир“, „сражение, без да изглеж-
да, че се сражаваме“ или „малка война“ (small war). 

За този тип конфликти са характерни широк набор 
от използвани средства. В раздел „контрол на ре-
сурсите и населението“, Army-Air Force Joint Low-
Intensity Conflict Project (JLICP) прави заключение, 
че грубата сила и планираният глад могат да бъдат 
ефективна, ниско интензивна стратегия за водене 
на война, ако съществува „политическата воля“ да 
бъдат използвани.5 Други средства са отделяне на 
бунтовниците от населението чрез строги мерки за 
сигурност включващи изселване, нощен час и пред-
шественика на зони сво бодни за стрелба (free-fire 
zones). Преместването на населението, комбини-
рано с операции за лишаване от храна (food denial 
operations) и др.6 За прилагането на подобни стра-
тегии е важно да не се привлича вниманието и да 
останат незабелязани за широката общественост. 
Това се постига чрез средствата на ограничение 
на информацията и достъпа на медии. Например, 
малко хора в рамките на Обединеното кралство 
или международната общност обръщат внимание 
на неясните и скрити конфликти в Палестина или в 
джунглите на Бирма. Великобритания по този на-
чин има възможността за изработване на сполучли-
ви методи на базата на опити и грешки в силно кон-
тролирани условия, далеч от обществените критики 
и внимание. Повечето следвоенни кампании се во-
дят преди ерата на широко телевизионното отразя-
ване, а британските войници могат да контролират 
кореспондентите на вестниците.7 Способността да 
се запази клането в Батанг Кали, Малая от 1948 г. в 
тайна, чак до 1970 г. свидетелства за умението на 
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Великобритания да укрива информация от западна-
та преса.8 На другият полюс е Аденската кампания 
(1964 – 1967), където значителното телевизионно и 
вестникарско покритие създава нежелана гласност, 
която допринася за британското поражение.9

Според Ричърд Барнет – служител в админи-
страцията на Кенеди, политическите лидери в САЩ 
вярват, че те са загубили Виетнамската война, за-
щото медиите и пацифистките движения са пара-
лизирали волята на народа за победа във войната 
(например чрез показването на снимки на изгорени 
с напалм деца).10 По думите на американските на-
блюдатели САЩ са търсили начин как да запазят 
позицията си на велика сила в международната по-
литика и да продължат да бъдат демокрация. На-
прежението, между проектирането на сила навън и 
отстояването на свободата във вътрешната полити-
ка, е особено високо, когато американските военни 
са използвани за цели, които американският народ 
или не разбира или не подкрепя. Ниско интензив-
ното водене на война е стратегия за провеждане 
на война без обществена подкрепа. Според Барнет, 
някои военни ръководители вярват, че тази страте-
гия не може да има успех без цензура. С други думи, 
подобна политика, ако стане известна на широката 
общественост, може да причини загуба на легитим-
ност на правителството или държавата, която води 
НИК и в крайна сметка да доведе до поражение и 
оттегляне.

Това е причината информационното затъм-
нение или поне информационното филтриране да 
е един от най-важните аспекти за провеждане на 
„ограничени“ ниско интензивни конфликти. При 
тази стратегия политико-военното ръководство от-
дава първостепенното значение на ограничението 
на информацията и недостигането ѝ до обществе-
ността. 

Същността на понятието ниско интензивен 
конфликт може да се разгледа в широк и тесен сми-
съл. В широк смисъл дефиницията на ниско интен-
зивен конфликт обхваща повече от просто ниво на 
насилието. Според заключителния доклад на USLICP 
ниско интензивният конфликт е: среда (обстанов-
ка), в която се появява конфликт и второ, серия от 
гражданско-военни активности и операции, които 
се извършват в тази среда.11

В тесен смисъл обяснението на „малките вой-
ни“ е дефиницията давана от различни организа-
ции, които поддържат база данни и проследяват 
тенденциите в международните конфликти. На-
пример USCD/PRIO Armed Conflict Dataset, опреде-
ля като ниско интензивни конфликти такива, кои-
то имат по-малко от 1000 жертви във въоръжени 
сблъсъци.12 Друго официално определяне на този 
конфликт е: ограничена политико-военна борба за 
достигане на политически, социални, икономиче-
ски или психологически цели. Той често е с обхват 
от дипломатически, икономически и психо-соци-
ални принуди до тероризъм и въставане. Конфлик-
тът като цяло е ограничен географски и често се 
характеризира с ограниченост във въоръженията, 
тактиките и нивото на насилие.13 Целта на военните 
операции не е да унищожи бунтовническите сили, а 

да ги накара да се оттеглят като унищожат бунтов-
ническата инфраструктура. Това е конфликт, в който 
военният компонент може привидно да скрива ос-
новните социално-политически проблеми и цели. 
Прилагат се комбинация от политически, иконо-
мически и военни средства за постигането на раз-
лични задачи, като основната цел на стратегията е 
да се запази контрола над информацията относно 
провеждането или степента на ангажираност в кон-
фликта. 

Ниско интензивният конфликт може да варира 
в някои свои характеристики като политическата 
среда, операционната среда, замесените страни, 
културният контекст, използваните средства и т.н. 
В същото време обаче „малките“ войни имат общи 
аспекти, отличаващи ги от „обичайната“ война. В 
своята изследователска дейност Дейвид Чарлис ус-
пява да очертае основните различия между ниско 
интензивния конфликт и обикновената, класическа 
война.14

На първо място, политиците трябва да контро-
лират мислите и действията на въоръжените сили 
на фронтовата линия. Всяко действие може да има 
силно политическо влияние. Липсва ясна граница 
между политическите и чисто военните аспекти на 
воюването. Затова обикновеният войник трябва да 
има представа за политическата последствия, кои-
то могат да имат неговите действия и необмислено 
използване на сила. Освен това съществуват и огра-
ничения за използването на сила, някои оръжия 
могат да бъдат използвани в ситуация на ви со ко 
интензивен конфликт и обичайна война, но в също-
то време в ниско интензивен конфликт се считат за 
недопустими. Крайният резултат на конфликта се 
определя от политически и нематериални факто-
ри, а не чрез военни действия, което води до фрус-
трация сред войниците и до определена степен на 
гражданско-военно противопоставяне.15

На второ място, една от характерните черти 
на „малките“ войни произтича от самата концепция 
за ниска интензивност. Броят на хората, ангажира-
ни в провеждането и броят на жертвите във всеки 
един момент е малък и обхватът на оръжията и ма-
щаба на операцията са ограничени.16 Трябва да се 
има предвид, че може да се получи едно „натруп-
ване“ във времето, което да доведе до относително 
по-голям брой жертви.

На трето място, операциите извършвани от 
опонента са прикрити и тайни. Партизаните и те-
рористите са незабележими сред населението и 
почти е невъзможно да бъда идентифицирани. Ето 
защо, макар и трудно, събирането на достатъчно 
разузнавателна информация и сътрудничеството 
с местните власти, полицията и населението е от 
ключово значение за провеждане на операциите.17

Четвърта характеристика е важността на пси-
хологическите фактори. Материално по-слабите 
бунтовнически групи са в изключително неизгодна 
позиция, освен ако не притежават образа, че са сил-
ни и справедливи. От друга страна властите трябва 
да се стараят да действат по начин, който не създа-
ва представа за тях като жесток и отчужден от наро-
да субект. Съществува две войни в две направления 
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– едното е с оръжия другото е на идеологии.18 Тези, 
които се съревновават във войните на идеологиите, 
могат да избират мащаба на битките, за да компен-
сират своята недостатъци в количествените изме-
рения и те не съблюдават социалните правила, за 
да спечелят с ненасилствени средства правото да 
управлява. 

Петият аспект е същността на използваните 
тактики. Бунтовниците, терористите и партизани-
те избягват влизането в преки големи сблъсъци и 
предпочитат необичайните, асиметрични тактики. 
Предимно партизански атаки, засади, политиче-
ски убийства, отвличания, бунтове, взимане на за-
ложници и екзекуции. Бунтовническите сили нямат 
нужда физически да сдържат или унищожат цен-
тралната власт и нейните въоръжени сили, те тряб-
ва да се стремят само да продължат борбата макси-
мално дълго, за да изтощят противника си и така да 
бъде принуден да преговаря.19

От изброените характеристики може да се 
направи заключение, че от гледна точка на прави-
телството е необходимо да се спазват три основни 
принципа при провеждането на НИК. Първо, ясна 

и постижима политическа цел. Вторият принцип 
е армията да поддържа близки отношения с граж-
данските власти. Третият принцип е да се поддър-
жа доверието и подкрепата на местното население. 
Това ще доведе до защита на основната част от на-
селението и ще изолира бунтовниците.20

Необходимо да се употребява синтез между 
военни, икономически, социални и психологиче-
ски средства. Важен фактор е търсенето на баланс 
между тях. Също така трябва да се има предвид, че 
същността на феномена не е физическата интен-
зивност на конфликта, а специфичната важност на 
политическите и социалните фактори. Популярните 
слова на Карл фон Клаузевиц, че войната е продъл-
жение на политиката имат изключително значение. 
В „малката“ война ролята на политиката е важна и 
е силно зависима от политическата ситуация. НИК е 
борба за подкрепата на местното население и за 
легитимност. За разлика от традиционната война 
военно превъзходство не е решаващо в такава сте-
пен. По-скоро политически и социално-психологи-
чески фактори определят кой е крайният победи-
тел в дългосрочен план.
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Cooperative Financial Mechanism for Building European Union 
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Abstract: To resolve the issue of synchronization with budgetary processes and to enhance cooperation 
between European countries to build defense capabilities, European Commission establishes a Cooperation Financial 
Mechanism (CFM) within the framework of the European Defense Agency. The CFM would increase the availability of 
resources as Member States would be able to support each other to deal with the budget shortcomings when they 
arise. CFM could support budgets earmarked for cooperation as CFM will work in different budget cycles compared to 
national funding, while addressing budget problems. The mechanism will allow the Member States that participate in 
the CFM programs to synchronize their cash and limit the temporary lack of resources. This would result in increasing 
cost-effectiveness of defense expenditures (allowing seamless financial management of cooperative programs) in 
building defense capabilities. 
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Съветът на Европейския съюз (ЕС) през 2013 г. 
е идентифицирал необходимостта от създа-
ването на фонд за стимулиране на сътрудни-

чеството в ЕС (Европейски Фонд за отбрана – EDF). 
В изпълнение на решението на Съвета на ЕС през 
2016 г. е създадена неформална работна група, 
която да анализира потенциалното създаване на 
Фонда за отбрана и до края на 2016 г. да подготви и 
представи Бизнес-проучване. Бизнес-проучването 
е представено и одобрено от Направляващия борд 
на ниво министри на отбраната на страните-членки 
на ЕС (Направляващия борд) през ноември 2016 г. и 
включва описание на инициативата, нейната рацио-
налност, цели и добавена стойност, както и ключо-
вите параметри. 

Направляващият борд е поставил задачи на Ев-
ропейката агенция по отбрана (ЕАО) да започне рабо-
та по създаването на Финансов механизъм за коопе-
риране (CFM), чрез който да се създаде ЕDF и да пред-
стави препоръки на Направляващия борд през проле-
тта на 2017 г. Постигнато е съгласие за създаване на 
Временна (Ad-hoc) работна група в ЕАО, чиято цел е 
да бъде подготвен Финансов и правен пакет на CFM.

CFM няма да функционира в изолация, а ще се 
използва процедурата на ЕАО за научно-изследова-

телски проекти. Трудно е да се оцени връзката на 
CFM с прозорец „Способности“ на Европейския план 
за действие в областта на отбраната, тъй като няма 
ясна визия как ще изглежда този прозорец. Иден-
тифицирани са три предизвикателства пред CFM: 
използването и достъпа до бюджетните ресурси, 
възстановяването на разходите, изборът на проек-
ти, които да бъдат финансирани. По отношение на 
инициативата на Европейската комисия за създава-
не на ЕDF и разработвания от ЕАО Финансов меха-
низъм за коопериране (CFM) представители на ЕАО 
считат, че има перспектива как тези две инициативи 
са свързани – те не са идентични, но се допълват.

Концепция и статус на Финансовия механизъм  
за коопериране (CFM)

Нека разгледаме Резултатите от Бизнес-про-
учването, които дефинират концепцията и статуса 
на Финансовия механизъм за коопериране (CFM). 
Бизнеспроучването е основано на нуждата да се 
стимулират програмите за сътрудничество на ЕАО. 
В него са оценени предизвикателствата пред съ-
трудничеството в политическата, правната или ин-
дустриалната сфера. 
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От друга страна вътрешните анализи на ЕАО 
относно временни проекти/програми от категория 
В показват, че ключовите фактори, които блокират 
сътрудничеството са свързани с липсата на синхро-
низация на наличните бюджетни средства. Времен-
ните проекти/програми от категория В са широко 
използвани от държавите членки, като стартирали-
те проекти от този тип от началото на работата на 
Агенцията са на стойност 700 млн. евро. Процеду-
рата за стартиране на проекти изисква процес на 
формално одобрение от Направляващия борд, но 
няма срок за приключване на преговорите и под-
готвителната фаза може да отнеме няколко годи-
ни. Външни фактори като национално договаряне, 
процес на одобрение, наличната правна и техниче-
ска експертиза, наличност на бюджета и бюджетна 
синхронизация, национална приоритизация на дей-
ностите влияят на отлагането в сроковете. Факто-
рът, най-често причиняващ отлагане при преговори-
теq е наличността на бюджета, който е предвиден 
до определен период от време и е предназначен 
за специфична цел. Отлагането в преговорите за 
проект/програма след този период може да попре-
чи ефективно на участието на съответната страна в 
проекта/програмата. 

Липсата на синхронизация по отношение на 
наличността на бюджета е била причина в мина-
лото много проекти да се провалят и да бъдат про-
пуснати възможности за сътрудничество. В резул-
тат планираните финансови средства се връщат в 
националния бюджет за други цели, ресурсите не 
се използват оптимално, плащат се допълнителни 
разходи, губи се време и експертиза. Следовател-
но, финансовият механизъм за коопериране може 
да подпомогне преодоляването на посочените 

предизвикателства като подкрепи стартирането на 
проекти в ЕАО. 

CFM трябва да отговаря на следните принципи:
l	Да стимулира сътрудничеството като реши 

проблемите с липсата на бюджетна синхронизация, 
както и да увеличи наличността на общи ресурси за 
поддръжка на програмите на сътрудничество.

l	CFM следва да осигури съответствие със 
законовата рамка на ЕС и законите на национално 
ниво.

l	CFM е в съответствие с принципите на бю-
джетиране, заложени в националното законода-
телство, по-конкретно с принципите на годишна 
база на бюджетите и бюджетната спецификация. 

l	Обхватът на CFM е да поддържа проекти и 
програми за сътрудничество, произтичащи от функ-
циите и задачите на ЕАО.

 l	CFM е основан на системата на подлежащи-
те на връщане аванси и отложени плащания, упра-
влявана от ЕАО.

l	CFM следва да осигури на държавите член-
ки да упражняват пълен контрол върху техните ре-
сурси и върху използването на CFM.

l	CFM е доброволен, опростен и прозрачен 
механизъм.

l	CFM е инструмент, който е на разположение 
на страните членки и може да бъде използван ако 
решат и когато решат.

l	Създаването и поддържането на механи-
зъм като CFM притежава следните предимства.

l	CFM би могъл да предостави възможности 
на страните да използват допълнителни ресурси 
(чрез искане за финансова подкрепа когато липсва 
бюджетна синхронизация).

l	CFM би улеснил програмите за сътрудни-

Фиг. 1
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чество (изследвания, технологии и развитие), които 
носят ползи за въоръжените сили, индустрията и 
ключовите участници в отбраната.

l	CFM би осигурил ресурси, запазени за це-
лите на програмите за сътрудничество. Например 
една държава членка, която е направила своя при-
нос в CFM, в случай че партньорите в определен 
проект не са готови в година х, може да използва 
финансовите средства от фонда в година х+1.

Ключови параметри, управление  
и функциониране на CFM

В резултат на работата на неформалната работ-
на група през 2016 г. са разработени основните дефи-
ниции, очертаващи CFM по отношение на ключовите 
параметри, управление и функциониране на CFM.

Целта на Програмата CFM е да поддържа съ-
трудничеството между страните членки относно 
специфични проекти в областта на отбраната. Това 
е финансов механизъм, който трябва да осигури 
поддръжка в случаите когато липсата на синхрони-
зация на отбранителните бюджети пречи на стар-
тирането на нови програми или проекти на сътруд-
ничество, свързани със закупуване на въоръжение 
и разработване на нови способности или изслед-
вания. CFM може да се използва да се поддържат 
страни членки в случаи на спешни оперативни и 
други нужди или да се обезпечи сигурността на 
доставките.

l	Функциониране. Предполага се, че CFM ще 
има две нива, показани на следващата схема. 

На първото ниво (CFM) държавите членки ще 
осигуряват техните приноси, оито ще са депозира-
ни в създадени за целта банкови сметки. Тези бан-
кови сметки ще бъдат управлявани от ЕАО, но под 
пълния контрол на всяка държава членка. На второ-
то ниво („CFM инструмент за инвестиции“) държа-
вите членки биха се съгласили на базата на вземане 
на суверенни решения да отговорят благосклонно 
на искането за финансова подкрепа на други дър-
жави, с цел да улеснят тяхното участие в проект или 
програма на сътрудничество. Условията, свързани 
с тази финансова подкрепа ще бъдат съгласувани 
между тези държави под формата на специфичен 
правен инструмент. Финансовата подкрепа може 
да има формата на трансфер на средства към дър-
жава членка, които подлежат на връщане, грант 
или гаранция за достъп до частно финансиране. В 
конкретния пример, по искане на изпълнителите на 
Проект А, страните B, L, N ще се присъединят към 
финансирането на Проект А. Те ще бъдат предста-
вени в съответния борд за управление на проекти.

l	Правна рамка. CFM може да има формата 
на временна програма от Категория А/Б, съгласно 
чл. 19/20 от решението на Съвета на ЕС за създава-
нето на ЕАО.

l	Обхват на CFM. CFM не би могъл да се въз-
приема като общ фонд, а като програма със спе-
цифична цел, която поддържа отбранителното 
сътрудничество. CFM може да стартира конкретен 
проект/програма, свързан с областта на научните 
изследвания или със способностите. Обхватът на 

CFM трябва да позволява на държавите членки да 
използват механизма когато се налага да решават 
проблеми с бюджетната синхронизация: при съв-
местно придобиване, съвместни програми за раз-
витие, програми за сътрудничество в областта на 
научните изследвания. 

l	Конституиране на капитала. В Ангажимен-
тите на Програмата ще бъдат дефинирани първо-
началните вноски, за да бъде създадена Програма 
от Категория А/Б. Вноските ще бъдат определени 
на доброволен принцип за всяка държава членка, 
имаща интерес да участва в Програмата. 

l	Участници. Програмата ще бъде отворена 
за всички държави членки, участващи в ЕАО, както 
и за трети страни, с които ЕАО има подписани адми-
нистративни ангажименти. 

l	Управление. Управлението ще бъде оси-
гурено от орган за вземане на решения – Борд за 
управление на CFM, съставен от представители на 
страните, участващи в CFM. ЕАО ще играе ролята на 
администратор и ще улеснява преодоляването на 
разликата между недостига и наличността на бю-
джетни средства.

Национални бюджети

ЕАО е сключила договор с външната фирма 
“PWC”, която през ноември 2016 г. представи в ЕАО 
доклад, съдържащ анализ на законодателната рам-
ка на бюджетите на държавите членки. В доклада 
са анализирани принципите на планиране и изпъл-
нение на националните бюджети, спецификацията 
на бюджета и едногодишния период на изпълнение 
на бюджета както и потенциалните препятствия, 
които те могат да представляват за създаването на 
CFM. На базата на анализа и резултатите от доклада 
върху законодателната рамка на бюджетиране са 
направени заключения, че няма идентифицирани 
пречки за създаването на CFM. Финансовият меха-
низъм за коопериране може да бъде конструиран 
така, че да съответства на принципите на национал-
ните бюджети. 

По отношение на бюджетната спецификация, 
държавите членки могат да участват в CFM като раз-
пределението на ресурсите се базира на първона-
чалното решение за участие. По отношение на ед-
ногодишния период на изпълнение на бюджета на-
ционалните бюджети се прилагат когато се появят 
национални разходи. Тези бюджетни ресурси биха 
могли да не се използват от CFM през бюджетната 
година – ангажимент, който е поет през 2017 г. може 
да се финансира и да се инвестира през 2018 г. 

Нека да се спрем на законодателната рамка и 
конкретните принципи, касаещи формирането на 
бюджета на Република България

Законът за публичните финанси определя прин-
ципите и процедурата на формиране на държавния 
бюджет на Република България, както и обхвата и 
структурата на бюджета. Съгласно чл. 7 на Закона за 
публичните финанси чрез министъра на финансите 
и делегиране на първостепенните разпоредители с 
бюджет Министерският съвет организира и управля-
ва процеса на разработване на държавния бюджет 
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и представянето му в Народното събрание, както и 
изпълнението на държавния бюджет. 

Основните принципи, които се прилагат за пуб-
личните финанси в Република България са дефини-
рани в чл. 20 на споменатия закон и са като следва: 

l	Универсалност: управлението на публични-
те финансови се основава на бюджетите и сметките 
на бюджетните организации, инкорпорирани в кон-
солидираната фискална програма и на мониторинг 
на другите участници, опериращи в държавния об-
ществен сектор.

l	Отчетност и отговорност: управлението на 
публичните финанси трябва да гарантира отчетност 
и отговорност на първостепенните разпоредители с 
бюджет.

l	Адекватност: публичните финанси трябва 
да осигуряват фискалната политика да е в съответ-
ствие с макроикономическите и социално-иконо-
мическите цели.

Икономичност: добиване на ресурсите, необ-
ходими за изпълнение на дейността на бюджетни-
те организации на минимална цена, при спазване 
на изискванията за качество на ресурсите.

l	Ефикасност: постигане на максимални ре-
зултати с ресурсите, вложени от бюджетните орга-
низации при реализацията на тяхната дейност.

l	Ефективност: нивото на постигане на цели-
те на бюджетните организации при сравнение на 
реално постигнатите и планираните резултати от 
тяхната дейност.

l	Прозрачност: създаване на възможности 
за информираност на обществото чрез осигуряване 
на обществен достъп до информация за макроико-
номическите и бюджетни прогнози, данни за те-
кущото изпълнение на консолидираната фискална 
програма, както и информация за методологията и 
допусканията при подготовката на консолидирана-
та фискална програма.

l	Устойчивост: поддържане на текущите 
нива на приходи и разходи, без риск за платежос-
пособността на държавата или способността ѝ да 
покрива задълженията си в дългосрочен период. 

l	Законност: съответствие с приложимите за-
кони, вътрешни правила и договори.

В допълнение ЕАО беше информирана, че съ-
гласно закона за публичните финанси Министер-
ският съвет на Република България организира раз-
работването на средносрочна бюджетна прогноза 
и проект на държавния бюджет. Средносрочната 
бюджетна прогноза обхваща тригодишен период, 
докато проектът на държавния бюджет се изготвя за 
първата година от периода. Само 15 държави членки 
разработват средносрочен план или средносрочна 
бюджетна прогноза, като това е показател за макро-
икономическата стабилност. От своя страна добрите 
практики на прозрачност и предвидимост при упра-
влението на публичните финанси в средносрочен пе-
риод допринасят за създаването на CFM.

Прототип на CFM

През март 2017 г. в ЕАО беше представен доку-
мент, съдържащ прототип на CFM, който беше раз-

пространен до страните членки. Целта е страните 
членки да дискутират важни проблеми и да стигнат 
до разумни решения, които да бъдат взети пред-
вид при разработването на финансовия и правен 
пакет на CFM. Прототипът на CFM е изграден като 
за правна основа се използват проекти от категория 
А/Б, свързани със способности или изследвания в 
областта на отбраната.

След като ЕАО изготви сравнителен анализ за 
двете категории проекти и страните заявиха своя из-
бор, беше решено CFM да бъде създаден като про-
грама от категория А. Какви са предимствата на този 
избор? Програма от категория А се инициира от една 
или повече страни или от изпълнителния директор 
на ЕАО и предполага общо участие на страните член-
ки, докато Програма от категория Б се инициира от 
ограничен брой страни членки. Създаването на Про-
грама от категория А се внася в Направляващия борд 
за утвърждаване, а в случая на Програма от катего-
рия Б Направляващия борд само се информира. И в 
двата случая на програми от категория А/Б Направ-
ляващия борд трябва да бъде информиран за вре-
менния бюджет на програмата, както и за потенци-
алните вноски на участващите страни. 

В прототипа на CFM беше представена струк-
турата на CFM, който се базира на банкови сметки 
на страните, определени да финансират CFM. Беше 
представен също така бюджетът на CFM, както и 
принципите на отчетност и одитиране. Бюджетът на 
механизма ще се формира от доброволните вноски 
на страните членки и ще се валидира от Борда за 
управление на CFM. След подписването на Анга-
жиментите на Програмата, страните ще решат как 
да направят своите вноски - първоначални вноски 
с детайли за използване на средствата от CFM или 
годишни вноски след искания за вноски, разпрос-
транени до страните членки от ЕАО. 

Всички плащания, свързани с прилагането на 
Програмата CFM ще бъдат управлявани от ЕАО съ-
гласно финансовите правила на ЕАО, които се прила-
гат при управлението на всички вноски и целят да се 
осигури подходящ финансов контрол. По искане на 
интересуващите се страни членки ЕАО ще осигурява 
информация за индивидуалната нетна позиция на ин-
дивидуалната банкова сметка на съответната страна 
членка. ЕАО ще изготвя годишен финансов отчет, по-
дписан от изпълнителния директор на ЕАО, одитиран 
от Колежa на одиторите и внесен в Направляващия 
борд на ЕАО. Този отчет трябва да е източник на уве-
реност за страните членки че финансовите трансак-
ции, изпълнени в рамките на CFM са проследими и 
прозрачни. ЕАО ще изготви финален финансов доклад 
след приключване на Програмата CFM, в който ще са 
дадени детайли за приходите и разходите през целия 
период на функциониране на програмата и финалния 
баланс на индивидуалните временни банкови сметки 
на страните. Финалният финансов отчет се внася за 
одобрение в Борда за управление на CFM. 

Съгласно финансовите правила на ЕАО, Ко-
лежът от одиторите на ЕАО извършва външната 
одиторска функция. Одитите трябва да се извърш-
ват съгласно приетите международни стандарти за 
одитиране. 
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Приемането на нови страни членки в CFM ще 
изисква единодушно решение на страните член-
ки, участващи в механизма. Всеки нов участник ще 
бъде приет след подписване на Ангажиментите на 
програмата при положително решение на Борда за 
управление на CFM. Условията за оттегляне на стра-
ните членки от CFM включват двумесечен период 
на известие и разработването на мерки от оттегля-
щите се страни, с цел да не се застрашава изпъл-
нението на съвместните проекти. Тези условия ще 
бъдат доразвити по-нататък в съответствие с прак-
тиката за управление на проектите на ЕАО. 

Като част от прототипа на CFM беше пред-
ставен начинът за управление на CFM и ролята на 
Борда за управление на CFM, който ще се състои от 
представители на страните членки с председател 
ЕАО, но без право на глас. Бордът за управление ще 
наблюдава напредъка на Програмата CFM, ще взе-
ма решения за инвестициите и CFM, ще контролира 
използването на финансовия механизъм, ще полу-
чава годишния финансов отчет. Бордът ще взема 
решения дали проектите отговарят на критериите 
да бъдат финансирани от CFM. ЕАО също има роля 
при управлението на CFM – Агенцията ще управля-
ва финансовия механизъм, под контрола на стра-
ните членки, ЕАО подготвя и представя на Борда за 
управление бизнес проучвания за CFM, преглежда 
проектите за финансиране от CFM.

Общото разбиране на страните членки е, че 
CFM може да финансира проекти, отговарящи на 
чл. 5 от решението на Европейския съвет, което де-
финира функциите и задачите на ЕАО. На фона на 
многократните дискусии за обхвата на проектите, 
които ще се финансират чрез CFM, се откроиха две 
крайни позиции: CFM да може да подкрепи само 
научно-изследователски проекти (Франция) или 
чрез CFM да се финансират проекти, свързани с 
нови способности (Германия). 

ЕАО уточни, че няма да има предварителен 
списък с проекти, които да се финансират от CFM 
поради доброволния характер на финансовия ме-
ханизъм. Този факт може да създаде проблеми 
на някои страни при планирането на финансовите 
средства по бюджета. За да има индикация какви 
проекти ще се финансират, ЕАО предложи като 
основополагащ списък с проекти да се използва 
портфолиото от проекти на Агенцията. Този списък 
не е изчерпателен, ще се обновява на всеки шест 
месеца и може да е приложение към Ангажимен-
тите на програмата. CFM е създаден да подпомага 
страните членки, но може да има ограничение за 
някои страни как да бъде използван. В този случай 
обхватът на CFM може да бъде ограничен за оп-
ределени страни и за целта те следва да изпратят 
писмо до ЕАО.

Въпросник за CFM

През месец март 2017 г. до всички страни член-
ки беше разпространен въпросник, като целта беше 
да се намерят отговорите на възникнали въпроси и 
да се уточнят детайлите по представения прототип 
на CFM. Отговорите на страните членки помогнаха 

да се реши какви да са бъдещите действия относно 
създаването на правен и финансов пакет за CFM.

На базата на отговорите на страните беше на-
правен анализ на предоставената информация. Въ-
просникът беше свързан с обхвата и целите на CFM 
– какви проекти да бъдат финансирани, какви да са 
вноските на страните членки , как да бъде регламен-
тирано участието на трети страни, каква да е ролята 
на Борда за управление на CFM, при какви условия 
влизат в сила Ангажиментите на Програмата. 63% 
от страните предпочитат CFM да обхваща проекти 
и програми за сътрудничество, които се отнасят до 
функциите и задачите, съгласно чл. 5 на Решението 
на Европейския съвет за създаването на ЕАО. 75% от 
страните членки са дали отговор да няма минимал-
на първоначална вноска, както и годишна вноска, 
като всяка страна членка ще определи размера на 
вноската си в CFM и дали ще участва с допълнителни 
вноски на по-късен етап. 86% от страните смятат, че 
е целесъобразно трета страна да участва в CFM, като 
се имат предвид само страни от ЕС, с които ЕАО има 
подписани административни споразумения. Всички 
страни приемат Европейската комисия да участва и 
да има принос в CFM, като ролята и отговорностите 
на Европейската комисия трябва да бъдат ясно де-
финирани. 88% от страните са отговорили, че Бордът 
за управление на CFM има роля при оценяването на 
представените проекти дали отговарят на критерии-
те за финансиране от CFM (eligibility). 63% от отгово-
рилите страни смятат, че Ангажиментите на Програ-
мата CFM влизат в сила след като бъдат подписани 
от всички страни, участващи в CFM.

Финансови и правен пакет за CFM

През април 2017 г. в ЕАО беше представен про-
ект на Финансовия и правен пакет за CFM, проект 
на общото описание на програмата CFM и решение 
на Направляващия борд за създаване на програма 
от категория А. ЕАО представи основните принципи 
на управление на CFM като база за представяне на 
програмата пред министрите на отбраната. Акцен-
тът беше върху доброволния принцип на програма-
та CFM, както и върху процеса на вземане на реше-
ния в ЕАО. 

Може да се направи изводът, че CFM е напълно 
доброволен финансов инструмент. Страните член-
ки решават дали искат да участват в механизма, 
дали искат да имат принос, като няма обвързващи 
и задължителни вноски, а страните са свободни да 
решат с какви вноски ще участват. Те могат да решат 
дали да подкрепят или не определен проект, без 
задължения. CFM ще увеличи навременната налич-
ност на бюджетите, поддържането на разполага-
еми финансови ресурси за целите на сътрудничест-
вото, като по този начин подпомага оптимизацията 
и управлението на паричните потоци. В допълнение 
механизмът ще улесни финансовата оптимизация, 
ще повиши качеството на отбранителните разхо-
ди и координацията, както и прозрачността между 
страните членки.

Трябва също така да е ясно какво не е CFM:
l	CFM не е задължителна програма. Програ-
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ма от категория А определя ЕАО като инициатор на 
програмата, но няма задължителен характер;

l	CFM позволява на страните да излязат от 
програмата ако решат;

l	CFM не е система за даване на заеми между 
страните членки;

l	CFM не създава общи задължения;
l	CFM не прилага никакви техники за финан-

сов инженеринг; 
l	CFM не е система за пренос на пари от една 

до друга точка. Целта не е да се пазят „спящи“ фи-
нансови средства в банковите сметки, но да се уско-
ри фазата на стартиране на проекти, следователно 
се създават възможности за страните членки да ре-
шат относно размера и времето за своята вноска. 

Примери за потенциалния размер на CFM
l	Настоящото портфолио от проекти от кате-

гория Б на ЕАО, които са в процес на договаряне са 
на стойност около 130 млн. евро.

l	Миналият опит показва, че около 10-20% от 
проектите (от стойността на проектите) са застра-
шени от проблеми, свързани със синхронизацията 
на националните бюджети – недостигът от сред-
ства би могъл да обхване между 13 и 26 млн. евро.

В изпълнение на решенията на Направлява-
щия борд от ноември 2016 г. беше разработен про-
ект на Финансовия и правен пакет за CFM. Това е 
документ, който очертава избора на законодател-
но средство, описва ключовите правни проблеми, 
отнасящи се до CFM (управление, параметри, про-
цес на вземане на решения), както и ключови фи-
нансови аспекти (вноски, отчетност, одитиране). 
Асоциираните препоръки са дадени в документа 
Общо описание на програмата. След очакваното 

Project Management Institute, Inc. A Guide to the Project Management Body of Knowledge – Fourth Edition, 2008.
Smart Defence, NATO home page.
Pooling and Sharingр EDA home page, http//www.eda.europa.eu
Dokladni zapiski za rezultatite ot uchastieto na Natsionalniya predstavitel v Ad-hock rabotnata grupa za sazdavane na Finansov 

mehanizam za kooperirane.
Materiali i dokumenti po sazdavaneto na CFM, predostaveni ot EAO na stranite chlenki.

решение на Направляващия борд за утвържда-
ване на Общото описание на програмата CFM ще 
бъде създаден като програма от категория А. Една 
от ключовите задачи беше да бъде разработен и 
представен на министрите за утвърждаване ос-
новният документ на CFM – кратък документ на 
политическо ниво, който съдържа най-важните 
принципи и параметри на CFM. Финансовият и 
правен пакет за CFM беше приложен към основния 
документ, а Ангажиментите на програмата не бяха 
приложени. След решението за създаването на 
CFM ще започнат преговорите по Ангажиментите 
на програмата. 

В рамките на ЕС страните развиват инициатива 
за изграждане на многонационални способности 
на програмен принцип, наречена „Инициатива на 
ЕС за обединяване и споделяне на способности 
(Pooling and Sharing)“. Инициативата за обединява-
не и споделяне на способности е отговорност на 
EAO. Чрез тази инициатива, страните – членки на ЕС 
могат да видят незабавната полза от европейското 
сътрудничество в областта на отбраната за логис-
тични проекти и проекти и програми, свързани с 
непосредствено участие в операции. Чрез обединя-
ване на ресурси и споделяне на резултати, страните 
от ЕС ще постигнат по-добри успехи в изграждането 
на отбранителни способности, като същевременно 
се очаква да се постигне икономия на финансови 
средства. 

CFM ще бъде един полезен инструмент, как-
то за развитие на национални и многонационални 
проекти и програми, така и за развитието на проек-
тите и програмите на Инициативата на ЕС за обеди-
няване и споделяне на способности.



155

Относно участието  
на частните охранителни фирми (ЧОФ)  
в противодействието срещу заплахата  

от миграционния натиск  
и бежанската криза

Георги Календаров

Резюме: На основата на оценка на противодействието на заплахата от миграционния натиск, се пред-
лага авторското виждане относно участието на ЧОФ в повишаване на надеждността на Националната ни си-
гурност.

Abstract: Based on the assessment of the threat posed by the migratory pressure, the author‘s vision about the 
participation of the PSC in increasing the reliability of our National Security is offered.

Темата за противодействие срещу асиметрич-
ната заплаха от миграционния натиск и бе-
жанската вълна е породена от процесите, 

които протичат в съвременните условия на „глоба-
лизация“. Някои от явленията и процесите са като 
резултат от икономическата или политическата 
обстановка в държавите, които лимитират нисък 
стандарт на живот, незачитане на човешките права 
и свободи и отсъствие на сигурност. Други са резул-
тат от конфликти и войни. Всички те генерират ма-
сово придвижване на хора, като правило към реги-
они и страни, където има висок стандарт за живот и 
гарантиране на тяхната сигурност, т.е. към страните 
с утвърдена демокрация.

Миграционните потоци и бежанските вълни, 
няма да спрат стремежа си, докато не се ликвиди-
рат породилите ги причини.

Преминавайки през обособилите се региони и 
очертани маршрути те оказват негативно влияние 
върху средата за сигурност на общността от държа-
ви. В съвременните условия миграционният натиск и 
бежанската криза, са от особено значение за страни-
те от Европа. С по-голяма острота и тревожност този 
проблем се отнася за страната ни. Миграционните 
потоци и бежанската вълна, променят и без това ди-
намичната среда на Националната сигурност, както 
на ниво сигурността на индивида, на групата инди-
види, така и на сигурността на държавата.

В резултат от проведените срещи на правител-
ствено ниво у нас и в чужбина (съседни страни и 

страни от ЕС), България води „засилена охрана“ на 
българо-турската граница, като разчита на собстве-
ните си сили, колективна и двустранна помощ.

Изграденият модел за противодействие в „го-
рещите точки“ и приемане на мигранти „по квоти“ 
определя България като „мека цел“. Отношението 
към модела, личи и от отсъствието на консенсус 
между страните от ЕС (Полша, Унгария и др.). 

Адекватно на сегашната интензивност на миг-
рационния натиск, са разработени съответните 
държавни планове. те са осигурени ресурсно, раз-
чита се и на финансова помощ (160 млн. евро), как-
то и на сили от „Фронтекс“.

Република България противодейства на миг-
рационния натиск посредством съвместните дейст-
вия на МВР (ГДНП, ГДГП), ДАБ, МО и др. държавни 
структури.

Силите и средствата на ГДНП са разположени 
съобразно административната структура на Бълга-
рия а именно: ОДМВР, РУП. Основните задачи пред 
МВР, които имат отношение по темата са:

– защита на Националната сигурност;
– противодействие на престъпността и опазва-

не на обществения ред;
– защита на правата и свободите на граждани-

те и опазване на техния живот, здраве и имущество;
– граничен контрол и охрана на държавната 

граница и др. (ЗМВР, гл. 3, чл. 6).
Силите на ГДГП са дислоцирани на принципа 

„една граница – една регионална структура за ох-
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рана“. Така са обособени седем РДГП, съответно в 
градовете Елхово, Смолян, Кюстендил, Драгоман, 
Русе, Бургас и РДГП- аерогари на летищата в: Со-
фия, Пловдив, Варна, Бургас и Горна Оряховица. В 
съответствие с добрите практики на Шенгенския ка-
талог, в състава на ГДГП като самостоятелно звено 
е създаден и специализиран отряд „Въздушно на-
блюдение“ (СОВН) – Приложение №1.

Подразделенията на РДГП са: гранично-поли-
цейските управления – ГПУ (общо 37 броя); базите 
гранично-полицейски кораби (БГКП) във Видин и 
Бургас и граничните контролно-пропускателни пун-
ктове (ГКПП) – 35 броя (Приложение № 1).

ГДГП е национална специализирана структура 
(ЗМВР, чл. 6, ал. 1, т. 8) за изпълнение на задачи по:

– охрана и контрол на държавната граница;
– контрол над преминаващите държавната 

граница, лица и превозни средства;
– контрол и проверка на български и чуждес-

транни плавателни съдове и самолети в зоната на 
летищата, при наличие на нарушение на граничния 
режим;

– съвместно с Митниците задържат незаконно 
преминали стоки;

– извършват проверка за оръжие, взривни ве-
щества и други опасни средства;

– активен контрол, разкриване и участие в про-
цедурите по разкриване на нарушения и престъпле-
ния в граничните зони и др.

ГДГП разполага своите структурни елементи 
в „гранична зона“ (ПУД МВР, чл. 56, ал. 1). Гранич-
ната зона е територията с дълбочина 30 км, която 
на сухоземната граница се определя от държавната 
граница, а на морската и речната граници – от ли-
нията на брега. В граничната зона ГДГП, носи отго-
ворностите си за своите задачи с извършването на 
дейностите по:

– наблюдение на границата от граничната иви-
ца до дълбочината на граничната зона;

– противодействие на незаконната миграция, 
контрабандата и трафика на хора (Приложение № 2).

Силите, които могат да участват в съвместните 
специализирани операции с МВР са дислоцирани 
съгласно мирновременната разстановка на МО. Съ-
гласно ЗОВС, чл. 57, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от същия член, 
привличането на тези сили се разрешава за охрана 
на държавната граница с акт на Министерския съ-
вет на Република България. 

В държавните планове за противодействие е 
разчетена и Държавната агенция за бежанците към 
Министерски съвет. Агенцията (ДАБ) е юридическо 
лице на бюджетна издръжка и е с териториални по-
деления в страната. За сега тези поделения на ДАБ 
са разгърнати по очерталото се направление на 
миграционния поток, а именно:

– регистрационно-приемателен център (РПЦ) –  
с. Баня, общ. Нова Загора;

– регистрационно-приемателен център (РПЦ) –  
гр. София;

– регистрационно-приемателен център (РПЦ) –  
р. Харманли;

– транзитен център (ТЦ) – с. Пъстрогор, общ. 
Свиленград.

Република България приема бежанци по сила-
та на международната Конвенция за статута на бе-
жанците към ООН (Женевската конвенция). Всички 
държави подписали тази конвенция се задължават 
да приемат на своя територия хора, които искат да 
кандидатстват за такъв статут. Правната регламен-
тация се съдържа в Закона за убежищата и бежа-
нците (ЗУБ), приет 2002 г.

Регистрационно-процедурните действия се 
извършват съответно в:

– транзитният център извършва регистрация, 
настаняване, медицинско изследване и провежда-
не на производство за определяне на държавата, 
компетентна за разглеждане на молбата за пре-
доставяне на статут, и на ускорено производство за 
чужденци, търсещи закрила;

– регистрационно-приемателните центрове 
извършват регистрация, настаняване, медицинско 
изследване, социално и медицинско подпомагане 
и провеждане на производство за определяне на 
държавата, компетентна за разглеждане на молба-
та за предоставяне на статут и на производства за 
предоставяне на статут на чужденци; за настанява-
не на чужденци, подали молба за убежище.

Процедурата с която чуждестранните граж-
дани получават хуманитарен статут или статут на 
бежанци, започва с 24 часово полицейско задър-
жане в ГПУ. Тук се установява самоличността и се 
снемат биометричните данни. Ако в този период, 
чужденецът е потърсил международна закрила в 
България, той се представя в ДАБ, които го наста-
няват в приемателен център. Някои ползват опци-
ята „външен адрес“.

По Дъблинската система (за страните от ЕС), 
данните се изпращат в системата за автоматизира-
на идентификация „Евроден“, където се вижда дали 
мигрантът е подавал молба за убежище в друга 
страна. Първата държава в която е подадена такава 
молба, носи отговорност за него. В рамките на 3 дни 
следва да се установи искането дали е основател-
но и започва общото производство с продължител-
ност от 3 до 6 месеца. Обикновено тази процедура 
за сирийците за получаване на хуманитарен статут 
е по-опростена, защото това са хора бягащи от вой-
ната, от вътрешния конфликт. Със започването на 
процедурата, държавата предоставя подслон и хра-
на на чуждестранните граждани. Около 1100 лв. из-
лизат преките и непреките разходи на държавата за 
един бежанец за един месец у нас, от които 65 лв. за 
лично ползване а останалите за потребности, свър-
зани с пребиваването му. 

Относно предизвикателството за икономиче-
ските и социалните системи, предизвикани от миг-
рационния натиск и бежанската криза са се произ-
несли мнозина експерти и специалисти. Всеки от 
своята гледна точка е изложил своята истина. Е, мо-
ята истина се базира на фактите добили публично 
достояние. Противодействието е скъпо струващо и 
недостатъчно ефективно, относно гарантиране си-
гурността и благосъстоянието на гражданина и об-
ществото, поради:

– изгражданото повече от 2 години инженерно 
възпрепятстващо съоръжение е с дължина 133 ки-
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лометра, остава да се достроява на фланговете още 
с по 20 км. Цената на съоръжението ще възлезе на 
130 – 150 млн. лв. В същото време съоръжението е 
преодолимо и над и под бодливата тел, а водещите 
черни пътища към съоръжението в отделни участъ-
ци са непроходими;

– годишната издръжка само за охрана на гра-
ницата струва 100 млн. лв.;

– по плана за допълнителни мерки за дейност 
при противодействие на миграционния натиск се 
предвижда, чрез маньовър, усилване със сили и 
средства от ГДГП и ОДМВР към съответната РДГП, 
като освен месечните заплати за 1500 служители, 
за извънреден труд и командировъчни се полагат 
по 360 лв. на човек за 1 месец;

– европейската гранична служба „Фронтекс“, 
може да изпрати помощ в България при засилен 
миграционен натиск от Турция за 3 до 4 дни;

– „голямото предизвикателство е , че дължи-
ната на границите ни е голямо и не съответства на 
броя на хората с които разполагаме“ (изказване на 
Р. Бъчварова в народното събрание на 15.04.2017 г.);

– „провеждане на съвместни полицейски опе-
рации от МВР за реализиране на 100% физическа 
охрана на най-чувствителните участъци в зоните 
за отговорност на ГПУ-Свиленград, ГПУ-Елхово и 
ГПУ-Болярово от РДГП-Елхово, чрез развръщане на 
допълнителни сили от ГДГП и ОДМВР: ежемесечно 
на 1400 служители, 60 автомобила с повишена про-
ходимост, 2 микробуса, 5 автобуса са предвидени 
по план 1 369 700 лв. месечно от държавния бю-
джет“ (www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl);

– голям брой неизправни технически сред-
ства за термо-видео наблюдение, поради изтекъл 
срок за техническа поддръжка. Тече процедура за 
обществена поръчка за продължаване на договора 
(изказване на министър В. Радев на 11.05.2017 г.).

Като резултат от оценката на издръжката на 
системата за сигурност са посочените и непосоче-
ните примери.

Относно ефективността ще ви бъде предло-
жена извадка от „Информация за лицата, потър-
сили закрила и взетите решения за периода от 
01.01.1993 г. до 31.03.2017 г.“:

– общо за периода : потърсили закрила – 
80 639 лица; предоставен статут на бежанец – 
12 649 лица; предоставен хуманитарен статут – 
10 690 лица; отказ – 10 416 лица; прекратено про-
изводство – 37 416 лица; 

– за 2016 г.: потърсили закрила –119 418 лица; 
предоставен статут на бежанец – 764 лица; пре-
доставен хуманитарен статут – 587 лица; отказ – 
1732 лица; прекратено производство – 8932 лица;

– за периода от 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г.: 
потърсили закрила – 1338 лица; предоставен статут 
на бежанец – 293 лица; предоставен хуманитарен 
статут – 324 лица; отказ – 745 лица; прекратено про-
изводство – 2987 лица.

Да направя тревожните си изводи от прегледа 
на системата за противодействие на миграционния 
натиск, основание ми дава и опитът ми от службата 
на границата. Професионалният ми опит е придобит 
в повече от 10-годишната ми служба, която преми-

на от заставите по границите ни с Гърция и Турция 
до Щаба на Гранични войски. Системата за охрана 
на границата е съобразена с оперативната обста-
новка. Тя е свързана с големи разходи на ресурси и 
физическо напрежение в личния състав. Упражня-
ваният миграционен натиск е твърде изтощителен, 
не се знае кога ще „ потече“ миграционният поток. 
Симптоми има. През август 2016 г. за една нощ, в 
състава на 11 групи са преминали общо 220 лица, а 
до месец юли същата година са преминавали сред-
но по 100 души на нощ.

За първите два месеца на 2017 г. са преминали 
705 лица, от които 353 лица са афганистанци. Пове-
че от 60% от капацитета на ДАБ са запълнени. Пред-
видено е разширяването на капацитета на дома в гр. 
Любимец (Информация на дирекция „Миграция“). 

За да бъда напълно удовлетворен от участието 
ми във Вашата годишна научна конференция, раз-
решете да доложа и втората си цел, която визирам 
в разработката.

Повече от 20 години управлявам охранителна 
фирма. В това време във ВА, вие ме въоръжихте със 
знания, които ми помагат да гледам по друг ком-
плексен начин на съвременните предизвикателства 
пред сигурността и отбраната. Ще ми се да посоча 
насока за подпомагане усилията на страната ни в 
противоборството срещу миграционния натиск, за 
реализиране целите на Стратегията за национална 
сигурност. Тя е основополагащ документ за единно 
формиране, планиране, осъществяване и контрол 
на политиката за национална сигурност, провежда-
на от институциите в сътрудничество с гражданите 
и техните организации. 

По повод приетата „Концепция за национал-
на сигурност“, в свой труд от 24.05.2011 г. проф. Н. 
Слатински пише: „Съществуващите структури от че-
тирите класически опори на сигурността на държа-
вата (армия, полиция, специални служби и ВПК) се 
изправят лице в лице с нов конкурент за ресурси – 
материални, финансови, информационни и човеш-
ки: гражданската сигурност“. У нас представител на 
„НПО-структури“ са частните охранителни фирми. 

В изложението си ще се огранича само за ре-
сурсите съсредоточени в ЧОФ, провеждащи своята 
дейност в регионите съвпадащи със зоната за отго-
ворност на РДГП-Елхово. 

На територията на страната охранителна дей-
ност изпълняват повече от 2100 фирми, с численост 
около 135 000 души. В югоизточната част на страна-
та, по данни от ОДМВР, те са около 230 – 250, съот-
ветно: Хасково – 44 фирми, Асеновград – 14 фирми, 
Пловдив – 209 фирми, Стара Загора – 59 фирми, Ям-
бол – 28 фирми, Сливен – 24 фирми и Бургас – 97 
фирми. Ако те са в сегмента на по-малки от сред-
ните фирми и охраняват по 15 – 20 обекта, то това 
означава, че в региона има поне 30 до 60 поста, т.е. 
150 до 300 охранители.

В региона охранителна дейност упражняват и 
ЧОФ с национален лиценз, при което тази бройка 
нараства към 300 до 500 охранители.

Възрастовият профил показва, че около 25% са 
на възраст от 55 до 64 години, а на възраст 45 до 
54 години – 35%. Видимо това са средно и високо-
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разрядни човешки ресурси. Съществува трайна тен-
денция в посока на подмладяване на състава. От 
голямо значение е качественият профил. Безценен 
е житейският и професионален опит, който е натру-
пан и съхранен. В преобладаващата част, това са 
офицери и сержанти от МВР и МО. В по-голямата си 
част това са мъже, притежаващи добродетели като: 
благонадеждност, ловкост, непретенциозност, от-
говорност, акуратност, инициативност и др. Голям 
е процентът от посочените положителни качества 
на управленско ниво и ниво организатор на охрана-
та на обекта. Освен личният състав с неговия опит, 
ЧОФ притежават съответните транспортни сред-
ства, огнестрелни и неогнестрелно оръжие, сигнал-
на и видео техника,средства за комуникация. 

Търсейки, мястото и ролята на ЧОФ за участие 
в противоборството срещу миграционния натиск и 
бежанската криза, изхождам от следното:

– част от охраняваните обекти са разположени 
в региони и по маршрути, съвпадащи със очертали-
те се направления за движение на мигранти и бе-
жанци. Някои от охраняваните обекти са в райони 
и направления, където физическата охрана на гра-
ничната зона не е уплътнена на 100 %;

– изпълнявайки законосъобразно своята охра-
нителна дейност, ЧОФ съдейства косвено за подо-
бряване на ефективността от провежданите от МВР 
специализирани полицейски операции;

– с промяна на нормативната база, ЧОФ могат 
да допринесат за намаление на бюджетните разхо-
ди по охрана на границата;

– разглеждайки същността и съдържанието на 
охранителната дейност ще се разкрият и задачите на 
ЧОФ при участието им в противодействието срещу за-
плахата от миграционния натиск и бежанската криза.

Какво трябва да знаем за частната охранител-
на дейност (ЧОД)?

ЧОД е стопанска дейност по охрана. За да се 
упражнява ЧОД трябва да са налице:

– субект на ЧОД – търговски и юридически 
лица, регистрирани по Търговския закон и лицензи-
рани от МВР за упражняване на дейности по ЗЧОД;

– обект на ЧОД – имущество на юридически и 
физически лица; 

– правно основание – наличие на писмен дого-
вор между възложител и изпълнител.

От разрешените видове охранителни дейнос-
ти (чл.5 от ЗЧОД), пряко отношение към темата има 
охраната на обекти. Обикновено тя се реализира 
чрез:

– физическа охрана – невъоръжена или въоръ-
жена с огнестрелно или неогнестрелно оръжие;

– технически системи – сигнално-охранителна, 
известителна, видеонаблюдение;

– сигнално-охранителни дейности (СОД), съче-
таване на физическа охрана и мобилни екипи.

Един от основните принципи заложени в ЗЧОД 
е взаимодействие с органите на МВР в борбата сре-
щу престъпността и опазването на обществения 
ред. Нещо повече, органите на МВР упражняват 
контролни и методически функции в дейността на 
ЧОФ. Способите и тактиките, които използва ЧОФ и 
органите на МВР са еднакви. Разликата е в мащаб-

ността и прерогативите, т.е. това взаимодействие 
е естествено обусловено. Съгласно чл. 4, ал. 1 от 
ЗЧОД, контролът се извършва от служители на МВР 
определени със заповед.

Охранителната дейност по физическа защита 
на обектите, може да включва и пропускателен ре-
жим в него (ЗЧОД, чл. 7, ал. 1).

Правата и задълженията на частния охрани-
тел са заложени в ЗЧОД, който е хармонизиран със 
ЗМВР и ЗОБВВПИ. Ето някои от основните права и 
задължения на частния охранител, при:

1. Пропускателен режим:
– да спазва реда и начините на проверка на до-

кументите за самоличност на външни лица, служеб-
ни пропуски и други удостоверяващи документи;

– да извършва проверка на личния багаж на 
гражданите, МПС-та и съпровождащите ги доку-
менти;

– при данни за извършено нарушение, неза-
бавно да уведомяват непосредствения си началник 
и органите на РПУ и др.

2. Задържане на нарушители и при употреба на 
физическа сила и помощни средства:

– задържането на лица в района на охранява-
ния обект е регламентирано в ЗЧОД в чл. 32, ал. 1, 
т. 1 и т. 2, чл. 32, ал. 3, точки от 1 до 7 и чл. 32, ал. 4. 
Това право на охранителя вменява веднага задъл-
жението да се уведомят полицейските органи и да 
се изготви протокол за предаване на задържаното 
лице на органите на МВР;

– правото на охранителя за използване на фи-
зическа сила и помощни средства е регламентира-
но в чл. 34, ал. 1 в ЗЧОД. Това си право охранителят 
използва, само когато не е възможно да изпълни 
служебното си задължение по друг начин;

– това право се прилага винаги след задължи-
телно предупреждение и се прекратява веднага 
след постигане на целта на приложената мярка.

3. Права и задължения при употребата на ог-
нестрелно оръжие:

– това право се счита като „крайна мярка“. В 
чл. 35 от ЗЧОД не е точно дефинирано, но в НК от-
носно използването на огнестрелното оръжие е 
казано: при въоръжено нападение, при заплаха 
с огнестрелно оръжие, при неизбежна отбрана и 
като крайна мярка, когато нарушителят не е бил не-
утрализиран с всички други предвидени от закона 
мерки.

Организацията за изграждане и реализиране 
на физическата охрана на обектите е съобразена за 
„нормална оперативна обстановка“, а така също и 
при условията на действия в „извънредна ситуация 
и усложнена обстановка“ в охранявания обект.

В дейността си охранителят е подпомогнат 
от системите за техническа сигурност и защита на 
обекта, както и от взаимодействието с мобилните 
екипи на фирмата.

Обучението се провежда във фирмени ЦПО, 
лицензирани от НАПОО по програма на ГДМВР.

„Средната заплата в частния охранителен сек-
тор е 450 лева, докато в държавната система за си-
гурност е близо 900 лева“ ( Индустриален клъстер 
„Сигурност“, 05.01.2017 г.). 
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Необходимо е да се подчертае, че тези права 
и задължения на ЧОФ, важат само в границите на 
охраняваните обекти. 

По сега действащата нормативна база ЧОФ, 
изпълнявайки договорните си задължения по охра-
ната и защитата на обекти, на физически и юриди-
чески лица, косвено уплътняват физическата охрана 
на границата.

Освен това ЧОФ ефективно охраняват съответ-
ните центрове от „открит тип“ на териториалните 
елементи на ДАБ за охраната на обекти от „закрит 
тип“, каквито най-вероятно предстои да се разкри-
ят, е необходимо:

– провеждане на допълнително обучение в ус-
ловията на чл. 28, ал. 2 от ЗЧОД;

– обучението да се води чрез изнесени курсо-
ве в съответните региони;

– програмата за обучение да е съставена от 
експерти с хорариум около 10 – 12 учебни часа, 
съгласувани със съответните РДГП;

– успешно преминалите разширеното обуче-
ние да се сертифицират.

Като се има предвид подготовката на частни-
те охранители, тяхната издръжка и разположение 

по територията на страната, ако се извършат някои 
изменения в нормативната база, те могат да бъдат 
използвани по-ефективно в противоборството сре-
щу миграционния натиск и бежанския поток, като:

– правилно отношение – наличие на норма-
тивен документ за осъществяване на охранителна 
дейност и писмен договор между страните – Възло-
жител и Изпълнител на услугата;

– участие на сертифицирани охранители в със-
тава на екипи от МВР и ГП (шофьори в състава на 
патрули и автопатрули, в постове за охрана на осо-
бени обекти и др.);

– аутсорсингът в зоната за отговорност на РДГП, 
следва да се разшири (охрана на уязвими участъци, 
охрана на бродове, водостоци, мостове и др.).

Стратегията за национална сигурност на Бълга-
рия, обуславя сътрудничеството между държавни-
те институции и гражданските сдружения.

В разработката са посочени насоки за взаимо-
действие между ЧОФ и държавните институции в 
борбата срещу миграционния натиск и бежанския 
поток. Считаме, че по този начин, ЧОФ ще заемат 
полагаемото им се място и роля в единната Нацио-
нална система за сигурност.

Zakon za chastnata ohranitelna deynost, DV br.15/24.02.2004 g.
Zakon za MVR, DV br.17/24.02.2006 g.
Zakon za obshtestvenite porachki, DV br.28/06.04.2004 g.
Natsionalna otbranitelna strategiya.
Naredba № 9/04.12.2006 g. na MON otnosno pridobivane na profesiya „ohranitel“, DV br.13/09.02.2007 g.
Lektsionen fond i zapiski ot lektsii vav fakultet „Komandno-shtaben“, katedra „Menidzhmant na izvanrednite situatsii“.
Lektsionen fond ot lektsii vav fakultet „Natsionalna sigurnost i otbrana“, v katedra „Voenna strategiya“.
Mesechen byuletin na NAFTSO. http://www.naftso.org
http://www.security.bg 
http://www.asosofia.com 
http://www.nspbzn.mvr.bg 
iisda.government.bg/ras/adm_structures/organigram/78?unitId=146171
www.nsgp.mvr.bg/Structure/Units/default.htm 
www.aref.government.bg 
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Как „Ислямска държава“ финансира 
дейността си

доктор Гергана Йорданова

Резюме: Докладът проследява основните източници, генериращи приходи за „Ислямска държава“ и 
финансиращи централизирано терористичната ѝ дейност въз основа на първата класификация, направена 
от Работната група за финансово действие срещу изпирането на пари (Financial Action Task Force – FATF) през 
2015 г.
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How “Islamic State” Finance Its Activity

Dr. Gergana Yordanova, Phd.

Abstract: The paper is focused on the main types of funds and sources of revenue gaining incomes for the 
Islamic State and financing centralized its terrorist activity in accordance with the first general classification made by 
the Financial Action Task Force – FATF in 2015.

Key words: ISIL, Money laundering Financial Action Task Force – FATF.

Въпросът за финансиране дейността на сунит-
ската джихадистка групировка „Ислямска дър-
жава в Ирак и Леванта“ е основополагащ за 

нейното последващо разрастване в световен ма-
щаб. Към настоящия момент това е най-богатата 
терористична организация в света, от финансова 
гледна точка, надвишаваща в пъти икономически-
те възможности на предшестващата я групировка 
„номер едно“ „Ал Кайда“. Тя е и най-голямата опо-
зиционна структура на режима в Сирия, превъз-
хождайки Джабхат ан-Нусра – сирийският клон на 
„Ал Кайда“. Поради значителната си военна мощ 
и превъзходство „Ислямска държава“ контролира 
обширни географски територии, част от суверенни 
държавни образувания в Североизточна Сирия, За-
паден и Северен Ирак, части от Либия, Афганистан и 
Североизточна Нигерия, с богати природни, еколо-
гични и културни ресурси, генериращи значителни 
приходи от икономическото им експлоатиране.

Основни източници на финансиране

Според доклад на The Financial Action Task 
Force Group (FATF) [1] от 2015 г. относно начините 
на финансиране на “Ислямска държава“ същест-
вува голямо разнообразие от методи и начини за 
набиране на средства за финансиране дейността 
на групировката. Събирането на средствата е де-
централизирано, а разходването им –централизи-

рано. Разработена е и се спазва строга йерархична 
система на отчитане както на получените приходи, 
така и на направените разходи въз основа на аку-
мулираните икономически активи. Като цяло тази 
пъстра мозайка от финансови и нефинансови акти-
ви се систематизира до пет основни източника на 
приходи, както следват:

1. Незаконни облаги от окупираните суверенни 
територии. „Ислямска държава“ извършва редица 
дейности, характерни за организираните престъпни 
групи (грабежи, отвличания, ограбвания, джебчий-
ство, кражби и др.). Основните незаконни облаги от 
териториите, на които групировката осъществява 
дейността си могат да бъдат произтичат от: 

1.1. Контрол над банките и трезорите, включи-
телно банкови обири и грабежи на банкови активи 
– значителна част от финансовата мощ на „Ислям-
ска държава“ се дължи на ограбените финансови 
ресурси на банковите клонове на територията на 
окупираните градове в Ирак и Сирия. Според Фи-
нансовото министерство на САЩ [2] само окупи-
раните банки и банкоподобни институции в Ирак 
са донесли на „Ислямска държава“ близо половин 
млрд. USD приходи за 2014 г. Голяма част от тези 
средства обаче са деноминирани в местна валута 
(иракски динар), поради което ресурсът е неизполз-
ваем извън страната и налага превалутирането му в 
друга, международно конвертируема валута. Сред 
получените активи са „национализираните“ в полза 
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на групировката спестявания на местните християн-
ски, язидски, арамейски и мюсюлмански (шиитски) 
общности.

1.2. Грабеж на икономически активи и природ-
ни ресурси, рекет и контрабанда – основният прихо-
доизточник след банковите пари това са средствата 
от продажбата на суров петрол и природен газ. Тъй 
като срещу групировката е наложено търговско ем-
барго, всички горива, продавани от нея попадат в 
обхвата на незаконната петролна и газова търговия 
и формално тя не е предпочитан търговски контра-
гент. Независимо от това има държави, които търгу-
ват с „Ислямска държава“ въпреки забраната (Тур-
ция), а чрез тях и други страни, които се превръщат 
в краен потребител на петрола и газа на „Ислямска 
държава“, препродадени им чрез първия контраг-
ент по сделката.

1. 3. Данъчни и митнически приходи – след-
ствие на широкомащабната търговия с петрол и газ 
„Ислямска държава“ създава своя собствена строй-
на данъчна и митническа система, в която се отчи-
тат и натрупват задължителните отчисления в полза 
на групировката по цялата верига на стойността в 
търговския процес.

1.4. Контрол над системно важни енергийни 
инфраструктури – освен петролни кладенци и га-
зови находища „Ислямска държава“ разполага и с 
редица иригационни съоръжения и източници на 
прясна питейна вода. Чрез контролирането им тя 
контролира както селскостопанската продукция 
(в т.ч. хранителния бизнес), през чиято територия 
преминават акведуктите, но и местното население, 
което се препитава чрез съответната стока и вода-
та, с която се снабдява за питейни нужди.

1.5. Контрол над културно-историческите ар-
тефакти и търговия с антики, включително данък 
„антики“ – преднамереното разрушаване на култур-
но-исторически и религиозни обекти, включени в 
списъка на ЮНЕСКО (Хатра, Тадмор, Самара, Мосул, 
Ниневия, Нимруд, Рака и др.) не е само част от Док-
трината на разрушението в името на съграждането 
на Халифата, но и добре планирана и организира-
на търговия с откраднати антики в международен 
мащаб. „Ислямска държава“ е ключов играч на све-
товния пазар на антики и има разработени собстве-
ни канали за транспортирането на ценностите до 
Западна Европа и САЩ, където тези артефакти се 
продават. С парите от продажбата им групировка-
та се самофинансира и контролира черния пазар на 
антики в региона.

1.6. Контрол над нарко пазара и бизнеса с из-
куствени наркотици (каптагон и амфетаними) – съ-
ществен приход „Ислямска държава“ генерира и 
чрез търговията с наркотици благодарение на пло-
дородните полета с опиумен мак, които притежава 
в Афганистан. Но най-голям дял в бизнеса с нарко-
тици групировката има в производството и дистри-
буцията на изкуствени наркотици (основно каптагон 
и амфетамини) поради контролирането на няколко 
големи бивши химически лаборатории на терито-
рията на Сирия. Каптагонът е нужен на „Ислямска 
държава“ основно като добавка в храната на ней-
ните бойци поради специфичните си медицински и 

психосоматични свойства – бързо отпуска клетките 
в тялото, боецът не усеща физическа болка, скоро 
след приема му става хипер активен, свръх издър-
жлив физически, придобива психическа сила, сме-
лост, воля, дори повишена сексуална активност.

1.7. Частичен контрол над пиратския бизнес 
и „сътрудничество“ с пиратите в Аденския залив 
– „Ислямска държава“ контролира дейността на 
сомалийската пиратска организация „Аш-Шабаб“ – 
африканския аналог на „Ал Кайда“, чиито команди-
ри са преминали през „бойно закаляване“ в Афга-
нистан и Пакистан. Поради удачното стратегическо 
местоположение на Сомалия по крайбрежието на 
Аденския залив (близо до големите световни неф-
тени маршрути) „Ислямска държава“ постепенно 
навлиза и в пиратския бизнес;

2. Отвличане на хора с цел откуп, робство и 
препродажба на роби

2.1. Отвличания с цел откуп – отвличат се 
мъже, жени и деца и от други етноси. Малцината 
„откупени“ се връщат обратно на семействата им 
срещу солиден откуп. Останалата част, за която не 
бъде получен откуп се (пре)продава като роби.

2.2. Отвличане на жени, момичета и деца с цел 
робство (сабая) и препродажба – отвличат се пре-
димно хора от кюрдското етническо малцинство 
язиди, избягали от „Боко Харам“ (Нигерия), сома-
лийки, освободени от групировката „Аш шабаб“ и 
жени, които са били похитени от групировки в Се-
верно Мали.

2.3. Приходи от „робския пазар“ – в гр. ар-
Ракка, Сирия („столицата“ на „Ислямска държава“) 
е организиран официален „робски пазар“, на който 
се извършват наддавания за робите по специално 
създаден за целта „ценоразпис“. На клиент, жела-
ещ да закупи роб/робиня се разрешава покупката 
на до три „стоки“, с изключение на клиентите от 
Турция, Сирия и района на Персийския залив, които 
имат право само на една. „Стоката“ може да бъде 
препродадена до шест пъти (ако е робиня), на шест 
различни мъже.

2.4. Приходи от он-лайн аукциони в интернет 
за препродажба на пленници и роби – за тези, кои-
то нямат физическата възможност да присъстват на 
живо на „робския пазар“ в ар-Ракка. Заплащането 
на он-лайн покупката се извършва както с пари в 
брой, така и с банков превод или паричен превод 
по системата „Хауала“.

2.5. Приходи от продажба на жени-бойци (же-
ни-войници и жени-терористи), в т.ч и на жени-по-
лицаи за попълване отрядите на „Хисба“ (ислямска-
та морална полиция).

2.6. Приходи от принудителни бракосъчета-
ния на момичета-робини с бойци и полигамия (до 
четири жени) – бракът е форма на предсрочно из-
дължаване по дадено кредитно задължение (за фа-
милията на момичето) или награда за проявената 
храброст, мъжество и боен дух (за боеца).

2.7. Приходи от варварския сексуален Джихад 
с жени (Доктрина за сексуалното робство „ибадах“) 
– бойците са окуражавани многократно да изнасил-
ват своята „сабая“, тъй като се счита за акт на рели-
гиозна отдаденост и „халал“ (разрешено и угодно 
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на Аллах), срещу което получават символично за-
плащане или те самите плащат за нощ с момичето.

3. Материална помощ от наетите чуждес-
транни бойци

3.1. Бойците плащат еднократна встъпителна 
такса, за да се присъединят към редиците на „Ис-
лямска държава“ – „членският внос“ струва между 
1000.00 – 1500.00 щатски долара, не се връща, неза-
висимо дали боецът ще бъде одобрен за член или 
отхвърлен. До края на 2014 г. групировката наброя-
ва около 19 хиляди одобрени чуждестранни бойци 
от 90 държави по света (фиг. 1), съответно заплате-
ни около 21 млн. щатски долара от „встъпителен 
членски внос“.

3.2. Бойците носят от своите държави съвре-
менно оръжие и боеприпаси – част от наетите чуж-
дестранни бойци стрелят с лично оръжие, донесе-
но от държавите им на произход. Друга част от на-
етите бойци служат като доставчици и логистици 
на вече закупени от тях или от агенти на „Ислямска 
държава“ оръжие и боеприпаси. В тази група вли-
зат и стоките с двойна употреба и пролифераци-
ята, дефектните бойни продукти, военното обо-
рудване с отпаднала необходимост и продуктите, 
произведени нелегално, в условията на открадна-
ти военни технологии и/или изтекли лицензион-
но-разрешителни режими за производството им, 
дело на военно-промишления комплекс на някои 
държави от Варшавския договор.

3.3. Бойците действат като „финансовите му-

лета“ – събират пари и дарения в своите държави и 
ги трансферират през банковите си сметки или лич-
но, чрез физическо пренасяне, към „Ислямска дър-
жава“. Най-много наети чуждестранни бойци идват 
от Тунис (над 3 хиляди бойци), Саудитска Арабия 
(2500), Йордания (2000), Мароко (1500), Ливан (900) 
и Русия (800). „Финансовите мулета“ се характери-
зират и с двата вида банкови потоци: и входящи, и 
изходящи. Част от наетите чуждестранни бойци по-
лучават пари за издръжката си в Ирак, Сирия и Аф-
ганистан посредством банкови трансфери от бан-
ковите сметки на членовете на семействата си към 
собствените си сметки, както и с парични вноски от 
приятели, съседи и сподвижници, внесени в брой, 
на каса в банка или преведени чрез системите за 
парични преводи. Малка част от бойците-мулета 
се решават да носят със себе си пътнически чекове 
и ги предават за осребряване в местните банкови 
клонове в окупираните от „Ислямска държава“ су-
веренни територии поради страх от кражба на чеко-
вете и невъзможността за изплащане на стойността 
им в банките заради наложеното им ембарго.

4. Акумулирани средства чрез съвременните 
платежни, клиринг и сетълмент системи, социал-
ни и комуникационни мрежи и канали. По данни на 
Финансовата комисия при Иракския парламент го-
дишният оборот през 2014 г. по тези канали достига 
7 млрд. USD. В тази сума влизат само средствата, 
получени по банкови канали (т.е. чрез използването 
на открити банкови сметки в местни иракски банки 

Фиг. 1. Разпределение на бойците според държавата им на произход. 
Източник: FATF въз основа на публикация в Washington Post, 30.10.2014 г. [3]
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и през кореспондентските сметки на Централната 
банка на Ирак с Централните банки на Йордания, 
Катар, Саудитска Арабия, Афганистан). Допуска се, 
че средствата, получени чрез небанковите кана-
ли (алтернативни арабски неформални системи и 
Шариатските финанси) са с поне двойно по-голям 
обем спрямо тези, получени по традиционните бан-
кови канали:

4.1. Парични и платежни преводи от/до цял 
свят (Western Union, Money Gram, Fexo Pay, UPT, RIA, 
Money Trans, Золотая Корона и др.).

4.2. Традиционни електронни банкови прево-
ди чрез банкови и платежни сметки, открити в кре-
дитни институции.

4.3. Превод на т.нар. „бързи пари“ посред-
ством арабските неформални системи за трансфер 
на парични средства от типа „Хауала“.

4.4. Приходи по линия на ислямските (Шариат-
ски) финанси.

4.5. Приходи от сеньоража на емитираната 
„собствена валута“ – златен ислямски динар.

4.6. Приходи от прехвърлени пари по соци-
алните мрежи за обмен на информация (пари по 
“Facebook Messenger”), незабавните приложения за 
съобщения (Viber, Whatsapp, Skype и др.), „благот-
ворителни кампании“ за набиране на средства по 
интернет (кампания в Twitter #AlleyesonISIS, която 
натрупва 40 хиляди туита само в рамките на първия 
ден), мобилно приложение за изпращане на сред-
ства в системата Android и собствени компютърни 
игри, генериращи печалба за „Ислямска държава“ 
при победа в киберпространството.

4.7. Fishing, финансови престъпления и кражба 
на пари директно от банкови сметки чрез хакерски 
атаки в кибер пространството.

5. Дарения от неправителствени организации
5.1. Приходи от закят (10% задължителен да-

нък дарения по Шариата) – в района на окупираните 

суверенни територии от „Ислямска държава“ всич-
ки пари, внесени под формата на закят директно се 
предават на местните вождове на терористичната 
организация като доброволна помощ на мюсюлма-
ните сунити в борбата им срещу мюсюлманите ши-
ити и установяването на световен Халифат.

5.2. Финансови трансфери от различни араб-
ски и ислямски фондации и доверителни фондове 
с благотворителен характер, в т.ч. и от богати частни 
лица – на лице е многообразие от банкови типоло-
гии. Засечени са много на брой трансфери от Катар, 
Саудитска Арабия, Кувейт, Йордания, Мароко, Ли-
бия, Ливан. Така например, на 24.09.2014 г. частно 
лице от Ирак, свързано с „Ислямска държава“, след-
ва да получи банков превод на стойност 2 млн. щат-
ски долара, изпратен от наредител от държава в ра-
йона на Персийския залив. Операцията е засечена 
от службите и блокирана по искане на Финансовото 
министерство на САЩ, поради което не е реализи-
рана[4]. Характерни са и друг тип финансови транс-
фери – с цел подпомагане на сирийските бежанци. 
Но парите така и не достигат до тях, а се окупират 
от „Ислямска държава“ поради овладяването на 
контрола върху съответните банкови клонове. Не 
са малко и случаите, при които се засичат новосъз-
дадени фондации и сдружения с благотворителен 
характер, специално учредени с цел подпомагане 
на сирийските бежанци, образоване на сирийските 
деца, пострадали от войната и грижа за вдовиците. 
На практика обаче те се оказват „законни“ правни 
субекти, занимаващи се с „благотворителност“ в 
полза на „Ислямска държава“.

5.3. Дарения в натура – директна помощ за 
бойците под формата на оръжие, боеприпаси, хра-
на, минерална вода, медикаменти, изпращани от 
Турция, Катар, Саудитска Арабия, Йордания, както 
и такива, които са специално събрани от междуна-
родни ислямски институти и организации.

Фиг. 2. Основни приходи на „Ислямска държава“. 
Източник: собствена интерпретация на база данни на FATF
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5.4. Бартерни сделки – „петрол срещу оръ-
жие“ (Катар, Турция, Саудитска Арабия). Най-из-
вестната такава сделка до този момент е казусът с 
бизнеса на най-малкия от синовете на президен-
та на Турция. Според някои публикации [5] Недж-
метин Билял Ердоган, известен като „Петролният 
министър на „Ислямска държава“ и „Петролният 
принц на „Ислямска държава“* [6] купува нефт от 
джихадистката групировка, продавайки ѝ оръжие 
и боеприпаси от Турция (или закупени от други 
държави чрез посредничеството на Турция). За-

ради съмнителната си дейност и връзките с „Ис-
лямска държава“ в началото на февруари 2016 г. 
Билял Ердоган е официално обвинен в пране на 
пари и нарушаване на европейските и италиан-
ските закони от главния прокурор на район Бо-
лоня (Италия), където прави докторат в универ-
ситета „Джон Хопкинс“. Делото е образувано въз 
основа на клетвена декларация на турския биз-
несмен и лидер на „Млада партия“ Мурат Хакан 
Хузан, противник на режима на Реджеб Ердоган 
в Турция. 

[1] Financing of the Terrorist Organisation Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL). Chapter III. Report by the FATF, February 
2015. http://www.fatf-gafi.org/

[2] The US Department of Treasury Annual Report 2015.
[3] Financing of the Terrorist Organisation…, p. 23.
[4] Ibidem, p. 20.
[5] Po publikatsii v italianskata presa. Fevruari 2016 g. http://corrieredibologna.corriere.it/, http://www.ilgiornale.it/ 
[6] https://tr.wikipedia.org/

* Неджметин Билял Ердоган е роден на 23.04. 1980 г. Той е третото дете на Реджеб Ердоган и съпругата му Емине. След 
завършване на средно образование в истанбулския лицей „Картал Анадолу Имам Хатип“ през 1999 г. Билял отива да учи в 
САЩ. Получава бакалавърска степен по политически науки и икономика от Indiana University Bloomington и магистърска сте-
пен от училището „Кенеди“ в „Харвард“ през 2004 г., след завършването си е стажант в Световната банка. Завръща се в Тур-
ция през 2006 г. и започва свой бизнес. Билял Ердоган е един от тримата собственици на “BMZ Group Denizcilik” – корпорация 
за морски транспорт и член на Управителния съвет на благотворителната фондация Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı.
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Връзката между отбранителното 
планиране

и националната сигурност
доктор Ганчо Душков

Резюме: Изследвана е връзката между процеса на отбранително планиране и националната сигурност. 
Отчита се значението му като водещ процес, даващ възможност да бъдат определени потребностите от до-
пълнителни ресурси в национален мащаб, които е нужно да бъдат разчетени и осигурени при необходимост. 

Ключови думи: среда на сигурност, планиране по сценарии, граждански ресурси за отбрана.

Connection between Defense Planning
and National Security 

Gancho Dushkov, PhD

Abstract: There is analysed connection between Defense Planning Process and National Security. Underlined 
the importance of this leading process, which gives opportunity to describe an additional national resources needs 
for planning and provide if necessary.

Key words: security environment, planning scenarios, civil resources for defense.

Военните аспекти на средата на сигурност 
придобиват нови измерения вследствие на 
политическите промени в света и в Евро-

па, разширяването на спектъра на асиметричните 
рискове и заплахи и намаляването на значение-
то на някои фактори, които в миналото влияеха 
върху мисиите и подготовката на въоръжените 
сили (ВС).1 Съвременната среда на сигурност се 
характеризира с липсата на ясно изразена военна 
заплаха за територията на страната и динамично 
развиващи се рискове за сигурността извън ней-
ните граници.2 Приоритет за Република България 
е участието на формирования от ВС в многона-
ционални съвместни и експедиционни операции 
заедно със страните от НАТО и ЕС. Затова фокусът на 
усилията се насочва към осигуряването на способ-
ности, които са от първостепенна необходимост, с 
оглед противодействие на асиметричните заплахи 
и рискове пред сигурността на евро-атлантиче-
ската зона. В процеса на трансформация на ВС в 
краткосрочен план основните усилия ще бъдат на-
сочени към поддържането на налични и изграж-
дане нови способности, необходими за изпълнение 
на определените мисии и задачи. За изпълнението 
на мисиите и задачите на ВС и постигане нивото 
на амбиции се изисква адекватен профил от воен-
ни способности при отчитане на променящите се 

условия, предизвикани основно от глобализация-
та, хибридните заплахи и тенденцията за ограни-
чаване на разходите за отбрана. При тези условия 
от изключителна важност е повишаване както на 
ефективността на ВС при изпълнението на мисии-
те, така и ефикасността – с какъв разход на сили и 
средства ще се изпълнят тези мисии.

Придобиването на нови отбранителни спо-
собности или освобождаването от съществуващи 
се осъществява в процеса на отбранително пла-
ниране. В процеса на неговото реализиране се 
използва планиране по сценарии, предвид на пре-
димствата, които то предлага на потребителите. 
Едно от тези предимства се изразява в това, че с 
използване на сценарийното планиране се засил-
ва увереността в това, че дадено събитие ще се 
случи, на базата на анализ с помощта на сценарии. 
В този аспект сценарийното планиране може да се 
използва за валидиране на прогнози, направени с 
помощта на различни конвенционални средства 
или за концентриране на усилията и ресурсите за 
предотвратяване на нежелани събития, включени 
в съдържанието на сценария за описание на бъде-
щото състояние. Сценарийното планиране реали-
зира своите предимства когато се прилага в усло-
вия на силна неопределеност и висока динамика 
на средата. То включва в своето съдържание съз-
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даване и анализиране на различни алтернативни 
варианти за развитие, в които възможните съби-
тия се разглеждат в тяхната логическа връзка и об-
вързаност с фактора време. Като резултат от това 
сценарийното планиране позволява разкриване на 
нови, непознати до момента връзки и зависимости 
между събитията и влияещите фактори. Това пла-
ниране се използва при реализиране на отбрани-
телното планиране, което е свързано не само с из-
граждане и развитие на ВС, но и с допълнително 
планиране участието на ведомствата на страната 
за гарантиране на националната сигурност.3 Пла-
нирането на отбраната на страната е водещ про-
цес, който дава възможност да бъдат определени 
потребностите от съответните структури за мирно 
и военно време, необходимият личен състав, ко-
личествата от въоръжение и техника. На базата на 
тази информация се извършват разчети и се опре-
делят потребностите от допълнителни ресурси в 
национален мащаб, които са необходими да бъдат 
разчетени и осигурени при необходимост. Това се 
постига чрез планиране на граждански ресурси за 
отбрана, като част от подготовката на страната за 
отбрана и респективно част от отбранително-мо-
билизационната подготовка на страната.4 Плани-
ране на граждански ресурси се извършва от всички 
държавни органи, организациите и юридическите 
лица с възложени военновременни задачи по от-
браната на страната. В чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за 
отбраната и въоръжените сили на Република Бъл-
гария (ЗОВСРБ)5 е регламентирано, че поддържа-
нето на отбранителната способност на страната е 
задължение на държавните органи, въоръжени-
те сили, органите на местното самоуправление и 
местната администрация, както на гражданите и 
на юридическите лица, на които това е възложено. 
Отбраната на Република България се осъществява 
при ефективно използване на националния отбра-
нителен потенциал, включващ въоръжените сили 
и невоенни компоненти. Планирането на отбрана-
та е дейност за определяне, изграждане и разви-
тие на необходимите способности и на свързаните 
с тях човешки, финансови, материални и други ре-
сурси и услуги за постигане целите на отбраната 
и за изпълнение на задълженията на Република 
България в системите за колективната сигурност 
и отбрана (чл. 11, ал. 1 от ЗОВСРБ). Обект на пла-
ниране са въоръжените сили и гражданските ре-
сурси от транспортната и съобщителната система, 
здравеопазването, строителството, икономиката, 
енергетиката, селското и горското стопанство и 
други елементи на гражданската инфраструктура. 
Планирането на гражданските ресурси включва 
определянето на военновременните потребности 
на страната от военна и гражданска продукция и 
услуги, възлагането на военновременни задачи, 
разработването на планове и програми и сключ-
ването на договори за тяхното осигуряване (чл. 11, 
ал. 3 и 4 от ЗОВСРБ). За подготовката и работата на 
държавната администрация и органите на местно-
то самоуправление и местната администрация и 
на гражданските ресурси при положение на вой-
на или военно положение се приема държавен 

военновременен план по ред, определен с акт 
на Министерския съвет. Той е стратегически план 
и основен инструмент, чрез който се реализира 
връзката между извършеното планиране на отбра-
нителните способности и необходимата органи-
зация на национално равнище за осигуряване на 
граждански ресурси при поддържане и развитие 
на тези способности. С него се организира осигу-
ряването на граждански ресурси за въоръжените 
сили, населението, поддържането на инфраструк-
турата, функционирането на икономиката, органи-
те на държавната власт и техните администрации 
във военно време. Планът представлява системна 
връзка между държавните органи, институции и 
стопански субекти, техните военновременни за-
дачи, необходимите за изпълнението им ресурси, 
в определена времева рамка. Въз основа на дър-
жавния военновременен план държавните органи, 
органите на местното самоуправление и местната 
администрация и юридическите лица с военновре-
менни задачи изготвят свои военновременни пла-
нове, които се наричат ведомствени. Тези планове 
се разработват от министерствата, изпълнителни-
те агенции към тях, другите централни ведомства 
– държавни агенции, държавни комисии, държав-
ни структури създадени със закон или постановле-
ние на Министерския съвет като НСИ, НОИ и други, 
администрациите на органите на съдебната власт, 
други бюджетни институции като БНБ, БНТ, БНР. 
По преценка на съответния държавен орган може 
да се разработят планове и от подчинените му те-
риториални структури. Чрез ведомствения план 
се осигурява изпълнението на военновременните 
задачи на съответния държавен орган и подчине-
ните му административни структури.

В съответствие с Наредбата за планира-
не на гражданските ресурси за отбрана (ПМС 
№ 267/10.11.2010 г.) се разработва териториален 
военновременен план и военновременни пла-
нове на юридически лица. Териториални плано-
ве разработват областите и общините. Разработ-
ването на плановете се извършва от съответната 
областна или общинска администрация. Планират 
се граждански ресурси за отбрана за осигуряване 
на населението със стоки от първа необходимост, 
защита на населението и инфраструктурата, под-
държане на устойчиво функциониране на админи-
страцията, социалните дейности и икономиката на 
съответната териториална единица. Военновре-
менни планове на юридическите лица са плано-
вете на същите с възложени задачи и се разработ-
ват за осигуряване изпълнението на възложените 
им военновременни задачи под методическото 
ръководство на съответния ресорен държавен ор-
ган и във взаимодействие с териториалните орга-
ни на изпълнителната власт.

Цикълът на планиране на граждански ресурси 
за отбрана е регламентиран в ЗОВСРБ и се реализи-
ра в съответствие с извършеното планиране на от-
браната за гарантиране на националната сигурност 
на страната. Той е описан в Наредбата за планиране 
на граждански ресурси за отбрана, където са кон-
кретизирани и отделните етапи6, както следва:
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1. Възлагане на военновременни задачи на 
държавните органи, органите на местното самоу-
правление и местната администрация и на юриди-
ческите лица – бюджетни организации.

Възлагането се извършва с Постановление 
на Министерския съвет. При този етап се извърш-
ва определяне на общите и специфични военно-
временни задачи на министерствата, ведомства-
та и териториалната администрация за осигуря-
ване на граждански ресурси за отбрана. Всеки 
държавен орган е длъжен да осигури условия за 
устойчиво управление в сферата си на отговор-
ност и функциониране на администрациите си 
във военно време.

2. Определяне на военновременните потребно-
сти на въоръжените сили и другите сили от система-
та за национална сигурност от граждански ресурси. 

Потребностите се определят на базата на ут-
върдената численост за военно време, стратегиче-
ските и оперативни планове, плановете за мобили-
зация, приети методики, разходни норми и др.

3. Определяне, по компетентност, на военно-
временните потребности от граждански ресурси за 
министерствата, ведомствата, областните управи 
(Столичната община) и общините (районите), необ-
ходими за населението, поддържането на инфра-
структурата и функционирането на икономиката и 
администрацията във военно време.

Определянето на военновременните потреб-
ности от задължените субекти за населението, 
територията, икономиката и административната 
дейност се извършва на база поставените военно-
временни задачи, определения военновременен 
период, производствени и разходни норми, чис-
леност на населението и статистически норми на 
потребление на съответните продукти и услуги. 
Участват общини, области, ресорни министерства и 
ведомства.

4. Обобщаване на военновременните потреб-
ности на страната в Министерството на отбраната 
и изпращане на заявки до компетентните държав-
ни органи за осигуряване на граждански ресурси за 
отбрана.

На този етап се извършва разпределение на 
потребностите по ресорни министерства и ведом-
ства за планиране на тяхното осигуряване.

5. Проучване по компетентност на възмож-
ностите на юридически лица и еднолични търговци 
за производство/доставка на стоки и услуги за во-
енно време за определяне на потенциални изпъл-
нители на военновременни задачи.

Изготвят се списъци на потенциални изпъл-
нители на военновременни задачи по смисъла на 
Наредбата за планиране на граждански ресурси 
за отбрана. Това са юридически лица и еднолични 
търговци потенциални производители/доставчи-
ци на основна гражданска продукция и услуги от 
национално, отраслово или местно значение за 
военно време.

6. Разработване на Държавен военновреме-
нен план.

Извършва се въз основа на предоставената 
информация от всички нормативно задължени су-

бекти.
7. Определяне на изпълнители на военновре-

менни задачи и сключване на договори или рамко-
ви споразумения с избраните за изпълнители юри-
дически лица.

Извършва се възлагане на военновременни за-
дачи на юридически лица с Постановление на Ми-
нистерския съвет, по предложение на министъра на 
отбраната. Военновременни задачи се възлагат за: 
производство, ремонт и доставка на основна воен-
на продукция; производство и доставка на стоки и 
услуги от стратегическо значение. 

Следващите три етапа са свързани с разра-
ботване на военновременните планове на раз-
личните йерархични нива, както и на съпътстващи 
документи по ресурсното осигуряване на планове-
те и достигане на необходимите производствени 
капацитети.

8. Разработване на военновременни планове 
от юридическите лица с възложени военновремен-
ни задачи.

9. Разработване на военновременни планове 
от министерствата, ведомствата, областните упра-
ви (Столичната община) и общините (районите) в 
съответствие с приетия държавен военновременен 
план и плановете на юридическите лица с възложе-
ни военновременни задачи.

10. Разработване на номенклатурни списъци 
и нормативи (количества) на военновременните 
запаси, програми за усвояване на изделия по воен-
новременните планове, програми за изработване 
на контролни (тренировъчни) серии на военни из-
делия, заявки към ресорните министерства за ре-
сурсно осигуряване на военновременните планове 
и други.

На разработените планове се правят перио-
дични прегледи и актуализация при необходимост. 
Този процес се синхронизира с процеса на отбрани-
телно планиране, който е водещ. Военновременни-
те потребности, задачи и планове (или част от тях) 
се актуализират по указания на Междуведомстве-
ния съвет по отбранителна индустрия и сигурност 
на доставките при:

1. Промяна на изискванията на някои от доку-
ментите по чл. 11, ал. 2 от ЗОВСРБ.

2. Промяна на нормативно възложените зада-
чи по отбраната на страната.

3. Промяна на структурата или числеността на 
въоръжените сили за военно време.

4. Структурни изменения на изпълнителната 
власт и техните администрации.7

В съвременни условия, на базата на извър-
шен преглед на отбраната, беше разработен и при-
ет първия Държавен военновременен план (ПМС 
№ 89/02.05.2012 г.). За него е предвидено на всеки 
две години да се извършва преглед и при необхо-
димост частична или цялостна актуализация, като 
това се извършва по указания на Междуведомстве-
ния съвет по отбранителна индустрия и сигурност 
на доставките към МС.

В заключение може да бъде обобщено, че в 
резултат на разработената законова и нормативна 
база, изградените взаимовръзки между различни-
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1 Natsionalna otbranitelna strategiya.
2 Hristov, N. Planirane i razvitie na sposobnosti.
3 Strategiya za natsionalna sigurnost na Republika Bulgaria, t. 16.
4 Karabashev, I. Sistema za planirane na grazhdanskite resursi za otbrana.
5 Zakon za otbranata i vaorazhenite sili na Republika Bulgaria.
6 Karabashev, I. Sistema za planirane …
7 Naredbata za planirane na grazhdanski resursi za otbrana, chl. 8.

те ведомства по хоризонтала и вертикала, процеса 
на планиране на отбраната намира своето водещо 
и обективно отражение не само при планиране раз-

витието на ВС, но и при планиране и осигуряване на 
гражданските ресурси за отбрана за гарантиране на 
националната сигурност на страната.
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Алтернативните решения  
на европейското и националното право  

за финансова стабилност – фактор  
за екологична сигурност

Илия Колчев

Резюме: Използването на алтернативни решения, основани на европейското и националното право, 
има важно значение за подобряване на системата за събиране на косвени данъчни приходи за в бъдеще 
като средство за премахване на злоупотребата с финансови средства от различни екологични организации и 
осигуряване на екологична сигурност.

Ключови думи: косвени данъци, околна среда, екологична сигурност.

Abstract: The use of alternative solutions based on European and national law are important to improve the 
system for collection of indirect tax revenues in the future which is the purpose of remedying the abuse of funds by 
various environmental organizations and ensure environmental security.

Key words: financial stability, ecology, environment development, environmental security.

Екологията като взаимоотношение между живи-
те организми и тяхната среда е свързана пряко 
или косвено с националната сигурност на една 

държава. През последните години възникват и нови 
заплахи , които най-общо можем да наречем съвре-
менни заплахи за екологичната сигурност.

Една от тези заплахи, тясно свързана с финан-
совата националната национална сигурност, е от-
клоняването на финансови средства посредством 
екологични организации, а оттам и поява на про-
блем за екологична сигурност, като аспект на на-
ционалната сигурност .

Данък добавена стойност е данъкът с най-ви-
сок дял в приходите на държавния бюджет. Прак-
тиката обаче показва, че част от задължените лица 
съумяват да избягат от плащането на данък или да 
намалят сумата на задължението си.

През последните 1 – 2 години все повече се 
говори за престъпления, свързани с усвояване на 
средства от европейски фондове чрез неправо-
мерни актове по различни програми. Според Спра-
вочник на „Институт отворено общество“ 0,8% от 
престъпленията по чл. 254б, ал. 1 от Наказателния 
кодекс като длъжностно присвояване са от неиз-
ползвани по предназначение получени финансови 
средства от еврофондове,[2] което провокира инте-
ресът към темата за усвояване на ДДС и отклонява-
нето на финансови средства.

Цел на разработката е въз основа на анализ на 
алтернативни решения, основани на европейското 
и национално право да се посочат препоръки за 
подобряване на системата за събиране на косвени 
данъчни приходи и пресичане на полулегалните 
подходи за финансова стабилност и екологична си-
гурност.

Обект на изследването са:
– някои екологични организации, техните цели 

(привидни и прикрити) за източването на данък 
върху добавена стойност и злоупотребата с финан-
сови средства;

– нормативна база на българското и европей-
ско право на системата за събиране на косвени да-
нъчни приходи и политики за финансова и еколо-
гична сигурност.

Методите на проучване са анализ – теорети-
чен и емпиричен, и статистически метод – обу-
славя се от характера на изследването.

Теоретичният анализ за същността и функци-
ите на екологични организации от международно 
и национално равнище показва, че най-общо еко-
логичните организации (фирми, неправителствени 
организации (НПО) и др.) се борят за опазване на 
околната среда чрез различни методи и сфери на 
действие: глобално затопляне, биоразнообразие, 
политики и действия на международни финансови 
институции и тяхното влияние върху околната среда.
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В действителност често пъти даден проблем и 
последствията от него не засягат само една сфера 
на живот. Това налага и прилагане на хоризонтал-
ния принцип за намиране на решения, които търсят 
връзките и въздействията на даден проблем с оста-
налите сфери от човешкия живот. Тази връзка става 
все по-видима и в България, където унищожаване-
то на местообитанията не води само до липса на 
природа, а и до здравословни проблеми от увреж-
дане на околната среда до обезличаване и загуба 
на културни ценности, до допълнително обогатява-
не на богати и обедняване на бедни, до нарушаване 
на човешки права и взаимоотношения.

Емпиричният анализ върху целите на някои 
екологични организации откроява следните спе-
цифични задачи в областта на опазване на околна 
среда и политики за финансова стабилност:

Зелените 10 (The Green 10) e неформална 
платформа, обединяваща 10 от най-големите еко-
логични неправителствени организации, която има 
за цел да координира съвместните отговори и пре-
поръки на членуващите организации и мрежи към 
отговорните лица и органи на ЕС и да гарантира 
централната позиция в проблеми, засягащи опазва-
не на околната среда. Тя обхваща:

– Банкуоч Централна и Източна Европа (CEE 
Bankwotch);

– Бърд лайф – BirdLife International (European 
Community Office);

– Грийнпийс – Greenpeace;
– Европейска федерация за транспорт и окол-

на среда – European and Federation for Transport and 
Environment (T&E);

– Европейско бюро за околна среда – European 
Environmental Bureau (EEB);

– Мрежа за действие по климата – The Climate 
Action Network Europe (CAN EUROPE);

– Приятели на земята – Friends of the Earth 
Europe (FEE);

– Приятели на природата – International Friends 
of Nature;

– Световен фонд за природата – World Wide 
Fund for Nature (European Policy Office);

– Съюз за здравеопазване и опазване на окол-
на среда – Health and Environmental Alliance (HEAL).

Банкуоч Централна и Източна Европа (CEE 
Bankwotch) е международна мрежа от НПО, което 
„следи действията на международни финансови 
институции, опериращи в района на Централна и 
Източна Европа и предлага конструктивни алтерна-
тиви на техните политики и проекти в региона“[2].

Банкуоч Централна и Източна Европа е изгра-
дена от 15 пълноправни организации, в т.ч. Бъл-
гария, представена от Информационен и учебен 
център по екология и екологично сдружение „За 
земята“.

Мисията на Банкуоч Централна и Източна Ев-
ропа е „да предотврати негативните екологични и 
социални въздействия, породени от развитието и 
действията на международните финансови инсти-
туции чрез алтернативни решения като:

– създаване и развитие на обществена осведо-
меност;

– популяризиране на обществено участие в 
процеса на вземане на решения относно политики 
и проекти на международни финансови институции 
на местно , регионално и национално равнище;

– да променя или спира политики или проек-
ти на международни финансови институции, които 
биха имали негативни екологични и социални въз-
действия в Централна и Източна Европа;

– да прекратява пагубни действия на трансна-
ционални компании с негативни екологични и соци-
ални въздействия в Централна и Източна Европа“.[2]

Работна група за поддържане на биоразноо-
бразието в Централна и Източна Европа (CEEWEB 
of Biodiversity) e международна мрежа от няколко 
десетки организации в т.ч. България, бореща се за 
опазване на природата и защита на биологичното 
наследство в Централна и Източна Европа.

Мисията на Българска фондация „Биоразно-
образие“ е „съхраняване на природните ресурси, 
промяна на отношението към защитени територии 
и защитени видове и осъзнаване на възможности-
те, ползите и отговорностите към тях“[4]. Фондаци-
ята работи в посока:

– подкрепа за създаване и развитие на мре-
жата Натура 2000 чрез насърчаване на обществено 
участие;

– ревизиране схемата на биосферните резер-
вати по програма „Човек и биосфера“ на ЮНЕСКО;

– създаване и подкрепа за обявяване на тран-
сгранични защитени територии.

Статистическото представяне в област „Еко-
логични данъци и такси“ „използва за нормативна 
база Регламент (ЕС) № 691/2011 г. на ЕП и Съвета, 
а конфиденциалната политика – Регламент (ЕО) 
№ 223/2009 г. на Европейския парламент и на Съве-
та относно европейска статистика (съображение 24 
и член 20 (4) от 11 март 2009 г. (ОB L87,с. 164). Осно-
вен източник за събирането на данни е статистиче-
ският отчет за платени данъци и такси по електро-
нен път чрез ИС Бизнес статистика [4].

Българска фондация „Биоразнообразие“ парт-
нира с Норвежка агенция по околна среда, Пронату-
ра – Швейцария, Министерството на околна среда 
и води, Изпълнителна агенция по горите, Нацио-
нален комитет по програма „Човек и биосфера“ на 
ЮНЕСКО, Програма на ООН за развитие и др. отчет 
по проекти „Зелен пояс и Натура 2000“, „Солта на 
живота“, „Живот за Бургас“ и други, както и образо-
вателни дейности е финансирана по Програма LIFE+ 
на ЕС и партньори. За 2013 г. в отчет е посочена сума 
на стойност над 7 929 770 хил. лв.

Нормативната база на политиките за финансо-
ва и екологична сигурност намират приложение в 
редица нормативни документи на европейско и на-
ционално равнище. Например международна прав-
на и институционална рамка за общи действия сре-
щу климатичните промени, които са основни еми-
тенти на парникови газове е Протоколът от Киото 
(1997 г.), Конференцията в Бали (1999 г.), Конвенция-
та на ООН за климатични промени, Рио+20 – конфе-
ренция на ООН за устойчиво развитие (2012 г.), като 
„Бъдещето, което искаме“ („The future we want“).

Централно място във връзка с организацията 
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на ДДС в рамките на Общността е по линия на Ди-
ректива 2006/112/EО на Съвета – общата система 
на ДДС [1] и Договора за функционирането на Евро-
пейския съюз (ДФЕС). Мерките във връзка с борбата 
с данъчните измами с ДДС предвиждат мерки за 
ефективното функциониране на мрежата Еврофиск 
и подобряване на автоматизирания обмен на ин-
формация между страните членки.

Във връзка с борбата с данъчните измами Ко-
мисията прие План за действие (COM(2012)0722) и 
две препоръки за агресивното данъчно планиране 
(C(2012)8806) (утвърдена от Европейския парла-
мент чрез резолюция) и насърчаването на добро 
управление в областта на данъчното облагане 
(C(2012)8805).

През 1988 г. европейските институции и стра-
ните членки създават Звено за координация в бор-
бата с измамите (UCLAF), предназначението на кое-
то е да противодейства на измамите, корупцията и 
всяка друга незаконна дейност, която застрашава 
интересите на ЕО, а през 1999 г. Комисията създава 
Европейска служба за борба с измамите (OLAF).

Мерките, заложени в годишните планове за 
действие за постигане целите на Стратегията за 
борба с измамите, засягащи финансовите интереси 
на Европейските общности, са в съответствие със 
следните приоритети: 

l	засилване на координацията между всички 
институции и дейности, свързани със защитата на 
финансовите интереси на Общността;

l	укрепване на сътрудничеството на национал-
но ниво, с OLAF и неговите институции партньори;

l	подобряване комуникацията и информа-
ционния обмен на национално ниво, с OLAF и него-
вите институции партньори [8].

Участници в националния координационен 
механизъм за превенция и борба с измамите и не-
редностите, засягащи финансовите интереси на ЕО.

Координационен орган за борба със злоупо-
требите със средства и имущество на Европейския 
съюз в България е Съветът за координация на бор-
бата с правонарушенията, засягащи финансовите 
интереси на Европейските общности, създаден с 
Постановление на Министерския съвет № 18 от 
2003 г. (ДВ, бр. 13/2003 г.; изм. и доп. бр. 39/2009 г.). 
Той координира и обединява усилията на компе-
тентните институции, включително органите на не-
зависимата съдебна власт, и ежегодно отчита дей-
ността си пред Министерския съвет. Съветът има 
следните функции: 

l	предлага на Министерския съвет проекти 
на нормативни актове, стратегии за борба с право-
нарушенията, засягащи финансовите интереси на 
ЕО, и планове за действие; 

l	обсъжда въпроси, свързани с борбата с не-
редностите и измамите, и приема решения с подхо-
дящи мерки за нейното оптимизиране; 

l	осъществява взаимодействие с органите на 
съдебната власт чрез министъра на правосъдието. 
Конкретните форми на взаимодействие и сътрудни-
чество се определят със съвместни актове. 

За правилното идентифициране на данъкоп-
латците и за ограничаване възможностите за избяг-

ване на данъка, е нужно провеждането на обмен на 
информация между националните данъчни адми-
нистрации. Парламентът призовава: „Комисията да 
ускори създаването на данъчен идентификационен 
номер на ЕС (TIN)“, който да е приложим за всички 
юридически и физически лица, участващи в тран-
сгранични сделки.

На национално равнище организацията и 
управлението на системата за събиране на ДДС 
е организирана съгласно Закона за националната 
агенция за приходите (НАП), системата „Интрастат“ 
за събиране на данни от ДДС регистрирани лица 
за осъществената търговия със стоки в рамките на 
ЕС,българската информационна система за обмен 
на информация по ДДС с държавите от Европейския 
съюз (VIES),a oт началото на 2010 г. в НАП – Агенция-
та за държавни вземания.

Националната правна рамка включва още: 
l	Закон за счетоводството за осъществяване 

на ревизионните производства, при проверки на за-
дължените лица и др.

l	Данъчно-осигурителен и процесуален ко-
декс, съгласно който се осъществява обслужването с 
клиентите, обработката и плащанията на задължени-
ята, осъществяването на ревизионни производства, 
проверките на задължените лица, осъществяването 
на фискален контрол, обжалването и правното оси-
гуряване в териториалните поделения и др. 

l	Наказателно-процесуален кодекс, прило-
жим по отношение обслужването на клиентите.

l	Административно процесуален кодекс, 
приложим във връзка с обслужването на клиенти-
те, осъществяването на ревизионни производства и 
проверки на задължени лица, осъществяването на 
фискален контрол и др.

l	Закон за административните нарушения 
и наказания, приложим при обслужването на кли-
ентите, осъществяването на ревизионни производ-
ства и проверки на задължени лица. 

В Стратегия за Национална сигурност на Репу-
блика България политиката за финансова и иконо-
мическа сигурност се свързват с “осигуряване ста-
билността на финансовата система и разработка на 
мерки за ранно предупреждение за наличието на 
вероятността от възникване на рискови процеси за 
паричната политика , финансовата стабилност 
и стопанския оборот, както и упражняване на по-
стоянен контрол върху тях“[5].

Политиката за сигурност в отношение човек – 
природа се свързва с „политики в изпълняване на 
стандартите за екологична експертиза и защита в 
присъединяване към глобални и регионални ини-
циативи и екологични проекти, насочени към по-
добряване качеството на околна среда и защита на 
екологичната сигурност“ [5].

Препоръки за подобряване на правната рамка 
относно финансова стабилност

Препоръките за подобряване на правна сис-
тема се правят съгласно методологията на TADAT. 
Инструментът TADAT „идентифицира 9 полета на 
анализ на данъчната система по събиране на при-
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ходите, това са: интегралност на регистрираната 
от данъкоплатеца данъчна основа; ефективност на 
управлението на риска; поддържане на добровол-
ното спазване; своевременност в подаването на да-
нъчните декларации; навременното плащане на да-
нъци; точно докладване в декларациите; ефектив-
ност на данъчни спорове; ефективност на управле-
нието на приходите; отговорност и прозрачност“[7]. 
Тези препоръки включват:

l	Финансовите органи провеждат ефикасна 
политика в сътрудничество с други държавни органи 
и в партньорство с организациите на гражданското 
общество и частните икономически субекти за оси-
гуряване на постъпления в приходната част на репу-
бликанския бюджет и национална сигурност.

l	Защита на финансовите интереси на ЕС чрез 
ефективна превенция и противодействие на опити-
те за измами и злоупотреби , както и срещу неефек-
тивното управление или използване на средства на 
ЕС с цел осигуряване на финансова и екологични си-
гурности като аспекти на националната сигурност.

l	Изграждане на общ подход за подобряване 
на взаимодействието с европейските партньори с 

цел осигуряване на финансова и екологична сигур-
ност чрез използване на нормативни решения на 
европейското и българското право.

l	Поддържане на ефективен надзор и непре-
къснатост на процеса на работа на платежните сис-
теми и финансовата инфраструктура като фактор за 
финансова и екологична сигурност – важни аспекти 
на националната ни сигурност.

l	Усъвършенстване на мерките за финансо-
ва стабилност чрез заложен интегрален подход в 
правната уредба на България [7].

Повишаването на ефективността на органи-
зацията и управлението на събирането на данък 
върху добавената стойност в България е от изклю-
чителна важност с цел гарантиране интересите 
на държавата и националната сигурност. С оглед 
на това прилагането на стратегическия системен 
подход, подкрепен с инструментариума на опи-
сателната статистика, ще определя бъдещите ре-
зултати на Националната агенция по приходите, а 
екологичният подход към сигурността на околната 
среда – основен фактор за национална екологична 
сигурност.

Приложение 1

СПИСЪК НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА,  
ОТНАСЯЩИ СЕ ДО БРАНША ЗАКОНИ

№ Наименование Публикуван:

01 Закон за опазване на околната среда ДВ 91/2002

02 Закон за защита от вредни въздейдствия на химичните вещества, препарати и продукти ДВ 10/2000

03 Закон за водите ДВ 67/1999

04 Закон за управление на отпадъците ДВ 86/20003

05 Закон за чистота на атмосферния въздух ДВ 45/1996

06 Закон за подземните богатства ДВ 23/1999

07 Закон за биологичното разнообразие ДВ 77/2002

08 Закон за защитените територии ДВ 133/1998

НАРЕДБИ

№ Наименование Публикуван:

01
Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни за изграждането 
и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи промишлени инсталации и 
съоръжения, приета с ПМС № 62/12.03.2003 

ДВ 26/2003

02 Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии ДВ 25/2003

03 Наредба № 3 от 15.05.2003 на министъра на околната среда и водите за национална схема за 
екомаркировка ДВ 49/2003

04 Наредба за условията, реда и методите за извършване на екологична оценка но планове и 
програми ДВ 57/2004
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05 Наредба за реда и начина на внос и износ на опасни химични вещества, препарати и 
продукти на територията на Република България ДВ 66/2002

06 Наредба № 1 от 07.07.2000 за проучването, ползването и опазването на подземните води ДВ 57/2000

07 Наредба № 5 от 08.11.2000 за реда и начина за създаване на мрежите и за дейността на 
националната система за мониторинг на водите ДВ 95/2000

08 Наредба № 6 09.11.2000 за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни 
вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти ДВ 97/2000

09 Наредба № 7 от 14.11.2000 за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни 
води във канализационните системи на населените места (ДВ 98/2000) ДВ 97/2000

10
Наредба № 10 от 03.07.2001 за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води 
във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови 
източници на замърсяване 

ДВ 66/2001

11 Наредба № 3 за квалифициране на отпадъците – издадена от министъра на околната среда и 
водите и министъра на здравеопазването ДВ 44/2004 

12 Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки ДВ 19/2004

13 Наредба № 6 от 26.03.1999 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, 
изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници ДВ 31/1999

14 Наредба № 14 от 23.09.1997 за норми за пределно допустими концентрации на вредни 
вещества в атмосферния въздух на населените места ДВ 88/1997

ПРАВИЛНИЦИ

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

№ Наименование Публикуван:

01 Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и 
водите ДВ 10/1999

№ Наименование Публикуван:

01 Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ – одобрена с ПМС № 58 от 
07.03.2003 ДВ 25/2003

1. Direktiva 2006/112/EO na Saveta – obshtata sistema na danaka varhu dobavenata stoynost (DDS) na ES, OB L 347, 
11.12.2006g., s. 1 – 118.

2. Traykova, Evelina. Spravochnik. Evropeyski platformi ot ekologichni NPO. Sofia: Tsentar Otvoreno obshtestvo, 2008.
3. Savet za koordinatsiya na borbata s pravonarusheniyata. http://Europa.eu/Europe
4. Balgarska fondatsiya bioraznoobrazie. http://bbf.biodiversity.bg
5. Strategiya za natsionalna sigurnost na Republika Bulgaria. www.Strategy.bg
6. Statisticheskoto predstavyane v oblast „Ekologichni danatsi i taksi. Natsionalen statisticheski institut, 2015. www.nsi.bg
7. TADAT, Overview. http:// tadat.org/overview/
8. Evropeyska sluzhba za borba s izmamite. http://Europa.eu/Europe
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Политически аспекти  
на китайско-руските отношения

Димитър Дринков

Резюмe: Придобиването на точна представа за състоянието на текущите, средносрочни и дългосрочни 
интереси на центровете на сила в международната политика до голяма степен се обуславя от правилното 
познаване на структурната конфигурация на системата на международни отношения. Макар множество из-
следователи да смятат САЩ за силов полюс в съвременния свят, имащите дълга история на сближаване и 
противопоставяне китайско-руски отношения оказват и ще оказват във все по-голяма степен влияние върху 
центросиловото равнище на международната политическа сцена. В наши дни партньорството между Мос-
ква и Пекин често се окачествява като безпрецедентно по своята дълбочина и ниво на доверие. Множество 
политически и икономически фактори предопределят това сближаване като закономерност. За доброто и 
задълбочено изследване на политическите аспекти на китайско-руските отношения е необходимо да не се 
пренебрегват конкуренцията и подозренията между двете страни, макар и на този етап те да не заемат во-
дещо място. Геополитическите и геостратегическите стремежи на Русия и Китай да установят международен 
ред, в който да играят съизмерима със САЩ роля, остават основен спояващ фактор за сътрудничеството на 
двустранна и многостранна основа между двете бивши империи.

Основната цел на доклада е чрез представянето на политическите аспекти на руско-китайските отно-
шения да се изясни важността на връзките между Москва и Пекин както от гледна точка на двустранното съ-
трудничество между страните, така и като важен процес в системите на международни отношения и глобална 
сигурност, признак за един нов геополитечески ред след края на „Студената война“. 

Ключови думи: руско-китайски отношения, политически аспекти, центрове на сила, двустранно и мно-
гостранно сътрудничество, национални и глобални интереси, поляритет през XXI век, конкуренция и подо-
зрения.

Political Aspects of Sino-Russian Relations 

Dimitar Drinkov

Abstract: An accurate picture representing the state of current, medium and long-term interests, related to the 
centers of power in international politics, largely determines the correct understanding, relevant to the structural 
configuration of the international relations system. Although, many researchers believe, that U.S.A. is the highest 
ranking power in today‘s world, the Sino - Russian relations, known for having a long history of convergence and 
opposition, exercise and will exercise, current and future, great impact on center power level of the international 
political scene. Nowadays the partnership between Moscow and Beijing is characterized as unprecedented in its 
depth and level of confidence. Many political and economic factors determine this cohesion as a pattern. In order 
to have a good and extensive study of the political aspects of Sino-Russian relations, it should not be ignored, the 
competition and suspicions between the two countries. Although at this stage they do not occupy a leading position. 
Geopolitical and geostrategic aspirations of Russia and China to establish international order, in which to play a role 
commensurate with the United States, still remain a major uniting factor for cooperation on a bilateral and multilateral 
basis between the two former empires.

The main purpose of the report is using the political aspects of the Moscow and Beijing relations in order to 
highlight the importance of the bilateral cooperation between the countries, on one hand and on the other hand as 
an important process in the international relations and global security systems, which is a sign for a new geopolitical 
order after the end of the Cold War.

Key words: Sino-Russian relations, political aspects, centers of power, bilateral and multilateral cooperation, 
national and global interests, polarity in the XXI century, competition and suspicions.
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Правилното познаване на структурната конфи-
гурация на системата на международни отно-
шения е един от ключовете за придобиване-

то на точна представа за състоянието на текущите 
и дългосрочни интереси на центровете на сила в 
международната политика. Макар според много 
изследователи САЩ да не са първи сред равни, а 
силов полюс в съвременния свят от гледна точка 
на технологично, научно и икономическо развитие, 
дипломатически потенциал и всичко свързано с 
концепциите, политиката, нормите и институции-
те в сферата на сигурността, китайско-руските от-
ношения оказват и ще оказват във все по-голяма 
степен влияние върху структурирането на центро-
силово равнище на системата на международни 
отношения. 

Изследванията, посветени на политиката на 
центровете на сила и на конфигурацията на отноше-
ния между тях, представляват значителен интерес 
за множество специалисти в сферата на политиче-
ските науки и са изключително важна предпоставка 
за определянето и реализирането на външнополи-
тическите приоритети на всяка страна. Информаци-
ята по тези въпроси ни дава ценната възможност 
да си обясним политиката на взаимообвързаните в 
многобройни международни зависимости държа-
ви, а анализът на ролята и мястото на центровете на 
сила е важна предпоставка за разбирането и оце-
няването на процесите в днешния взаимозависим 
свят – в каква степен се движи в посока на глобали-
зация и дали продължава да бъде безалтернативна 
функция на аспирациите на т.нар. „суперсили“ (оп-
ределение за центровете на сила в международна-
та политика, дадено от британския професор по по-
литически науки Бари Бузан). Съдържанието на този 
въпрос има не само теоретично, но и съществено 
практическо значение. В този ред на мисли доброто 
познаване на различните проекции на отношенията 
между Русия и Китай е от изключително значение 
за изпълнението на посочените цели. 

Анализът на съвременните проекции на ру-
ско-китайските отношения безспорно изисква 
проследяване на техните исторически корени, тъй 
като, както казва известният германо-американски 
политически теоретик и философ Хана Аренд, „все-
ки край в историята таи в себе си ново начало“.

Руско-китайските отношения имат дълга исто-
рия на консолидация и антагонизъм. Трябва да се 
вземе под внимание фактът, че Русия и Китай оли-
цетворяват напълно различни цивилизации – сла-
вяно-православна и китайско-конфуцианска. Това 
различие се проявява най-вече в несъпоставимост-
та на културно-историческото развитие на двете 
страни. Множество изследователи считат пленява-
нето и откарването на руски войници в Китай през 
XIV век като първи контакти между руснаци и ки-
тайци, но би могло да се каже, че руско-китайските 
отношения се активизират в началото на XVII век, 
най-вече заради руското разширяване в Сибир. До 
края на XIX век придобивките са утвърдени от серия 
двустранни договори, сред които като най-значи-
ми биха могли да се отличат Нерчинският (1689 г.) 
и Айгунският (1858 г.). В периода от края на XIX и 
началото на XX век североизточен Китай е обект на 

геополитическо противопоставяне между Русия и 
Япония. Загубената от Руската империя война с Япо-
ния (1904 – 1905) обаче нанася сериозен удар върху 
амбициите на страната в Далечния изток. 

След установяването на съветската власт в Ру-
сия Москва и Пекин (през 1912 г. е създадена Репу-
блика Китай) насочват усилията си към засилване 
на международните си позиции и укрепване на въ-
трешната си консолидация. През 1921 г. е създаде-
на Китайската комунистическа партия (ККП), която 
е активно подпомагана от съветите. Японската оку-
пация на Китай и създадената марионетна държа-
ва в Манджурия (1932 г.) представляват заплаха за 
СССР и Москва започва да оказва военна подкрепа 
на Китай. Чрез участието си и победата в крайната 
фаза на Втората световна война Съветският съюз 
възвръща значителна част от загубените геополити-
чески позиции в Далечния Изток. Победата на ККП 
в гражданската война и създаването на Китайската 
народна република (1949 г.) благоприятстват уста-
новяването на стабилни връзки между двете стра-
ни. Партньорството между СССР и Китай обаче не 
продължава дълго. Двадесетият конгрес на КПСС 
от февруари 1956 г., на който Хрушчов започва лик-
видирането на „култа към личността на Сталин“, 
води до разрив в съветско-китайските отношения. 
Китайското ръководство в лицето на Мао Дзедун 
се противопоставя на претенциите на Москва за 
лидерство в световното комунистическо движение 
след смъртта на Сталин. Противоречията се задъл-
бочават и заради нежеланието на СССР за изгражда-
не на китайска атомна бомба и проиндийската по-
зиция на Кремъл по време на китайско-индийския 
въоръжен конфликт от началото на 60-те години на 
XX век. В периода 1968 – 1989 г. съветско-китайски-
те отношения се характеризират с висока степен на 
конфронтация, върхът на която е силовото проти-
вопоставяне между двете страни от 1969 г. Вслед-
ствие на това през 70-те години Китай установява 
връзки с Европейската общност и САЩ. Началото 
на нормализирането на отношенията между двете 
комунистически страни е поставено едва след по-
сещението на Михаил Горбачов в Пекин през 1989 г. 

В периода след разпадането на СССР руско-ки-
тайските отношения не се развиват във възходяща 
линия, тъй като влезлият за кратко във властта руски 
либерално ориентиран политически елит се стреми 
да се изолира от влиянието на т.нар. „тоталитарни 
режими“. Москва и Пекин дават начало на стратеги-
ческото си сътрудничество по времето, когато вън-
шен министър е Евгений Примаков (1996 – 1998 г.). 
В този период концепцията за „многополюсния 
свят“ придобива популярност в руските и китайски 
политически кръгове и това подхранва амбициите 
на двете страни в тази насока. Идването на власт 
на Владимир Путин създава нужните предпостав-
ки за задълбочаване на сътрудничеството между 
двете страни. През 2001 г. е подписан Договорът за 
добросъседство, дружба и сътрудничество, пред-
ставляващ всеобхватна договорноправна рамка за 
насърчаването на двустранните отношения в реди-
ца области – политика, икономика, търговия, енер-
гетика, военнотехническо сътрудничество, култура 
и образование, а през 2004 г. е сключено споразу-
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мение, което разрешава териториалните спорове 
между Китай и Русия. 

В наши дни тенденцията за възходящо развитие 
на отношенията между Москва и Пекин се затвържда-
ва. Можем да направим извода, че двете държави се 
сближават основно по три важни причини:

l	Да не допуснат Западът да въздейства вър-
ху политическите им системи, оказвайки широка 
подкрепа на руската и китайската опозиция.

l	Естественият стремеж на огромни държави 
като Китай и Русия към международен ред, в който 
да играят съизмерима със САЩ роля.

l	Ограничаване на геополитическото проник-
ване на САЩ в изключително важни за сигурността 
на двете страни зони - бившите съветски републики 
и враждебните към Китай съседи.

Тези основни елементи на сътрудничество-
то между Китай и Русия са доказателство, че ки-
тайско-руското партньорство не се основава на 
пряка враждебна насоченост, а по-скоро е израз на 
геополитическите интереси на двете страни. Съвре-
менните вътрешнополитически и институционални 
особености на Китай и Русия, както и външнополити-
ческите им концепции, в голяма степен представят 
специфичната роля на двете големи източни страни. 

Китайската народна република изгражда кому-
низъм като капиталистическа алтернатива на запад-
ната демокрация. Един от представителите на ки-
тайското предприемачество и политолог, Ерик Ли от 
Шанхай пише в сп. „Форийн ъфеърс“: „...китайският 
политически модел никога няма да измести изборна-
та демокрация, защото за разлика от последната, той 
не претендира за универсалност. Той не може да бъде 
изнасян. Но неговият успех показва, че много системи 
на политическо управление могат да работят, когато 
са съобразени с културата и историята на страната. 
Важността на китайския успех не е в това, че подси-
гурява света с алтернатива, а в демонстрирането на 
това, че съществуват успешни алтернативи“.1

Русия на Путин защитава каузата на „суверен-
ната демокрация“. Тоест демокрацията ни е ценна, 
но ние имаме суверенното право да кажем кое от 
наша гледна точка е демократично и кое не.2 Двама 
руски авторитетни политолози обясняват защо Ру-
сия не е склонна да действа в полза на общите инте-
реси: според Сергей Караганов страната преминава 
през период на постреволюционно възстановяване, 
завръща се към представата за националната дър-
жава и към ценности, забранени през времето на 
комунизма – религия, индивидуализъм, алчност.3 

Фьодор Лукянов пише, че ако „използваме класиче-
ската фраза на Александър Горчаков, руски външен 
министър от средата на XIX век, „Русия отново се 
взима в ръцете си.“ Постсъветската ера, през която 
руската външна политика се опитваше да доказва, 
че страната прибързано е отстранена от списъка на 
глобалните играчи, приключи. Русия направи всич-
ко възможно и се завърна в редовете на страните, 
които не могат да бъдат пренебрегнати“.4

Тези специфики в политическия живот на две-
те страни са доказателство, че в съвременния свят 
националните интереси доминират мисленето и 
поведението на водещите центрове на сила на 
международната сцена. Именно взаимообвърза-

ните външнополитически и вътрешнополитически 
потребности на Китай и Русия ги превръщат в ес-
тествени съюзници.

Съществуват множество фактори, които обусла-
вят дългата продължителност на китайско-руското 
сътрудничество. Макар и с известно забавяне на тем-
пото, китайската икономика продължава растежа си, 
докато руската все още изпитва трудности, най-вече 
вследствие на наложените от САЩ и ЕС санкции. По 
тази причина Русия използва своите огромни енер-
гийни запаси, за да си осигури чрез техния износ не-
обходимите средства за подобряване на състояние-
то на своята икономика и отбранителна индустрия. 
От друга страна, Китай се нуждае от непрекъснато 
нарастващи доставки на енергоносители, за да под-
държа високия си икономически ръст.

Освен това геополитическите и геостратегиче-
ските интереси на Китай и Русия се препокриват в 
голяма степен. Почти винаги в последните години 
Пекин и Москва заемат сходни позиции по редица 
международни проблеми. Най-показателните при-
мери от настоящото десетилетие са кооперирането 
в Съвета за сигурност на ООН по отношение на по-
литическата ситуация в Сирия и разглеждането на 
ислямския фундаментализъм като заплаха за нацио-
налната сигурност. Като цяло двете страни уважават 
геополитическите си интереси и стратегии и се обе-
диняват срещу хегемонизма на Запада. Това поведе-
ние би могло да се определи като признак за един 
нов геополитически ред след Студената война.

Следва да се има предвид, че руско-китайски-
те отношения освен на двустранна, се развиват и на 
многостранна основа. Страните са членове на Шан-
хайската организация за сътрудничество, сътруд-
ничат си по отношение на китайския проект „Един 
пояс – един път“ и в други многостранни формати. 
Особено внимание привлича участието им във фор-
мата БРИКС . Напълно реална изглежда прогнозата, 
че значителните размери на икономиките на стра-
ните от БРИКС в бъдеще ще им позволят да тран-
сформират икономическия си ръст в политическо 
влияние, което би довело от своя страна до фор-
мирането на нов икономически елит. Анализите на 
една от най-старите инвестиционни банки в света 
– „Голдман Сакс“, представляват доказателство за 
голямото значение в международните отношения 
на това обединение. Според тях към 2050 г. общи-
ят ръст на икономиката на БРИКС ще надхвърли 
по размер ръста на икономиката на най-богатите 
страни в света, известни като Г-7, като същевре-
менно други специалисти предвиждат, че това ще 
се случи към 2032 г. Въпреки това не трябва да се 
пренебрегва и вероятността конфликтните интере-
си и политическите, социални и културни различия 
между страните да попречат на блока да превърне 
икономическата си мощ в колективна политическа 
сила на световната сцена. 

Посочените форми на двустранно и много-
странно сътрудничество обуславят закономерност-
та на руско-китайското партньорство, но не трябва 
да се игнорират и конкуренцията и подозренията 
между двете страни, които макар и да не са водещи 
в отношенията между Москва и Пекин, в никакъв 
случай не са лишени от основания.
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Централна Азия безспорно е една от основ-
ните предпоставки за възникването на недоверие 
между описваните от много анализатори като анти-
западен блок бивши империи. КНР осъществява ак-
тивна икономическа експанзия в региона и в опре-
делен смисъл Пекин се явява конкурент в зона, коя-
то традиционно Русия разглежда като пространство 
на своите изключителни политически и икономиче-
ски интереси и национална сигурност. Интеграция-
та на държавите от ОНД в регионални организации, 
ръководени от Москва, е приоритетен интерес на 
Русия. Централна Азия е идеална възможност за 
прилагане на тази стратегия, тъй като държавите в 
региона разполагат със значително по-малки въз-
можности за маневриране от Украйна, Молдова и 
Кавказките държави. Лидерството на Русия се на-
лага както с политически средства (подкрепата на 
Кремъл към режимите на Назарбаев в Казахстан и 
на починалия през 2016 г. Каримов в Узбекистан), 
стратегически средства (Организацията на догово-
ра за колективна сигурност (ОДКС) и успешните пре-
говори за разширяване на Митническия съюз), така 
и с икономически лостове (контрол на подземните 
богатства от руски фирми). Успехът на използваните 
от Москва дипломатически и парадипломатически 
прийоми създава впечатлението, че на централ-
ноазиатските държави им е предопределено да 
бъдат руски съюзници. Обвързаността на централ-
ноазиатските републики с Русия се обуславя също 
от изолираното географско положение на региона 
от основните финансови и икономически потоци в 
света, а задоволяването на стопанските потребно-
сти на страните и решаването на много от общите 
проблеми от постсъветско естество предопределят 
тясното сътрудничество с Русия.

Днес обаче този модел не изглежда толкова 
непоклатим. Бележещият възход Китай продъл-
жава да отстоява позициите си с мащабни стъпки 
и това притеснява Москва. Факт е, че държавите от 
Централна Азия приветстват активността на Китай 
в региона, тъй като виждат в негово лице богат нов 
партньор и потенциален инвеститор в развитието 
им, а освен това появата на подобен партньор би 
укрепила позициите им в диалога с Русия. 

Съществуват и други тенденции, които имат 

потенциал да породят напрежение между Китай и 
Русия. Сред тях е демографската криза в РФ, съз-
даваща особено „изпразване“ на огромната тери-
тория на Сибир и Далечния изток от славянско на-
селение. Огромни площи земя в Забайкалието се 
отдават под аренда на китайски компании, които 
привличат на работа главно китайски работници, а 
„мирното“ настъпление чрез проникването на ки-
тайски заселници би могло в дългосрочен план да е 
предпоставка за откъсване в една или друга форма 
на тези територии от Руската федерация. Тази хипо-
теза изглежда трудно реализируема на този етап, 
но все пак трябва да се отчете като фактор, който 
в бъдеще би могъл да окаже значително влияние 
върху руско-китайското сътрудничество. 

Предизвикателство между двете страни е и 
руската политика спрямо Крим и Украйна. Дейст-
вия Русия в Украйна напълно противоречат на 
стратегическата цел на Китай за национално обе-
динение, а освен това страната е особено чувст-
вителна на тема държавен сепаратизъм, най-вече 
заради борбата с проявите му в Тибет и Синдзян. 
Въпреки това Китай се въздържа от официална 
критика, тъй като стратегическото партньорство с 
Москва е от изключително значение за най-много-
людната страна в света.

Множество фактори както на икономическо, 
така и на политическо ниво, представляват стабил-
ни предпоставки за настоящото и бъдещо партньор-
ство между Китай и Русия. Представените факти и 
разсъждения обективизират двете основни цели на 
доклада. От една страна, анализ на руско-китайски-
те отношения от гледна на историята им и насто-
ящите и бъдещите им проекции. От друга страна, 
очертаване на общите за двете страни геополити-
чески и геостратегически стремежи, изразяващи се 
в амбициите им да установят такъв международен 
ред, в който да играят съизмерима със САЩ роля. 
Така стабилната основа на китайско-руското съ-
трудничество би могла да се превърне във важна 
предпоставка за промяна на структурната конфи-
гурация на центросилово равнище на системата на 
международни отношения и съответно за оказване 
на влияние върху развиващите се международно-
политически процеси. 
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Значението на оперативните фактори  
в процеса на планиране на операции

майор Данко Фаразов

Резюме: Многополюсният модел на света и протичащите глобални и регионални промени създават 
условия за развитието на локални конфликти с ниска интензивност, които се различават от разбирането за 
военен конфликт от времето на двуполюсния свят от времето на Студената война и еднополюсния след това. 
Тези конфликти не протичат между две държави, а на територията на една държава с голям брой и неясни 
участници. Характерното за тях, е че продължават много дълго във времето. За потушаването им се изразход-
ват големи ресурси и усилия, които дават малко положителни резултати. Един от начините за увеличаване 
на ефективността и постигане на по-голям успех е задълбоченото анализиране на възможно най-голям брой 
оперативните фактори в зоната на операцията.

Ключови думи: оперативни фактори, оперативно планиране, зона на операцията, всеобхватен подход.

The Importance of Operational Factors  
in the Operation Planning Process

Abstract: Multipolar model of the world and the ongoing global and regional changes create conditions for the 
development of local low intensity conflicts that differ from the military conflict since the bipolar world of the Cold 
War and unipolar then. These conflicts do not occur between the two countries and the territory of a state with a 
large number of unclear participants. Typical for them is that they continuing a very long time. To resolve the conflicts 
they spend large resources and efforts that provide little positive results. One way to increase efficiency and achieve 
greater success is in-depth analysis of the largest possible number of operational factors in the area of operation.

Key words: operational factors, operational planning, area of operation, comprehensive approach.

Детайлното, подробно и пълно отчитане на 
всички оперативни фактори, както и тяхното 
задълбоченото и правилно тълкуване и ана-

лизиране може да даде значително пълна и ясна 
картина за реалната обстановка в процеса на пла-
ниране на военни операции. Това от своя страна 
предварително разкрива много неизвестни и дава 
недвусмислени отговори на редица въпроси. В този 
процес трайно се намалява риска и категорично се 
обособяват съществените въпроси, като излизат на 
преден план ключовите зависимости, ограничения 
и възможните опасности.

Често пъти в практиката не отчитането на пъл-
ния спектър на оперативните фактори и тяхното 
значение и въздействие в процеса на планиране 
на операции на оперативно ниво не само върху 
бойните операции, но и върху цялостния обем на 
мероприятия и дейности във всички фази на една 
операция може да бъде критично и пагубно. Това се 
изразява главно в не достигане на желаните крайни 

състояния, огромен преразход на ресурси, голяма 
продължителност, изгубване на инициативата, мал-
ки или нищожни загуби върху атакуваната страна.

За съжаление, съвременната практика изобил-
ства от подобни примери, което показва несъвър-
шенството на механизмите и процедурите в проце-
са на планиране и процеса на вземане на решение, 
въпреки съвременните средства за разузнаване и 
обособилата се вече неизменно компютърна тех-
ника за подпомагане на работата, включително и 
непосредствено на самото бойното поле, в зоната 
на съвместната операция. 

На оперативно ниво най-ясно си пролича-
ва тясната връзка между оперативните фактори 
„пространство“, „време“, „сили“ и „информация“. Те 
се намират в постоянна пряка зависимост и трудно 
могат да се балансират напълно, но непознаване-
то в дълбочина на някой от тях създава условия за 
големи пропуски и рискове. Например връзката на 
факторите пространство и сили са в изключителна 
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зависимост с възможностите за разполагане, дви-
жение и използване а от там и с фактора време.

Характерен пример за неотчитане в пълен 
обем на оперативните фактори може да се посочи 
войната в Афганистан, която официално продължа-
ва от 2011 г. до 2014 г., но на практика има малко 
положителни резултати при огромни средства и 
много дълъг период от време за САЩ и коалицион-
ните партньори.

Въпреки добре известния и онагледен опит 
от Съветската инвазия в Афганистан в периода от 
24.12.1979 г. до 15.02.1989 г.

Този период представлява етап от граждан-
ската война в Афганистан, в която влизат просъвет-
ските правителствените войски от една страна и въ-
оръжената опозиция на муджахидините (ислямски 
фундаменталисти) от друга, които получават под-
крепа от САЩ, Европа, Китай и Пакистан. Съветска-
та армия навлиза, както е видно от фигура 1, през 
два сухопътни маршрута и един въздушен коридор, 
като установява контрол над големите градове и 
военни бази. Това не донася желаните резултати, 
тъй като положението в страната продължава да 
бъде нестабилно и в крайна сметка съветските вой-
ски са поставени в положение да водят партизанска 
война с ислямските фундаменталисти следващите 
5 години. Равносметката на загубите за съветската 
армия показва 14 453-ма убити, 53 753-ма ранени, 
като според западни източници загиналите са око-
ло 40 000 души. Загубите на техниката респектив-
но възлизат на: танкове – 147 бр., БМП, БМД и БТР 
– 1314 бр., КЩМ – 1138 бр., бордови товарни авто-
мобили – 11369 бр., инженерни машини – 510 бр., 
самолети – 118 бр., вертолети – 333 бр.1 

Тази статистика на загубите показва огромно-
то количество участваща техника и войски в тази 

война, а постигнати резултати в края при изтегляне-
то от държавата показва слабостите в отчитането на 
оперативните фактори на средата, в ефективността 
на планирането и в провеждането на операциите. 
Характерно за географията на Афганистан2, че тя е 
планинска и три четвърти е високопланинска. Няма 
излаз на море.

Климатът е тежък, сух и полусух, субтропичен, 
с горещи лета и ледени зими. Най-много валежи па-
дат през зимата. Характерни са пясъчните бури от 
юни до септември. В рамките на 120 дни скоростта 
на вятъра превишава 150 км/ч.

От животинския свят е от значение при опре-
деляне на характеристиките на оперативното прос-
транство е наличието на отровни змии като кобра-
та и още няколко вида. Разположена в централна 
Азия, растителността е най-вече степна и пустинна. 
Трябва да се отбележи наличието на голям брой от-
ровни растения като някой са опасни дори само при 
допир. Само планинските райони на границата с Па-
кистан има гори от вечно зелен дъб на височина от 
2000 до 2400 м и иглолистни над 3000 м.

Неравномерно разпределена речна система. 
Има четири главни реки : Аму Даря, Хелманд, Хари 
и Кабул. Реките се вливат в затворени езера или во-
дите им в крайната точка потъват в пясъците. Само 
две реки Аму Даря и Кабул напускат очертанията на 
границите на страната.

Тази кратка справка за съветската война в Аф-
ганистан показва, че въпреки голямото числено и 
техническо превъзходство не само във военно, но и 
чисто ресурсно отношение, в добавка и подкрепата 
на официалната правителствена власт в държавата 
не може да доведе до бързи и положителни крайни 
резултати. На практика се случва точно обратното, 
огромно количество ресурси (човешки, материал-

Фиг. 1. Схема на съветската инвазия на 24.12.1979 г.

ЛЕГЕНДА

Сухопътен маршрут  
на съветските  
войски

Контролирана 
територия от  
съветските войски
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ни) и дълъг период от време. Ясно се показва същ-
ността на проблема, че не адекватното и правилно 
отчитане на оперативните фактори на среда дори и 
само географията, като част от оперативния фактор 
пространство, води след себе си явни провали на 
иначе добре въоръжени, обучени и многочислени 
армии разполагащи с неограничени ресурси (бойни 
и логистични).

Неотчитайки грешките и опита от съветската 
инвазия, коалиционните партньори от НАТО също 
понесоха значителни загуби и потънаха в дълга и 
скъпа война със съмнителни резултати.

Официално военната операция започва на 
7 октомври 2001 г., водена основно от САЩ срещу 
режима на талибаните и включваща коалиция от 
други държави. Операцията носи името „Операция 
трайна свобода“ провежда се основно по границата 
с Пакистан, южните и източни части на държавата, 
като включва над 28 000 американски военнослу-
жещи. В продължение на няколко седмици се про-
веждат постоянни бомбардировки от въздуха, след 
което в началото на 2002 г. започва сухопътната 
фаза. Поводът за операцията е в отговор на атен-
татите от 11 септември 2011 г. като основна цел е 
залавянето на Осама бин Ладен, отговорен за атен-
татите според американското правителство.

Втората операция е на НАТО (ISAF – International 
Security Assistance Force), включваща 41 държави, 
над 51 000 военнослужещи, като дяла на амери-
канските военнослужещи е приблизително 20 000 
към края на 2008 г. Тази операция е на основата на 
Бонската конференция през 2001 г. с мандат на ООН 
като започва от 2003 г., за да се подкрепи времен-
ното правителство на Афганистан след свалянето от 
власт на талибаните, управлявали страната от отте-
глянето на съветските войски през 1989 г.

Крайната равносметка до 28 декември 
2014 г., за повече от тринадесет години, е че съ-
юзническите и коалиционни сили понасят много 
жертви, а войната с талибаните не довежда до 
крайни положителни резултати. В същото време 
растат разходите за операцията, а държавите из-
пращащи военни контингенти стават все по-зле 
настроени към операцията.

Ако се разгледа историята на военната опера-
ция в тринадесет годишния период, условно може 
да се раздели на два периода, които ясно показват 
проблематиката и смяната на възгледите, и под-
хода на съюзните и коалиционните сили. Първият 
започва от началото на операцията и продължава 
до 2008 г. Въпреки първоначалните привидни ус-
пехи за сваляне режима на талибаните операцията 
протича предимно с използването на военна сила, 
като се води война с бунтовническите армиите на 
талибаните и алкайда. В крайна сметка през 2006 г. 
талибаните успяват да върнат позициите си и да 
контролират значителни райони от държавата. Про-
изводството на наркотици се завишава значително, 
а след 2006 г. жертвите и загубите на коалицията се 
покачват неприемливо много. Като резултат през 
следващите две години централната власт в Аф-
ганистан губи позициите си на влияние извън сто-
лицата Кабул и държавата отново е в нестабилно 

положение, което практически обезсмисля прове-
дената до момента военна интервенция и израз-
ходваните средства и ресурси.

От тук може да се определи условно и нача-
лото на втория период като се направи анализ на 
допуснатите грешки. Направените изводи показват, 
че военните средства не са в състояние да доведат 
до положителни резултати, дори разгледани и в 
тясно военната област. Тъй като голяма част от дър-
жавите не разполагат е с ефективно действащи екс-
педиционни формирования, подготвени за такъв 
вид операции, главно с партизански бунтовнически 
армии, имащи голям боен опит, воюващи от десети-
летия и използващи асиметрично противодействие. 
Използването на редовни войскови формирования 
нямащи необходимата подготовка и умения за во-
дене на военни действия на терен много различен 
от техния, липсата на ефективни разузнавателни 
процедури и механизми, малък брой специалисти 
за правилно и задълбочено анализиране на опе-
ративната среда и оперативните фактори както и 
малка възможност за включването на всички осо-
бености на оперативната среда в ефективни и ясни 
процедури води до малка ефективност на процеса 
на планиране и създава трудности в процеса на взе-
мане на решение. От друга страна, желанието на 
командирите за намаляване на загубите и за да се 
намали риска за живота и здравето на войниците, 
води до ограничаване на дейностите и обхвата на 
използване на силите а като следствие се получава 
силно намаляване на ефективността на провежда-
ната военна операцията. 

Може да се каже, че тук е началото на използ-
ването на един значително нов подход в процеса на 
разузнаване, анализиране и планиране, който е в 
следствие от опита на допуснатите грешки, както и 
получените отрицателни крайни резултати. Тук ва-
жен момент е към военната операция да се подхо-
ди не само като използването на военна сила, но и 
включването на не военен компонент включващ ня-
колко ключови (жизнено важни) области. Съчетава-
нето на военния и невоенния компонент определя 
и вижданията и концепцията на всеобхватния под-
ход, залегнал в основата на новата стратегическа 
концепция на НАТО на срещата на върха от 2010 г. 

Този нов подход в стратегията на НАТО обхва-
ща сравнително пълния спектър на основните дви-
жещи механизми в етимологията на процесите в 
оперативната средата, където се провежда военна-
та операция. Това от своя страна позволява процеса 
на планиране да бъде значително по-обширен и пъ-
лен. Така могат да се установят съществените при-
чини за трудностите в Афганистан, които са в резул-
тат на много фактори, като начина за възприемане 
на местните водачи от населението, причините за 
религиозното разделение, етническия състав, исто-
рическите процеси и външните влияния от региона-
лен и глобален характер. Всичко това представлява 
сериозна пречка за обособяване на устойчива и ле-
гитимна власт с пълноправно и пълноценно функ-
ционираща политическа система.

За правилното и пълно управление на мно-
гонационална операция е необходимо и пълното 
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изясняване на всички съществуващи фактори, не 
само свързани със статичната среда в зоната на 
операцията, но и свързани много по-тясно с проце-
сите, които протичат и начина и механизмите, които 
функционират в зоната на операцията. Те могат да 
имат пряко или косвено въздействие, но оказват ог-
ромно влияние върху измеренията на оперативно-
то пространство и характера на операцията. На тази 
основа е необходимо да се разбере и определи 
тези ключови действащи оперативни фактори, вли-
яещи на военната операция, за да се подобри про-
цеса на планиране и прцеса за вземане на решение. 
Тези ключови оперативни фактори, допринасящи 
за състоянието на кризата, са: 

– фактор пространство;
– фактор време;
– фактор сили;
– фактор информация.3

Често пъти непосредствено в зоната на опе-
рацията всеки оперативен фактор се състои от 
множество съставни елементи характерни само 
за дадената среда, които обособяват неговите 
стойности и значение при изграждането на опоз-
натата картина на оперативната среда. Точно те са 
малките препани камъчета, които в хода на про-
веждането могат да затруднят или провалят добре 
обосновани, планирани и организирани многона-
ционални военни операции.

За определяне на пълното значение на факто-
ра пространство е необходимо да се определят 
следните негови измерения:

Географията на местността. Характерни фор-
ми, като гори, водни площи, блата, планини, пла-
нинско-гориста (пресечена) местност, пустини и 
населени пунктове ще оказват влияние на прид-
вижването, комуникациите и маньовъра със сили и 
средства и на двете страни. Анализът на географи-
ята на местността ще определи: райони, свободни 
за придвижване; райони със затруднено придвиж-
ване; райони, невъзможни за придвижване.

Инфраструктура. Комуникационната мрежа, 
включваща елементи, като пътища, пристанища, 
летища, мостове, жп линии и комуникационни въ-
зли, оказва голямо влияние върху мобилността и 
логистичното осигуряване на операцията. В опре-
делени операции те ще бъдат необходими за огра-
ничаване на щетите върху социално–икономиче-
ската инфрастуктура като жилищно строителство, 
ключови публични и индустриални съоражения, 
както и върху транспортната мрежа.

Защитени зони. Международните споразу-
мения и законодателство, касаещи военните кон-
фликти определят, че някои обекти като културни, 
религиозни, медицински центрове и други такива 
не могат да бъдат използвани с военна цел и не мо-
гат да бъдат определяни като цели. Изискванието 
за минимизиране на косвени щети и цивилни жерт-
ви ще наложи ограничения на операцията, особено 
в големите населени пунктове. Освен това обекти 
като ядрени централи и химически заводи, при на-
насяне на удари върху тях, представляват заплаха 
за безопасността както на собствените войски, така 
и за цивилното население.

Климатични условия. Климатичните условия 
в определена степен възпрепятстват или улесня-
ват мобилността на войските. Лошите климатични 
условия оказват влияние върху въздушните опера-
ции, комуникациите, целеуказването, воденето на 
разузнаване и морските операции. В по-широк ас-
пект условията определят вида на екипировката, 
логистичното осигуряване и подготовката, от която 
се нуждаят войските за водене на операции в спе-
цифични региони и условия.

Други. Групиране на основни цивилни действа-
щи лица, организации и институции (официални и 
неофициални), които упражняват власт или налагат 
правила върху определени географски райони или 
организации чрез прилагане на различни форми на 
политическо или религиозно влияние и сила. Това 
са политическа система, партии и основни действа-
щи лица, които задължително трябва да предста-
вляват културните, историческите, демографските 
и религиозните фактори, обуславящи едно обще-
ство. Етническия състав на населението в зоната на 
операцията, както и отношението на етническите и 
политическите организации в определен конфликт 
оказват важно влияние, особено в операции за си-
гурност, стабилизиране и поддържане на мира. 

Важна дейност в определянето на оператив-
ните фактори е CPOE4 (Comprehensive Preparation of 
Operational Environment) по отношение на планира-
нето на многонационална операция. 

Оперативното пространство налага редица 
ограничения, предоставя възможности за против-
ника, но и на приятелските сили, това е от решаващо 
значение за предвиждане възможните варианти за 
действие на противник и даване на възможностите 
на отговор на приятелските сили.

Основна промяна във фокуса на всеобхватната 
подготовка на оперативната среда е Comprehensive 
Preparation of Operational Environment  (СРОЕ), което 
представлява специфичен щабен процес, ръково-
ден от служителите по разузнаването, за да се раз-
работи цялостно разбиране за оперативната среда, 
обхващаща всички домейни ПВИСИИ (политически, 
военни, икономически, социални, инфраструктур-
ни и информационни), включително свързаните 
с тях потенциални заплахи и рискове, в подкрепа 
на планирането и провеждането на кампания или 
операция. Тя изгражда интегрирано разбиране за 
основните характеристики на оперативната среда, 
включително земя, въздух (космос), морските изме-
рения, както и системите в домейните ПВИСИИ на 
основните противникови, приятелски и неутрални 
участници, които могат да повлияят на съвместни-
те операции. Резултатите от CPOE се разработват, за 
да подпомогнат работата в процеса на оперативно 
планиране в конфликти с ниска интензивност (low 
intensive conflict – LIC) се дължи на близостта на на-
селението и човешкото присъствие в зоната на опе-
рацията. Разбира се, традиционните въздействие, 
дължащо се на географията и метеoрологията на 
района ще се анализират като географски компо-
нент, но могат да бъдат усложнени от градското 
въздействия, това е влиянието на урбанизираните 
градски райони, които основно се намират във фо-
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куса на анализа CPOE и тогава особено когато става 
въпрос за COIN (англ. counter insurgency – „антибун-
товнически действия“).

Описанието на зоната5 за съвместната опера-
цията се разглежда в единадесет измерения, необ-
ходими да се определи така наречената опозната 
картина:

– природа и устойчивост на държавата;
– регионални и глобални отношения;
– икономика;
– демография;
– информация;
– физическа среда;
– технологии;
– външни организации;
– национална воля;
– време;
– военни способности.
За всеобхватен анализ на въздействието на 

оперативната средата в зоната на операцията до-
пълнително се разглеждат както и конвенционал-
ното и неконвенционалното описание, включващо 
следните области, които са в непосредствена връз-
ка с посочените оперативни фактори:

География и терен – история на района, причи-
ни за конфликта, исторически тенденции; хидроло-
гични данни, данни за надморската височина, осве-
теност, средните валежи, температурни корелации, 
стойности на скоростта и посоката на вятъра, влаж-
ност на почвата и почвен състав, растителност, диви 
животни, болести.

Инфраструктура – държавни институции – 
местоположение, граждански специалисти; прево-
зи и други.

Демографската ситуация – етническа принад-
лежност, религия – места, ръководители; езици, 
медии, плътност на заселване, възрастови демо-
графия, условията на живот, участници и влияние 
– политическо, полицейско, военно, криминално, 
религиозно, население.

Вражески сили – военни, паравоенни, теро-
ристични организации, трафик на наркотици.

Политически и икономически обуславености 
– разпределение на националните активи, източни-
ци на доходи, различия между социалните групи, 
политически репресии, политическа принадлеж-
ност, лоялност към местната, регионална и нацио-
нална власт, технологична база, прямота на полити-
ческата/правителствената среда, дейности за неза-
висими реформи, насилие/толерантност, образова-
телна система и политически лидери, условията на 
живот, радиационни излъчвания, оръжия за масово 
поразяване, политическа принадлежност към САЩ, 
източници на властта - място, граждански експерти; 
интернет, банково дело, оптична мрежа, клетъчни 
мрежи, сайтове за културно значение, пътища на 
търговията, дистрибуцията на наркотици, психоло-
гическа обществена среда, болнични/медицински 
заведения, престъпни групи, неправителствени 
организации, друга приярелска нация, оръжия и 
оборудване, райони благоприятни за партизански 
действия.

Враждебни сили – храмове, неутрални патрии, 

анти-САЩ (НАТО) групи и общности, важни обекти, 
превози на химикали и употреба, банди, юрисдик-
ция, земеделски активи, снабдяването с хранител-
ни продукти и други.

Условия за участие – законен мандат, правила 
за командването, договори, закони, мирни споразу-
мения.

Разглеждане на гражданските организации 
и структури – с цел да се помогне при анализират 
гражданските дейности отразяващи се в подхода 
ASCOPE (areas, structures, capabilities, organizations, 
people and events) който е доказал своята ефектив-
ност и е свързан с DIME (Diplomatic, Informational, 
Military, Economic). ASCOPE разглежда непосред-
ственото въздействие от военната намеса върху 
цивилното население на тактическо ниво. DIME 
включва в себе си дълъг период от време и раз-
глежда процеса на стратегическо ниво – диплома-
тическото, информационното, военното и икономи-
ческо въздействие.

Мисийното командване на системата за ко-
мандване и контрол разглежда:

Пространство. Ключови зони са места или 
специфични особености на терена в рамките на 
зоната на операцията, които не са с важно военно 
значение. Подхода за анализиране на тези терени 
е (OAKOC – Observation, avenues of approach, key 
terrain, obstacles and cover and concealment) – на-
блюдение, пътища за подход, ключови местности, 
препятствия и възможности за прикриване и укри-
ване. Командирите анализират тези пространства 
за тяхното въздействие върху войските и целите в 
хода на операцията.

Структури. Съществуващата инфраструктура 
могат да играят много важна роля. Такива са: мосто-
вете, излъчвателни кули, електроцентрали и язови-
ри – са традиционни цели във военнен конфликт 
и трябва да бъдат опазени. Други – като напри-
мер, църкви, джамии, националните библиотеки 
и болници, са културни обекти, които са защитени 
от международните закони и други международни 
спогодби и споразумения изобщо. За въздействие 
върху зоната на операцията могат да имат хранили-
ща на токсични и химически вещества.

Способности. Командири и щабовете ана-
лизират способностите от различните нива. Те 
разглеждат тези, които се нуждаят от сигурност, 
поддръжка или подпомагане. Определят се при-
оритетите на работа. Способностите се отнасят за 
възможността на местната власт и населението 
да се справят с основни дейности, като админи-
страцията, обществената сигурност, здравната 
помощ, изхранването и други. 

Организации. Включва международни, прави-
телствени и неправителствени организации. Пред-
ставляват невоенни групи или институции в зона-
та на операцията. Те влияят и си взаимодействат с 
населението, силите и помежду си. Те обикновено 
имат йерархична структура, определени цели, уста-
новени дейности, фиксирани седалища или места 
за срещи и средства, и механизми за финансово или 
логистично осигуряване.

Хора. Хората е общ термин, използван за оп-
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исване на влиянието и отношението на цивилни-
те лица при среща и съприкосновение с военните 
сили. Тези които са в зоната на операцията – тях-
ното мнение, доверие, политическо влияние. Това 
може да окаже положително или отрицателно въз-
действие върху операцията.

Събития. Събитията са рутинни, циклични, 
планирани или спонтанни действия, които оказ-
ват съществено влияние върху организации, хора 
и военни операции. Като пример могат да се да-
дат национални и религиозни празници, харак-
терни земеделски дейности, пазарни дни, избори 
и празнинства.

Анализ на пространството – освен необходи-
мия географски анализ на заобикалящата среда в 
зоната на операцията при конфликти с ниска ин-
тензивност е видно вече, че конфликтите се раз-
пространяват и в градски условия. Това означава, 
че анализът на разузнавателната подготовка на 
оперативното пространство вече се разпростира в 
градовете, предградията и дори подземните нива 
на градовете. Градската среда налага и включване-
то на трето измерение на физическото бойно прос-
транство което включва многоетажните сгради и 
подземните линии на комуникация, това налага до-
пълнителна сложност.

Определяне компонентите на OAKOC 
(Observation, avenues of approach, key terrain, 
obstacles and cover and concealment) в COIN среда 
като:

Наблюдение – използване на инфилтрирани 
шпиони, области с добра възможност за наблюде-
ние.

Пътища за подходи – канализации, покриви, 
пътища, тротоари, пътища за контрабанда, съоръ-
жение или регион, възможност да се адаптират към 
населението, медии и други средства за влияние 
върху общественото мнение.

Ключови терени – населението, ключови ли-
дери, ключови структури, политически и икономи-
чески важни области, достъп до контролни точка, 
линии за комуникации.

Пречки – точки за контрол на трафика, елек-
тронна система за сигурност, планиране на охрана, 
ангажираност и способност да общуват с населе-
нието, културата, политиката.

Прикритие и укриване – от пряк огън, от на-
блюдение, използване на дегизировка или фалши-
ви отличителни знаци, скрити запаси.

Анализ на времето – определяне на влия-

нието на метеорологичното времето върху въз-
можните варианти за действие на приятелските и 
противниковите сили. Това включва и влиянието 
върху местното население. Анализа на метеоро-
логичната обстановка дава отговори за критични 
природни състояния като екстремни температу-
ри, суши или наводнения, ураганни ветрове, при-
родни бедствия и други. Това оказва пряко влия-
ние върху хората и разпространенията на различ-
ни заболявания.

Човешки фактор – представлява връзката 
между силите и оперативното пространството при 
операции с ниска интензивност. То може да бъде 
видяно чрез неговата процентна разбивка съставе-
на от етническите подгрупи и включва анализ на : 

– възможност за миграция и бежански про-
блем;

– религиозни, етнически, родовите връзки;
– историческо недоволство и конфликти; 
– информация за формалното лидерство и ло-

ялност;
– езици, диалект, култура;
– корупция, престъпност, принуда;
– ключови дата и годишнини, фестивали;
–  ключови лидери;
– система за оценка на моралните норми и 

ценности.
Характеризирането на средата налага опреде-

ляне важни компоненти, системи и подсистеми, оп-
ределяне на главните участници, взаимоотношения 
и влияния в зоната на операцията. Обработката на 
информацията за средата представлява системен 
анализ, осигуряващ реален и верен образ на зоната 
на операцията. Той се основава на системен кръсто-
сан анализ на основните домейни на средата. Това 
служи да се определят критичните изисквания на 
командира за информация (CCIRs).

При прилагането на всеобхватния подход при 
идентифициране и определяне на средата се усъ-
вършенства процесът на изясняване на обстановка-
та и задълбоченото познание на зоната на операци-
ята, онагледява се възможно най-пълно картината 
на сигурността в зоната на интереси. Това изключи-
телно много развива и подпомага процеса на взе-
мане на решение, планиране, подготовка и провеж-
дане на многонационална операция.
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Икономически фактори, влияещи върху 
трансграничното сътрудничество  

в Средиземноморския регион 
Дафинка Сидова

Резюме: В доклада се прилагат изследователски методи и инструменти, за да бъдат изведени двата 
най-значими икономически фактора, оказващи влияние върху ефективността на трансграничното сътрудни-
чество, реализирано между седем държави членки на Европейския съюз и десет техни партньори от Северна 
Африка и Близкия Изток.
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Abstract: Applying research methods and instruments, the author presents the two most significant economic 
factors that have influence on the cross-border cooperation’s effectiveness between seven members of the European 
Union and ten partners from the North Africa and the Middle East.

Key words: economic factors, cross-border cooperation, effectiveness, economic security, European Union, 
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Един от приоритетните инструменти за иконо-
мическо, социално и териториално сближаване 
на европейската политика на съседство (ЕПС) е 

трансграничното сътрудничество (ТГС). Доказаната 
му ефективност и добавената му стойност, вклю-
чително по отношение на аспектите на „широката 
сигурност“, подкрепят актуалността на избраната 
тема. Ключовата роля на ТГС между ЕС и партньор-
ите му от Северна Африка и Близкия Изток се пре-
потвърждава и от Глобалната стратегия по външна 
политика и политика на сигурност на ЕС „Споделе-
на визия, общи действия: по-силна Европа“, приета 
през юни 2016 г.

Тезата, която се защитава е, че върху среди-
земноморското ТГС и неговата ефективност оказват 
влияние различни външни фактори, в т.ч. и иконо-
мически. Икономическите фактори обуславят със-
тоянието на икономическата сигурност, в чиито 
условия функционира и се развива ТГС и неговата 
ефективност. 

Обект на изследването са влияещите иконо-
мически фактори, а предмет на изследване е сте-
пента на тяхната значимост.

Цел на разработката е да бъдат изведени и 
анализирани двата най-значими икономически 
фактора, чрез подходящ изследователски и статис-
тически инструментариум. За постигане на поставе-
ната цел, следва да бъдат извършени следните за-
дачи: оценяване на значимостта на няколко иконо-

мически фактори на влияние и определяне на двата 
най-значими; анализ на актуалното състояние два-
та икономически фактора с най-голяма значимост 
за ТГС.

В полза на изследването са въведени следни-
те ограничения: по териториален признак (среди-
земноморския трансграничен регион), по времеви 
признак (от 2000 до 2016 г.) и по брой икономически 
фактори на влияние [2].

Приложената методика включва: системен 
подход, стратегически подход, аналитичен подход, 
художествена и научна абстракция, статистически 
методи и инструменти.

Фокусирането върху икономическите факто-
ри на външната среда допринася за извеждане на 
конкретни причини, предизвикващи промени от по-
ложителен и/или негативен характер. Също така, се 
получава информация за бъдещите възможности и 
заплахи, свързани с ТГС и неговата ефективност по 
отношение на икономическата сигурност.

Чрез художествена абстракция, въз основа на 
литературни и документални проучвания, са фор-
мулирани 11 икономически фактора (табл. 1). Из-
готвена е контролна карта, която е изпратена на 
произволно избрани експерти (на европейско, на-
ционално и местно ниво), представители на научни 
институции, бизнес и неправителствени организа-
ции, които да оценят значим или не е всеки от пред-
ложените фактори. 
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Получената експериментална извадка пред-
ставлява 16% от генералната съвкупност от потен-
циални оценители, до които е изпратена контрол-
ната карта. Извадката може да бъде охарактеризи-
рана като малка, независима и сравнително равно-
мерно разпределена. 

Разпределението на респондентите по полов 
признак е напълно равномерно – половината от 
респондентите са мъже, а другата половина – жени. 
Дисбаланс се наблюдава при разпределението по 
държави членки на ЕС и държави-партньори на ЕС 
– 81% от респондентите са от държавите членки, 
докато само 19% са от държавите извън ЕС (фиг. 1). 
Почти равномерно са разпределени оценителите 
според вида институция, която представляват (фиг. 
2). 56% от респондентите заемат ръководни и упра-
вленски позиции.

Таблица 1

Икономически фактори на влияние върху ТГС в Средиземноморския регион

Фиг. 1. Процентно разпределение на PESTEC –
оценителите по държави

Фиг. 2. Процентно разпределение на PESTEC –
оценителите по институции

За да бъдат отчетени резултатите (табл. 2), се 
въвежда обикновена скала за градиране на отгово-
рите като за всеки отговор „значим“ се дава число-
вата стойност 1, а за всеки „незначим“ – 0. Изчисля-
ва се суровият бал на всеки фактор, като се сумират 
отделните резултати. За извадката от оценители 
най-значимите икономически фактори са наличие-
то на ресурси (природни, човешки, финасови и др.) 
и развитието на микро-, малки и средни предпри-
ятия (Е3 и Е11 – 94% от оценителите). Три от иконо-
мическите фактори са оценени с „незначим“ от над 
50% от оценителите – Е2, Е7 и Е9.

Важно е да се провери какъв брой от икономи-
ческите фактори биха били посочени като значими 
не само от извадката от оценители, но и от генерал-
ната съвкупност. За целта, най-напред се изчислява 

Таблица 2

Резултати от оценяването

*Процент от оценителите, посочили „ЗНАЧИМ“. **Процент от оценителите, посочили „НЕЗНАЧИМ“
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броят на икономическите фактори, считани за зна-
чими от шестнадесетте оценители, както и техни-
те средни стойности (табл. 3). Получените средни 
стойности се използват при проверка на хипотезите 
със Z-тест за една извадка.

В рамките на политическите фактори средна-
та стойност  на външните фактори, оцене-
ни като значими е 7,38, а стандартното отклонение 
(σ – изчислено в MS Excel с формулата STDEV.P за ге-
нерална съвкупност) е 2,934. Хипотезата, която ще 
бъде тествана е, че средният брой фактори, които 
оценителите от генералната съвкупност биха оце-
нили като значими е шест – Н0 = 6. Тогава Н1 > 6.

Прилагайки формула

 (1),

където  е хипотетичният среден брой 
значими външни фактори според оценителите от 
генералната съвкупност.

Получава се, че 

Zexp. = 1,874. 

Съгласно Z-таблицата с критичните стойности 
[1] – Z-стойността е 0,96926, което се равнява на 
96%. Полученият процент показва, че 96% от оце-
нителите от генералната съвкупност, а не само от 
изследваната извадка, биха оценили шест от еди-
надесетте предложени икономически фактора като 
значими. Тъй като вероятността да бъдат оценени 
като значими повече от шест икономически фак-
тора е едва 4%, алтернативната хипотеза няма да 
бъде приета. 

Щом шест от единадесетте икономически фак-
тора биха били оценени като значими, то останали-
те пет биха били незначими или с нисък суров бал, 
което и в двата случая ги прави неполезни за цели-
те на изследването. Следвайки тази логика, на база 
суровия бал на всеки от икономическите фактори 

(табл. 2), се отстраняват петте фактора с най-малък 
суров бал, тоест получили най-малко оценка „зна-
чим“. Тъй като три от икономическите фактори имат 
равен суров бал (11), вместо пет се отстраняват че-
тири фактора с най-нисък суров бал (Е2, Е7, Е8 и Е9).

 Остават седем икономически фактора, от кои-
то трябва да се изберат двата със статистически 
най-висока значимост. В тази връзка се пресмята 
средната стойност на суровите балове на седем 
икономически фактора – (суров бал) = 12,57. По фор-
мулата в MS Excel STDEV.S се изчислява стандартно-
то отклонение на изследваната извадка – s = 1,813. 
Търсените два икономически фактора се означа-
ват условно с Х. Те представляват 29% от общо 
седемте икономически фактора, което означава, 
че те са със суров бал като съотношение над 0,71 
(100% – 71% = 29% или 1 – 0,71 = 0,29). Тъй като е 
необходимо конкретното разпределение да бъде 
преобразувано в стандартно нормално разпреде-
ление, тогава (суров бал) = 12,57 приема стойността 0, 
а търсеният Х става Z-стойност. 

С помощта на Z-таблицата с критичните 
стойности се намира Zеxp., откъдето се вижда, че 
0,71 е най-близо до 0,7123, което съответства на 
0,56 = Zexp.. Прилагайки формула  (2), се по-
лучава следния резултат:

 
. 

Резултатът показва, че двата икономически 
фактора с най-висок суров бал са тези, имащи суров 
бал равен или по-голям от 14. От данните в табли-
ца 2 се установява, че двата търсени икономически 
фактора са Е3 = 15 и Е11= 15 (табл. 4).

Изведените два икономически фактора – Е3 
Наличие на ресурси (природни, човешки, финансо-
ви и др.), Е11 Развитие на микро-, малки и средни 
предприятия – дават най-ясна представа за състоя-
нието на икономическата сигурност и условията, 
в които средиземноморското ТГС функционира и 
развива своята ефективност. И двата икономически 

Таблица 3

Брой значими икономически фактори според оценителите

Таблица 4

Избор на двата най-значими икономически фактора



187

фактора оказват позитивно влияние върху ТГС.
От първия икономически фактор се анализира по 

един природен, човешки и финансов ресурс, а имен-
но - наличието на възобновяеми енергийни източни-
ци, демографски ръст и брутен вътрешен продукт.

В средиземноморския трансграничен регион 
възобновяемите енергийни източници представляват 
конкурентно природно предимство, притежаващо го-
лям потенциал за намаляване на въглеродните еми-
сии. От една страна, устойчивото управление на при-
родните ресурси е важно за икономическата сигур-
ност, от друга – се подпомага екологичната сигурност. 

Концентрираната слънчева енергия е широко-
мащабна обещаваща технология, макар и с високи 
първоначални капиталови разходи. В края на 2015 г. 
Италия, Испания и Франция са сред десетте държа-
ви в света с най-голямо производство на слънчева 
енергия (25,2, 13,7 и 5,9 терават часа). В държавите 
от Северна Африка инвестициите в инсталирането 
на системи за концентриране на слънчевата енер-
гия също нарастват, като до края на 2015 г. Мароко 
инсталира системи с капацитет от 160 мегавата, Ал-
жир – от 25 мегавата и Египет – от 20 мегавата.[2]

Не по-маловажно е развитието на добива на 
енергия от вятъра. В държавите от Северна Африка 
и Близкия изток общият инсталиран капацитет за 
производство на вятърна енергия е над 2 хил. мега-
вата до края на 2015 г., като Египет, Мароко и Тунис 

са с най-голям принос. Въпреки напредъка в държа-
вите извън ЕС, инсталираният капацитет е едва 4% в 
сравнение с този на държавите членки.

Изследването на демографските тенденции е 
необходимо за изясняване на демографските осо-
бености и съпътстващите ги предизвикателства и 
заплахи за икономическата и социалната сигурност. 
Забелязва се, че през 2016 г. населението в среди-
земноморския трансграничен регион е с 27% пове-
че, отколкото при стартирането на МЕDA 2000-2006 
(табл. 5). Общият положителен ръст, разпределен 
между държавите членки на ЕС и страните извън 
ЕС, обаче показва осезаема диспропорция – в края 
на изследвания шестнадесетгодишен период на-
селението в регионите извън ЕС, включени в тран-
сграничния регион, е с 27% по-висок ръст (43%) в 
сравнение с ръста на населението от регионите в 
рамките на ЕС (16%). Сред десетте държави извън 
ЕС максималният прираст е 85% (Ливан), а мини-
малният – 13% (Сирия). За сравнение, максимални-
ят прираст сред държавите членки е 23% (Кипър), а 
Гърция отчита нулев ръст. 

Сравнително в близко процентно съотноше-
ние е разпределено населението между държа-
вите-членки на ЕС и държавите извън ЕС, в полза 
на европейските държави – 53% / 47% (за 2016 г.). 
Въпреки това, населението на Йордания, Сирия, Ки-
пър и Малта, включено в трансграничния регион, 

Таблица 5

Демографски ръст (2000 – 2016) на средиземноморския трансграничен регион

Източник: За държавите членки на ЕС – [3]. За държавите партньорки на ЕС – [4].
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представлява по-малко или равно на 1% от общото 
население в региона. Държавите с най-силно пред-
ставителство по отношение на брой души са Италия 
(22%), Египет (16%) и Испания (14%).

Както в края на MEDA 2000-2006, така и с офи-
циалното приключване на ENPI-CBCMED 2007-2013 
се наблюдават редица дисбаланси и негативни тен-
денции от социално-икономически характер. До 
2006 г. финансовата подкрепа и търговското сътруд-
ничество в отношенията между ЕС и партньорите 
му от Северна Африка и Близкия Изток са много сла-
би. В резултат, процесите за сближаване на брутния 
вътрешен продукт (БВП на глава от населението) са 
трудно управляеми. В не по-безпроблемни обстоя-
телства протича ENPI-CBCMED 2007-2013 белязано 
от разтърсващи събития както в държавите-парт-
ньорки на ЕС (регионални конфликти, „Арабската 
пролет“), така и в самите държави членки (банкова 
криза и криза на държавния дълг). Безспорно, съв-
купността от тези събития и тяхната интензивност 
се оказват сериозно предизвикателство за макро-
икономическата стабилност не само в краткосро-
чен, но и в средносрочен план. Средиземномор-
ският трансграничен регион е повлиян от всеобщо 
икономическо забавяне. Всички страни са засегна-
ти, въпреки че степента е различна. 

В края и на двата програмни периода само 
Израел има същите нива на БВП (на глава от насе-
лението), каквито имат и европейските държави 
(2006 г. – 21 821 щ.д., и 2013 г. – 36 410 щ.д.) (табл. 
6). За 2006 г. средният БВП на държавите извън ЕС е 
малко над 5000 щ.д., което е пет пъти по-малко от 
средния БВП на държавите членки. Въпреки ниски-
те нива, почти всички държави, с изключение на 
Египет и Палестинската автономия, отбелязват рас-
теж през 2006 г. 

В края на 2016 г. от държавите членки само 
Малта отчита повишаване на своя БВП в сравнение 
с 2013 г. Всички останали европейски държави пре-
търпяват спад. Икономическото забавяне е причи-
нено най-вече от:

l	ниски нива на износ, в резултат на рецесия-
та в Европа;

l	намаляване на инвестициите, поради поли-
тическата несигурност;

l	увеличаване на таксите за внос, вследствие 
на високите международни цени на петрола и хра-
ните.

Сравнявайки ситуацията при държавите извън 
ЕС, се констатира значително по-благоприятно със-
тояние в нивата на БВП на глава от населението. В 
края на 2016 г. 60% от държавите бележат положи-
телен ръст, съпоставяйки с данните от 2013 г. 

Ръстът на средния БВП на глава от населението 
на средиземноморския трансграничен регион се е 
повишил със 79% през 2016 г. в сравнение с 2000 г. 
Сравнявайки ръста между държавите, може да се 
обобщи, че с изключение на Либия, която бележи 
спад от 16%, при всички останали шестнадесет дър-
жави се наблюдава положителна тенденция.

Вторият икономически фактор е развитието на 
микро-, малки и средни предприятия. Сравнявайки 
двата програмни периода, става ясно, че микро-, 
малките и средни предприятия играят съществена 
роля, тъй като създават нови работни места и стиму-
лират иновационните процеси. От двете страни на 
Средиземно море микро-, малките и средни пред-
приятия представляват повече от 50% от работната 
сила и повече от 90% от общия брой на предпри-
ятията в региона. Те реализират и значителен дял 
от БВП и износа. Почти 90% от общия брой микро-, 
малки и средни предприятия са микропредприя-

Източник: [5]
N/A – не са налични данни
*Последните актуални данни за Египет и Палестина са от 2015 г., за Сирия – от 2010 г.

Таблица 6

Ръст на БВП на глава от населението (в щ.д.) в средиземноморския трансграничен регион
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тия с по-малко от десет служители. [6] Независимо 
от икономическия спад и финансовата криза, тези 
предприятия продължават да бъдат „гръбнакът“ на 
икономиката и фактор, благоприятстващ икономи-
ческата и социалната сигурност.

В заключение е необходимо да се отчете, че 
тезата е доказана, а задачите и целта са постигна-
ти. Използваният изследователски и статистически 

инструментариум е приложим и за други външни 
фактори на влияние, напр. политически, социални, 
технологични, екологични, културни. В резултат е 
възможно структурирането на PESTEC-анализ, раз-
ширен вариант на PEST-анализа, който е задължите-
лен за пълното разбиране на външната макро-сре-
да, в която функционира и се развива средиземно-
морското ТГС.

[1] Table for Cumulative Standard Normal Distribution. O’Reilly, Home page, online. https://www.safaribooksonline.com/
[2] Olivier, Jos G.J. et al. Trends in global CO2 emissions: 2016 Report. PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, 

European Commission, Joint Research Centre (EC-JRC), The Hague, 2016, PBL publication number: 2315, pp. 55, 57. http://edgar.jrc.
ec.europa.eu/

[3] EUROSTAT. Home page, online. http://ec.europa.eu/
[4] WorldOMeter. Home page, online. http://www.worldometers.info
[5] Knoema Statistical Datas. Home page, online. https://knoema.com/
[6] European Commission. Cross border cooperation within the European Neighbourhood Instrument (ENI). Mediterranean Sea 

Basin Programme 2014-2020, Final version, 17 December 2015. http://www.enpicbcmed.eu/ 
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Intelligence Activities in Asymmetric 
Conflicts

Zoran Jovanovski, PhD

Abstract: In the last few years, the terms “asymmetry” and “asymmetrical antagonism” have become very 
popular in strategic and political science. These terms are used to talk about war, and they have become central 
concepts in the war discourse. Wars, enemies, battles, strategies, methods, options, challenges and many other terms 
connected to armed conflicts are called “asymmetrical” 

Intelligence agencies all around the world lead constant battles to adjust to the new conditions which create 
modern challenges, risks, threats and globalization. In order to overcome the gap among the need, current capacities 
and possibilities of the intelligence agencies it is necessary to insist on continuous development and training in the 
field. This development should consist of redefinition of the standings of the intelligence agencies in the countries as 
well as implementation of new work methods. That is the only way to keep up with the modern challenges, risks and 
threats whose carriers are in a constant search of new perfected ways of endangering. 

Key words: asymmetric threats, asymmetric war, asymmetric conflicts, terrorism, battlefield intelligence 
agencies.

It is known that the intelligence activity is an integral 
part of the most important functions of the state- the 
security features. This industry has a long tradition in 

the history of mankind. If it was seen as a profession, 
it would be the oldest profession in the world. It was 
created as a result of the need to protect people from 
other people who could threaten their survival. This 
service served people to gather information about the 
intentions of the potential enemies and to prepare better 
to defend themselves against potential attacks. As such, 
it has had an important role in the survival of people as 
well as their communities, and it is also described in many 
holy books. According to the Old Testament, Moses sent 
spies into the Promised Land so that they learn about the 
resources offered as well as other characteristics of the 
land (the people living there and such). 

“The dominant threats against the state and the 
international security in the modern world are asymmetric 
threats (such as terrorism, economic and cyber threats)”.1 
These modern threats are the result of development 
and globalization. Their main characteristics are: 
unpredictability, asymmetry and global distribution. They 
represent a major challenge for the traditional intelligence 
and security structures. In the following chapters you can 
read more about the security context, the problems faced 
by the intelligence services in fighting modern challenges, 
risks and threats, as well as about new forms and methods 
of work of the intelligence agencies.

Term and Forms of Intelligence Activities

In contemporary theoretical approaches of politi-

cal science, science of security, intelligence studies and 
other scientific and theoretical approaches studying 
the issue of intelligence activities, a different definition 
can be found relating this issue. In order to discover the 
essence of the concept of intelligence work it is neces-
sary to give some characteristics and descriptions of it, 
as well as to distinguish it from similar terms. There are 
several ways in which it is possible to perceive this area, 
which itself, represents a multidimensional concept. 

According to one interpretation “intelligence ac-
tivities have always been there since it is as old as a 
company. When the company was not at all developed, 
it can be compared to human curiosity. Notification is 
a system of organizational, operational, technical and 
other measures aimed at gathering data and infor-
mation on other countries, disclosure of intelligence, 
subversive and terrorist actions undertaken by enemy 
states or criminal activities planned to be undertaken 
by an organized criminal group”2. With regard to mil-
itary intelligence “it cannot be imagined that a single 
organizational entity of any army, which is designed for 
the operation of the command, does not have an ele-
ment in its structure which is not connected to intelli-
gence activity, because it is an activity that provides the 
commander and the headquarters the information and 
knowledge, which on the other hand, largely affects the 
decision- making process in case of emergency”3.

On the basis of western literature, intelligence 
can be conditionally divided into two levels – strate-
gic and tactical, while in the Serbian Army “security 
is planned, organized and carried out at the strategic, 
operation and tactical levels”4. Strategic intelligence 
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activities, according to the theory of the USA, are the 
“knowledge and anticipation of the world around us, 
which creates the actions of the President”.5 In other 
words, the strategic level of intelligence work is the 
highest level that influences the decision of the high-
est authority of a country. According to the content of 
the strategic level, it includes information of the high-
est authorities of the situation at national and interna-
tional level, i.e. the potential risks and threats to the 
country and its vital interests. 

Tactical intelligence refers to “a much narrower 
space battlefield or the scene/ space operations and 
conditions and events happening there”.6 Another 
name for this type of activity in the jargon of military 
commanders is situational awareness. In addition to 
application in military actions and operations, this level 
of intelligence work is represented in the civil and se-
curity structures; for example when performing a wide 
range of police actions and operations of protection of 
important persons and objects. The main difference 
between these two levels of intelligence activities is 
contained in the level of authority requesting informa-
tion,; in this case it is the tactical and operational level 
commanders who make the field or at the headquar-
ters (if it comes to the operation of large scale action 
and character). In addition to these differences it is very 
important the difference in the type of intelligence in-
formation that is collected. 

In the case of strategic intelligence activities the 
dominant questions are: WHO, WHAT, and WHY while 
on tactical level the questions are WHO, WHAT, WHEN 
and HOW. 

The intelligence activities are performed by the in-
telligence agencies. Intelligence agency represents “in-
stitutionalized and created organization that collects, 
processes and delivers intelligence to stakeholders (le-
gal entities and individuals, international organizations 
and their agencies, organizations and terrorist net-
works, criminal organizations and countries) whose or-
ganization and functioning is not necessarily legal and 
legitimate, and may include work involving active offen-
sive and defensive protection of the interests of stake-
holders (special actions and operations)”.7 The process 

of intelligence activities is carried out through the in-
telligence cycle, which is a cyclic process and includes a 
number of activities (from data collection to processing 
and distribution to end users). Figure 1 shows the phase 
of the intelligence cycle.

Assymetric Threats  
and Assymetric Conflict – Term 

Asymmetric threats neutralize the advantage of 
stronger opponents and rely on indirect approaches 
to achieving the goals. There are several definitions of 
asymmetric threats. The US Central Intelligence Agency 
(CIA) defines asymmetric threats as “the use of inno-
vative strategies, tactics and technologies from poor-
er states or non-state opponents, and are intended to 
avoid a power stronger and to make use of the poten-
tial vulnerability of larger and technologically superior 
opponents. These include: selective use of weapons 
or military resources of the state or non-state groups, 
which will be resisted, deter, or perhaps defeat the nu-
merically and technologically superior military force 
and the use of diplomatic and other non-military means 
or tactics, so that the powerful forces are discouraged 
or restrict conduct of military operations.”9

Paul Mann explains that “asymmetric threat, a new 
term used to describe the weapons and tactics used by 
the relatively weak enemy in order to circumvent the 
technological dominance of Western countries. Their pri-
mary aim is not to occupy territory and does not pose a 
threat to the sovereignty of the opponents, but to weak-
en the will and ability of the opponents to use the superi-
or conventional military capabilities and to effectively in-
tervene in regional conflicts. Asymmetric threats include 
the full range of disproportionate intimidation which the 
West could face, starting with the international civil dis-
obedience and crime, to the war of low intensity conflict. 
This ranges from the fight in cyberspace to the use of 
weapons of mass destruction, as well as national desta-
bilization caused by mass migration”.10

In order to understand asymmetric threats, you 
must first understand what is meant by asymmetry 
and how it is related to war. Despite the many differ-

Fig. 1. Intelligence cycle8
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ent forms of asymmetry that may exist in conflicts, the 
asymmetry is important in the structure of the process. 
For example the asymmetry in the structure of warfare 
means that “US involvement in Afghanistan and Iraq is 
limited, i.e. e the US was not in total war at the level 
as it was in World War II. In doing so, many Americans 
were not involved or even the rest of the uniformed 
about the conflict in which the US are”.11

Due to the different forms of asymmetry in the 
structure of conflict, many debates were held in order 
to define asymmetric threats and asymmetric conflicts 
the best way. These debates are a source of confusion 
because they often result in the introduction of var-
ious concepts, interpretations and meanings, which 
are so extensive that they become useless. The best 
approach to a better understanding of asymmetry is 
not an unsuccessful search for the perfect definition, 
but in the identification of the main characteristics of 
asymmetric threats. As a result, the asymmetric conflict 
is often used as a synonym for non-traditional, irregu-
lar, unconventional, low-intensity, guerilla, other than 
military operations- small-scale conflict. In order to fa-
cilitate the interpretation of the concept of asymmet-
ric threats- conflict, we will use all of these conditions 
and the following definition: “asymmetrical warfare 
is non-traditional conflict being waged between the 
superior military power and one or more low-power, 
and includes the following aspects: assessment and 
victory asymmetric threats, conducting asymmetric 
operations, understanding and evaluation of cultural 
asymmetry and the cost of asymmetric threats”.12 This 
definition is comprehensive and accurate, not only be-
cause it addresses asymmetric threats, cultural factors, 
as well as costs which are key attributes that are often 
ignored in other definitions. The threat in this definition 
consists of the following components: terrorism, crime, 
information, operations, harassment, and threats to 
certain personalities. In the early postwar period after 
the Second World War communist and nationalist ide-
ologies dominated, and today the ideologies are con-
centrated on religion. Groups motivated by a radical in-
terpretation of religion see themselves as culturally su-
perior to the powerful military forces. They believe that 

terrorism will help the world become a better place for 
those claiming to serve Him. Guided by the fundamen-
tal extremist beliefs, encouraged by economic repres-
sion, supported by the media, and armed by the hope 
that death brings fame, suicide- bombers are becoming 
more violent and dramatic in their methods. 

The Islamic State (IS)13 in Syria is a perfect example of 
this type of asymmetric threats. “ID uses modern methods 
of proven methods of warfare, through which it achieves 
a political movement to defeat the legitimate democrat-
ic governments around the world. The basic rule of ID is 
that with proper use of superior political will and strategy 
one can defeat greater economic and military power. It is 
difficult to fight against groups such as ID, because they 
are organized to provide first politically and then military 
success”.14 Furthermore, the “ID and other groups like that 
one are characterized by the horizontal leadership struc-
ture which operates within the small networks and they 
are scattered around to have a global effect”.15

The lessons learned from previous efforts in Af-
ghanistan say that “the intervention of the security 
forces in overcoming asymmetric threats should be 
focused on solving the internal problems of the coun-
try (internal factors of contemporary asymmetric con-
flicts). Unlike the current conventional way of solving 
conflicts in crisis areas, with the asymmetric conflicts 
it is necessary to establish mechanisms and structures 
that support the resolution of conflicts, which are 
adapted to the local conditions, culture and history”.16

The asymmetric conflict can be described by con-
trasting conventional and asymmetric conflict using a 
paradigm frequently borrowed from Clausewitz: the 
government, the military and the people. In asymmet-
ric conflict, the focus shifts from the military to the peo-
ple; however the goal for both forms of conflict remains 
to influence a government. Figure 2 represents the con-
trast of conventional and asymmetric conflict.

Characteristics of the Assymetric  
Battlefield of XXI Century

In the XXI century, the asymmetric battlefield 
may not look much different from the traditional one, 

Fig. 2. Contrast of conventional and asymmetric conflict17
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at least in a tactical sense. However, from a strategic 
and operational point of view “the battlefield is a 
new and dangerous place, which cannot be compared 
to the convention one. Intervention in complex civil 
wars, internal violence and peacekeeping missions 
has become common missions for the US Army. These 
types of missions, as well as the conflicts in Iraq and 
Afghanistan, are likely to show the characteristics of the 
future asymmetric battlefield”.18

Contemporary asymmetric opponents are trying, 
in every possible way, to combine unconventional 
approaches to achieve a productive effect. “Given the 
immense power of the US military, many believe that 
future asymmetric opponents will not have a choice 
but to seek all possible advantages that allow them 
to attempt to attack American will to fight, trying to 
find ways to exploit and undermine the psychological 
and physical benefits which the American technology 
and information dominance provides”.19 One example 
of this is their increased use of commercial mobile 
communications, satellite images and Internet access. 
While the US informational domination could beat 
the opponents in the past, this advantage has been 
reduced in the past years. The spread of cheap, easy 
to use technology is a real threat I the hands of the 
asymmetric enemy. This is the main factor that makes 
today’s asymmetric conflicts far more dangerous 
than those in the past. Earlier there were individual 
or groups that possessed lethal available resources or 
communication devices required to connect the globally 
distributed organizations. “In today’s interconnected 
world catastrophic effects can be performed in a 
very short period of time and on a place chose by the 
enemy”.20 The victims caused by improvised explosive 
devices in Iraq and Afghanistan prove that this is true. 
“Asymmetrical batter field now extends beyond its 
physical boundaries and consists of the role of the 
media which influences public opinion.”21 Asymmetric 
war is in all kinds of conflicts and the overall continuity 
of human activity. Therefore, an asymmetric enemy 
prefers a brutal attack designed to produce dramatic 
psychological effect. “Asymmetric enemy has proved 
to be very adept at synchronizing these activities, thus 
maximizing their influence in the political, economic and 
social dimensions of the conflict. Violence is applied, 
but its real strength lies in the ability of the enemy to 
effectively use information, that is the funds for public 
information.”22

The things that are described on Al Jazeera 
news throughout the Muslim world represent an 
asymmetrical battlefield. The rate of illiteracy in 
the Middle East is currently around 38%, so that the 
television is the most common source of information 
and misinformation. The American inability to control 
the media in this region of the world is an advantage for 
the asymmetric enemy.

In addition to the intangible field of psychology, 
culture and information, asymmetric threats have 
begun to move from traditional, tightly isolated terrain, 
such as in Afghanistan, to the urban terrain as Baghdad. 
“In rural and urban terrains, the enemy forces suppress 
the US technological advantages, especially from 
the air, by hiding in the maze of mountains caves or 

buildings. When it comes to urban terrains and using 
the air kinetic energy, the collateral damage is huge 
and prevents the use of aviation as a result of political 
restrictions imposed by the strict rules of the war.”23 
That is primarily because the asymmetrical war scenes 
have become nonlinear and without restrictions. The 
front and rear boundaries of the traditional battlefield 
are moved. The line between logistics and infantry, 
civilians and combatants has been deleted. 

Issues and Challenges of the Secret Services Related 
to their Activities in Asymmetric Conflicts

As already stated in the previous sections of this 
paper, there have been major changes at global level. 
Organized crime and terrorism have become a global 
threat number one and, as such, have been included in 
most of the strategic documents of various internation-
al organizations and countries. From the before men-
tioned, it is clear that the intelligence services found 
themselves in a completely new situation for which 
they are no adequately prepared. Due to this lack of 
preparation to new circumstances, we can talk about 
two groups of problems faced by intelligence agen-
cies in their activities during an asymmetric conflict. 
The first group is the problems which were a source 
of inner nature, while in the second group are issues 
of external nature. External problems lead to changes 
in the services and every inadequate coverage of the 
corresponding external problems can be regarded as an 
internal problem. 

Internal problems are problems of organizational 
and methodological nature, such as: lack of organiza-
tional flexibility in adapting to new circumstances (lack 
of innovative thinking, inadequacy of the concept of 
learning), the lack of material resources and limited fi-
nances, lack of openness and readiness for cooperation 
and exchange of information, personnel policy issues 
(most staff has a background in social and humanistic 
disciplines such as: law, sociology, history, psychology, 
economics, philosophy, philology) and methodological 
problem (all those shortcomings and weaknesses re-
lated to the work methodology: the use of inadequate 
and outdated methodological procedures in collecting 
and analyzing intelligence information), insufficient 
capacity to process excessive amount of data coming 
from a number of sources ( a growing number due to 
the appearance of new sources), problems related to 
the quality of the sources of information, the nature of 
communication problems, technical problems and oth-
er problems that may affect the time of delivery of fin-
ished intelligence products and their quality.24

Problems of external nature are: rapid changes on 
a global level, economic crisis, impoverishment and in-
debtedness of a lot of countries, organizations dealing 
with organized crime and terrorism are not affected by 
the economic crisis and have the opportunity to expand 
their activities, the state border under the influence of 
numerous factors can’t prevent the processes of drug, 
weapons and human organs trafficking, terrorism and 
organized crime have become international (which is 
reflected both in the physical sense and in terms of the 
origin of the holders of terrorist and criminal activities, 
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which are representatives of all races and nations) , in-
creased spread of the Internet and other systems and 
networks (the whole world is interconnected thus there 
exist illegal transactions that are difficult to control and 
monitor, as well as arms trade, financial transactions 
and money laundering), the active presence of terrorist 
and criminal organizations on the Internet (exploitation 
of the Internet for communication, propaganda, logis-
tical support operations in the physical world, as well 
as the implementation of various activities) the emer-
gence of cybercrime and cyber terrorism, lack of aware-
ness of the political elites and the general public about 
the importance of intelligence services and their work, 
the existence of a growing number of actors involved 
in intelligence activities (whose intentions are often not 
easy to detect), the unpredictability of modern chal-
lenges, risks and threats, and their mutual interdepen-
dence, contemporary terrorist organizations and some 
criminal organizations are fairly resistant to break-
throughs (which is due to their complex structure and 
other factors that are part of the organizational culture) 
and the problems which further burden the services, 
the vulnerability to the impacts of foreign countries 
and organizations and the very low level of awareness 
among political elites about the importance of the ser-
vices and their role in protecting the country.25

Taking into consideration all the problems faced 
by the service it becomes clear that there is a large 
number of problems that can cause serious conse-
quences to the security of a state. It is clear that the ex-
ternal and internal problems are intertwined and that 
between them there is a causal link. For example, prob-
lems related to the development of methodology are 
determined by threats and changes in the context, and 
thus methods (which were very effective in a previous 
period) are now obsolete and inadequate. The rapid 
changes in the world caused the need of fast data pro-
cessing (data must be processed and distributed to the 
user in real time); a large number of intelligence sources 
additionally increased the number of data that must be 
processed. An additional problem arises because it is 
very hard to get the key information which solves the 
puzzle (get a clear picture). The financial momentum 
has an impact on overcoming the problems and short-
comings in the work of the service, since the economic 
situation of a lot of countries is extremely difficult. To 

overcome these problems it is necessary to simulta-
neously solve the economic and other problems and 
reform the Service in accordance with best practice. 
Problems have become constant, and they will always 
appear as a consequence of the new changes and the 
need for their analysis. 

Conclusion

Intelligence services are very important 
institutions whose primary role is to protect the country 
from potential threats. The role is exercised primarily 
in collecting, processing and distributing information 
related to national security and the protection of 
national interests of the highest state establishment. 
The information gathered serves as a guide to political 
structures in the process of planning and decision-
making. The information is often of strategic importance 
and could affect the survival of the state. 

In a time full of uncertainty and change, in which 
the threats can be in the context of probability, a lot of 
serious challenges are placed to the intelligence services. 
At the same time the expectations of these services are 
enormous – they are expected to know the hidden and 
to predict the unpredictable. Due to constant changes, 
and need for the service to be able to manage efficiently 
the activities during asymmetric conflicts, there should 
be a continuous development offered to the services 
and adaptations to the new situations. 

Each maladjustment and lack of service that 
weakens its potential to perform it functions represents 
a weakness and an internal problem. Based on various 
reports and analyses of many experts, it is clear that 
most of the problems can be identified as the cause 
of successfully executed terrorist attacks during 
asymmetric conflicts. The importance of adapting to 
new circumstances and new problem- solving strategies 
can be seen in the case of the terrorist attacks on the 
United States (11.09.2001). 

In order to effectively encounter the modern 
challenges, risks and threats, it is necessary that 
the intelligence agencies continue to develop and 
cooperate with each other more deeply. This is the 
only way to keep up with the modern threat holders 
who always aim to be a step ahead of the intelligence 
service.
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