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Влияние на икономическото развитие  
на Република България върху равнището 

на отбранителните способности  
на въоръжените сили в контекста  

на съвременните предизвикателства
Елена Тимева

Резюме: В доклада е направен анализ на: икономическото развитие на страната, регионите и отраслите; 
ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) на Република България и разходи за отбрана като процент от БВП 
за периода 2010 – 2016 г.; ресурси, използвани по оперативни програми на ЕС; влияние на икономиката на 
страната върху поддържане/изграждане на отбранителни способности на военните формирования от въоръ-
жените сили (ВС); инвестиционни проекти на ВС; пътища за нарастване на разходите за отбрана за достигане 
на 2% от БВП.

Ключови думи: брутен вътрешен продукт, разходи за отбрана, икономическо развитие, развитие на 
регионите, отрасли на икономиката, отбранителни способности.

Key words: gross domestic product, defense expenditures, economical development, area development, 
branches of the economic, defense capabilities.

Икономическото развитие на Република Бълга-
рия оказва пряко и непосредствено влияние 
върху увеличаване на процента на разходите 

за отбрана от БВП, както и върху размера на абсо-
лютната стойност на бюджета на Министерство на 
отбраната (МО) за изграждане/поддържане на от-
бранителни способности. 

Въоръжените сили на Република България из-
пълняват конституционните си задължения по за-
щита на суверенитета, сигурността, териториална-
та цялост и независимостта на страната с прилагане 
механизмите на колективната отбрана.1

Развитието на икономиката на страната е не-
обходимо да бъде анализирано чрез съпоставяне 
на икономическото развитие в различните райони 
(области) на страната.

Не по-малко значение за развитието на иконо-
миката на Република България оказват и предоста-
вените финансови средства по оперативни програ-
ми на ЕС. С усвояването на финансовите средства 
по оперативните програми се дава възможност да 
бъде освободен финансов ресурс от бюджета на Ре-
публика България, който може да бъде използван 
или пренасочен за изпълнение на национални про-
екти в други сфери и икономически сектори.

В Конституцията на Република България е запи-
сано, че държавата създава условия за балансирано 

развитие на отделните райони на страната и подпо-
мага териториалните органи чрез финансовата, кре-
дитната и инвестиционната си политика.2 От нацио-
нален интереси е държавата да работи за преодо-
ляване на негативните и значителни диспропорции 
в икономическите характеристики на регионите и за 
изграждане на социално-икономическа среда, оси-
гуряваща условия за развитието на поколения бъл-
гарски граждани, способни да гарантират на страна-
та ни достойно място в ЕС и в световните политиче-
ски, икономически, финансови и социални процеси.3 

През 2014 г. икономиката на Република Бълга-
рия най-накрая успя да преодолее последствията 
от икономическата криза. Съвкупното производ-
ство в реално измерение надмина равнищата от 
преди кризата. Възстановяването от кризата обаче 
все още предстои в голяма част от областите и ра-
йоните на страната.4

В 19 области БВП в реално измерение (т.е. 
коригиран за колебанията в цените) все още не е 
достигнал нивото си преди кризата – 2008 г. Тези 
области са разположени във всички райони на 
страната. Единственият район, чиито области без 
изключение все още не са се възстано вили от кри-
зата, е Северозападна България, която включва ад-
министративните области Видин, Враца, Монтана, 
Плевен и Ловеч.
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Северният централен и Североизточният ра-
йон също са в процес на излизане от кризата, но 
вече се доближават до предкризисните си равни-
ща на производство. Административните области , 
чиито икономики вече са загърбили последствията 
от кризата в Северния централен район са Велико 
Търново и Разград и в Североизточния район – Ва-
рна и Добрич. На юг същата тенденция е валидна 
и за Южния централен район, като само админи-
стративна област Пловдив прави изключение, бла-
годарение на повишеното равнище на инвестиции 
в икономиката.

Югозападният и Югоизточният район също 
вече отчитат реално производство, което е с 2 – 3% 
по-високо от предкризисното. Икономиките в двата 
района, които формират положителните тенденции 
са тези на София-град и Софийска област в Югоза-
падния район, както и тези на Стара Загора и Ямбол 
на югоизток.

Брутният вътрешен продукт и Брутната добаве-
на стойност (БДС) по икономически сектори и райо-
ни с данни за 2011 г. и 2015 г. е посочен в таблица 1.5

Балансираното икономическо развитие на ре-
гионите на страната се реализира чрез проекти по 
програми, финансирани от държавния бюджет и от 
фондовете на Европейския съюз.6 След официално-
то присъединяване към Европейския съюз Републи-
ка България получи достъп до значителен по раз-
мер финансов ресурс по линия на Структурни и Ко-

хезионния фондове и инструментите в областта на 
селското стопанство и рибарството. Страната има 
възможност да използва тези финансови средства 
за преодоляване на изоставането по отношение на 
общото икономическо развитие и състоянието на 
инфраструктурата и жизнения стандарт на населе-
нието. 

През втория за страната програмен период на 
ЕС (2014 – 2020 г.), Република България получи дос-
тъп до финансови средства в размер на 9,9 млрд. 
евро, предназначени за съфинансиране на 10 опе-
ративни програми. В сравнение с първия период 
програмен период (2007 – 2013 г.), разполагаеми-
ят финансов ресурс е по-висок с 5,2%. По данни на 
структурите отговорни за изпълнение на оператив-
ните програми на ЕС към 31.12.2016 г. изпълнението 
на голяма част от оперативните програми е в начал-
на фаза. Извършени са плащания по програми на 
обща стойност 852 млн. евро, включващи и финан-
сови средства от ЕС в размер на 729 млн. евро. 

Всяка от тези оперативни програми доприна-
сят за повишаване на БВП на страната, а оттам и до 
увеличаване на финансови средства в бюджета на 
МО за изграждане/поддържане на отбранителни 
способности от военните формирования на въоръ-
жените сили (ВС). 

БВП, изчислен в милиони лева по производ-
ствен метод – национално ниво за основните отра-
сли в икономиката на Република България е посо-

Таблица 1

Година Статисти-чески 
район

БДС по икономически сектори БДС, млн. 
лв.

БВП, млн. 
лв.

БВП на човек от 
населението, лв.Аграрен Индустрия Услуги

 2011 Северозападен район 
(Видин, Враца, Ловеч, 

Монтана, Плевен)

631 1696 2766 5093 5824 6914

2015 625 1723 2848 5197 6013 7606

2011
Северен централен 

район (Велико 
Търново, Габрово, 

Разград, Русе, 
Силистра)

589 1764 3209 5562 6360 7414

2015 587 2055 3475 6117 7078 8627

2011 Североизточен район 
(Варна, Добрич, 

Търговище, Шумен) 

597 2233 4705 7534 8615 8936

2015 605 2418 5321 8344 9655 10 193

2011
Югоизточен район 

(Бургас, Сливен 
Стара Загора, 

Ямбол)

528 3361 4432 8320 9514 8844

2015 534 3903 4919 9356 10 826 10 256

2011
Югозападен район 

(Благоевград, 
Кюстендил, Перник, 
София, София-град)

505 8010 25 673 34 188 39 094 18 333

2015 549 7119 29 001 36 669 42 430 19 984

2011
Южен централен 

район (Кърджали, 
Пазарджик, Пловдив, 

Смолян, Хасково)

862 3623 5443 9927 11 351 7692

2015 763 4117 5983 10 863 12 569 8722
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чен в таблица 2.7
Нарастване на БВП на страната (в млрд.лв.) 

през периода 2010 – 2016 г. е отразено на фигура 1.8

Стремежът на ръководството на страната и въ-
оръжените сили през периода 2010 – 2016 г. беше да 
се отговори адекватно на растежа на БВП в областта 
на изграждане на нови и поддържане на изграде-
ни отбранителни способности. През този период се 
изпълняваха планираните в НАТО Цели на въоръ-
жените сили (ЦВС) – 2008 и Цели за способности 
(ЦС) – 2013, като през периода бяха сертифицирани 
основните декларирани военни формирования по 
целите. За нуждите на тези военни формирования 
основно беше придобита лична екипировка и опре-
делени класове материални средства. Финансови-
те средства не бяха достатъчни за придобиване на 
нови типове въоръжения и бойна техника.

Изграждането и поддържането на отбранител-
ни способности от военните формирования на ВС и 
БА за подобаващ отговор на съвременните предиз-
викателства и заплахи не е самостоятелен процес, 
откъснат от живота. За да може Република Бълга-
рия да бъде пълноценен съюзник в НАТО и ЕС и да 
изпълнява поетите ангажименти към двата съюза 
е необходимо да се осигуряват необходимите ре-
сурси. 

Тъй като при разработване на доклада устано-
вих, че поради различия в съществуващите методо-

логически подходи за изчисление (БВП – производ-
ствен метод – национално ниво; БВП – метод на до-
ходите – национално ниво; БВП – разходи за крайно 
потребление – национално ниво; БВП – регионално 
ниво), данните за размера на БВП за този период се 
различават в изданията на различните ведомства: 
„Икономика на България, месечен обзор“ на Ми-
нистерство на финансите, „Микробюлетин – януари 
2017 г.“ на Министерство на икономиката и „Статис-
тически годишник 2015“ на Националния статисти-
чески институт, за основа при представяне на рас-
тежа на БВП и разходите за отбрана са използвани 
данни от Доклада за състоянието на отбраната и ВС 
на Република България за 2016 г.

На фигура 2 са представени разходите за от-
брана за периода като процент от БВП.9

Видно е, че разходите за отбрана като процент 
от БВП намаляват през посочения период. В абсо-
лютна стойност бюджетът на МО през тези години е 
винаги над 1000 млн. лв., но същественият въпрос е 
– как се използва този финансов ресурс? В планира-
щите документи („Програма за развитие на отбра-
нителните способности на ВС на Република Бълга-
рия 2020 г.“ и „План за развитие на ВС до 2020 г.“) 
е посочено, че съотношението на направленията 
на разходите е необходимо да бъде 60:20:20. Това 
от своя страна влияе върху възможностите за под-
готовка на военните формирования и изграждане/

Таблица 2

Икономически сектори и групи
от икономически дейности 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Селско, горско и рибно стопанство 3110 3711 3741 3776 3819 3664 3519
Промишленост, производство и др. 13 149 16 189 16 370 16 088 16 484 18 013 19 009
Строителство 4653 4497 4140 3431 3221 3322 3388
Търговия, транспорт, хотелиерство и 
ресторантьорство 13 107 14 048 14 040 15 030 15 486 16 884 17 770

Създаване и разпространение на 
информационни и търговски продукти, 
далекосъобщения

3230 3776 3629 3987 4035 4053 4269

Операции с недвижими имоти 7853 8119 8177 8066 7489 7535 7997

Държавно управление, образова-ние, хуманно 
здравеопазване и социална работа и др. 8880 9028 9569 9848 11 079 11 037 11 244

Фиг. 1

6

Фиг. 1
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поддържане на отбранителни способности.
В началото на тази година с влизане в сила на 

Закона за държавния бюджет за 2017 г., бюджетът 
на МО е увеличен със 72 млн. лв. Тези финансови 
средства ще бъдат планирани за покриване на уве-
личения размер на осигуровките на личния състав, 
което няма да може да осигури в необходимата сте-
пен изграждането и развитието на нови отбрани-
телни способности на ВС, както и поддържането на 
изградените вече способности от военните форми-
рования с висок приоритет (декларираните форми-
рования за НАТО и ОПСО на ЕС), съгласно приетите 
„Програма за развитие на отбранителните способ-
ности на ВС на Република България 2020 г.“ и „План 
за развитие на ВС до 2020 г.“. Със затруднения ще 
бъдат достигнати средните показатели на страните 
членки от НАТО при водене на подготовката от во-
енните формирования на ВС.

Президентът на Република България г-н Румен 
Радев в оценката си за Доклада за състоянието на 
отбраната и въоръжените сили на Република Бъл-
гария, приет от Министерски съвет, коментира, че 
в резултат на политическа недалновидност дълги 
години, на системно недофинансиране и кампаний-
ност правилно е направен извода, че въоръжените 
сили са в състояние само частично да изпълняват 
задачите по мисиите, произтичащи от конститу-
ционните задължения, за гарантиране на незави-
симостта, суверенитета и териториалната цялост 
на страната, системата за колективна отбрана на 
НАТО и в общата политика за сигурност и отбрана 
на Европейския съюз.10 Следователно за никой не 
е тайна, че бойната техника, въоръжението, екипи-
ровката и част от материалните средства, с които се 
изпълняват задачите по трите мисии на ВС са физи-
чески и морално остарели и несъвместими със съ-
юзниците ни от НАТО. Оттук произлиза нуждата от 
придобиване на нови типове въоръжение и бойна 

техника, които да отговарят на заплахите, произти-
чащи за националната сигурност и на съвременно-
то използване на въоръжените сили.

За усъвършенстване на процеса на управление 
на ресурсите за отбрана в Министерство на отбра-
ната е въведено „Ръководство за проектно упра-
вление в МО, структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната и Българската армия (БА)“. 
С Ръководството се въвеждат правила и процедури 
за управление на проекти в контролирана среда за 
Министерство на отбраната. С въвеждането на това 
Ръководство се финализира процесът по разра-
ботване и актуализация на вътрешноведомствени 
документи, което повиши равнището на управле-
ние на ресурсите за отбрана. 

За осъществяване на модернизация на Въоръ-
жените сили се разработиха проекти, които бяха 
включени в портфолио от инвестиционни проекти и 
каталог на тези проекти. В портфолиото са включе-
ни 26 проекта за модернизация, за чиято реализа-
ция е необходимо размерът на финансовите сред-
ства за капиталови разходи да достигне не по-мал-
ко от 20% от бюджета на МО на година. Размерът 
на капиталовите разходи11 в млн. лв. и процента от 
бюджета на МО е показан в таблица 3.

Необходимо е да отбележим, че през някои от 
посочените години от Централния бюджет, след ре-
шения на Министерски съвет (МС), се предоставят 
финансови средства за капиталови разходи на МО. 
С това се подпомага реализирането на част от про-
ектите за модернизация, което от своя страна пома-
га за изграждането/поддържането на отбранител-
ни способности от военните формирования от ВС. 

В изпълнение на приетите ангажименти на 
страните членки на НАТО (срещата на върха в Уелс), 
разходите за отбрана трябва да достигнат 2% от БВП. 
В тази връзка през месец април 2017 г. със заповед 
на министър-председателя на Република България 

Фиг. 2

Таблица 3

Години 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Капиталови разходи 233,15 92,61 62,97 100,15 45,21 69,05 139,4

% от бюджета на МО 19% 9% 6% 8% 4% 6% 12%

7
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беше формирана работна група с представители от 
няколко министерства, с цел разработване на „На-
ционален план за повишаване на разходите за от-
брана на 2% от БВП на Република България“. Същи-
ят е планиран да бъде разгледан в Консултативен 
съвет по национална сигурност при президента на 
Република България, след което ще бъде въведен 
за изпълнение на национално равнище от съответ-
ните ведомства.

В Националния план е заложено бюджетът за 
отбрана да достигне 2% от БВП в рамките на 5 го-
дини, както следва: 2018 г. – 1,50%; 2019 г. – 1,70%; 
2020 г. – 1,80%; 2021 г. – 1,90%; 2022 г. – 2,00%.

Планирано е инвестициите за реализиране на 
проектите за модернизация на ВС да се осъществя-
ват, по години: 2018 г. – 0,49%, 2019 г. – 0,46%, 2020 г. 
– 0,67%, 2021 г. – 0,56%, 2022 г. – 0,11%, с което про-
центът на финансовите средства за отбрана спрямо 
БВП за петте години нарастват, както следва: 2018 г. 
– 1,99%, 2019 г. – 2,17%, 2020 г. – 2,46%, 2021 г. – 

2,46%, 2022 г. – 2,11%.
С реализирането на инвестиционните проек-

ти значително ще се повиши достигнатото ниво на 
отбранителни способности на трите вида въоръже-
ни сили на Българската армия и на декларираните 
сили за колективната отбрана.

От друга страна за подобряване на работата по 
управление на ресурсите за отбрана в Министер-
ство на отбраната бяха разработени следните доку-
менти: „Ръководство за планиране, програмиране, 
бюджетиране, изпълнение и отчет на отбранител-
ните програми на МО, структурите на пряко подчи-
нение на министъра на отбраната и БА“, „Стратегия 
за управление на риска в отбранителните програми 
на МО, структурите на пряко подчинение на минис-
търа на отбраната и БА“, „Методическо пособие 
за подготовка на документи по управление на ри-
ска“ и „Вътрешни правила за бюджетния процес и 
финансовите дейности в МО, структурите на пряко 
подчинение на министъра на отбраната и БА“. 

1 Konstitutsiya na Republika Bulgaria (Obn., DV br. 56 ot 13.07.1991 g., v sila ot 13.07.1991 g., izm. i dop., br. 85 ot 26.09.2003 g., 
izm. i dop., DV br. 18 ot 25.02.2005 g., br. 27 ot 31.03.2006 g., br. 78 ot 26.09.2006 g. – Reshenie na Konstitutsionniya sad ot 2006 g., 
br. 12 ot 06.02.2007 g.).

2 Pak tam. 
3 Strategiya za natsionalna sigurnost, prieta s Reshenie na 41-to Narodnoto sabranie na 25 fevruari 2011 g.
4 Nikolova, D., A. Tsvetkov, P. Ganev, Ya. Aleksiev, Z. Slavova. Regionalni profili. Pokazateli za razvitie 2016, 2016. www.

regionalniprofili.bg
5 Natsionalen statisticheski institut, ofitsialna stranitsa, online, 24.04.2017. www.nsi.bg
6 Fondove na ES v Bulgaria. Otsenka na makroikonomicheskite efekti ot izpalnenieto na programite, safinansirani sas sredstva 

ot ES. Ministerstvo na finansite, mart 2017.
7 Natsionalen statisticheski institut …
8 Doklad za sastoyanie na otbranata i VS na Republika Bulgaria za 2016 g., priet na zasedanie na MS na 17.04.2017 g.
9 Pak tam.
10 Slovo na prezidenta Rumen Radev na tarzhestvenoto otbelyazvane na 105-godishninata ot sazdavaneto na Voennata 

akademiya „Georgi Stoykov Rakovski“. http://news.ibox.bg/
11 Otcheti za stepenta na izpalnenie na otbranitelnite programi v MO, strukturite na pryako podchinenie na ministara na 

otbranata i Balgarskata armiya, vatreshnovedomstveni dokumenti.
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Инфрачервените лъчи и тяхното 
приложение за нуждите  
на видеонаблюдението

инженер Емил Георгиев

Резюме: Докладът разглежда проблемите на системите за отдалечено видеонаблюдение в сферата на 
сигурността на фирми и учреждения с оглед на новите асиметрични терористични заплахи през тъмната част 
на денонощието и в лоши метеорологични условия, както и приложението на инфрачервеното лъчение за 
нуждите на сигурността през нощта.

Ключови думи: видеонаблюдение, термовизия, CCTV, infrared camera.

В съвременните условия на усложнена крими-
нална обстановка и повишена опасност от те-
роризъм, особено асиметричен с военни ком-

поненти, сигурността на гражданите, охраната на 
инфраструктурните и стратегически обекти, основ-
но се осъществява от системи за отдалечено виде-
онаблюдение в съчетание с автопатрулни екипи за 
реагиране. Много градове са в процес на изгражда-
не или разрастване на такива системи с цел избяг-
ване на нежелани сценарии. Освен за нуждите на 
сигурността тези системи могат да дадат и добаве-
на стойност в управлението на трафика, мониторинг 
на различни видове комунални мрежи и откриване 
на аварии и повреди в инфраструктура. Системите 
за видеонаблюдение на инфраструктурни обекти 
са ключов механизъм в управлението на населени 
места, транспортни артерии, стратегически обекти 
и паметници на културата. Те обезпечават засилени 
мерки за сигурност на места с масово събиране на 
хора, подобряват ефективността на правоприлага-
щите служби, използват се в борбата срещу теро-
ризма и престъпността, позволяват ефективен ме-
ниджмънт на транспортния трафик и предпазват от 
посегателства публични места и инфраструктурни 
съоръжения като това е съчетано с икономическа 
ефективност и икономисват публични средства.

Практически всички последни големи теро-
ристични нападения в Западния свят и Русия са раз-
крити и извършителите неутрализирани с помощта 
на съвременни системи за видеонаблюдение, кои-
то значително снижават времето за адекватна ре-
акция на компетентните органи. Развитието и над-
граждането на вече съществуващи системи трябва 
се извършва целенасочено с внедряване на послед-
ните научни достижения в областта, предвид факта, 
че тези инвестиции са дълготрайни и функционират 
по десет и повече години.

Основният проблем пред съвременните сис-
темите за видеонаблюдение е тяхната сигурна и 

надеждна работа през нощта, което същевременно 
да бъде обосновано икономически. В условията на 
пазарна икономика е изключително важно публич-
ните средства и корпоративните бюджети за сигур-
ност да се изразходват оптимално и целесъобраз-
но, тъй като съществуват много примери за скъпи 
и неработещи системи за видеонаблюдение, вклю-
чително и в Република България. 

Съществуват два основни метода за изгражда-
не на такива системи. Класическият вариант е цен-
трализираната структура, при която всички устрой-
ства освен камерите са разположени в централната 
станция, но тя не приложима при големи обекти, 
предвид ограниченията на комуникационната сре-
да. Когато контролираните обекти са няколко и 
разстоянията между тях и централната станция са 
по-големи от 300 метра е по-целесъобразно да се 
предпочете децентрализирана структура на видеос-
истемата или така наречената система за отдалечено 
видеонаблюдение чрез използване на „облака“. 

Вторият вариант се прилага при обекти с голя-
ма отдалеченост помежду си, както и до центъра 
за наблюдение. Тогава на различните компоненти 
се дават самостоятелни IP адреси и те се извеждат 
в „облака“. Системите за отдалечено видеонаблю-
дение се централизират посредством DVR (digital 
video recording – цифрово видеозаписване), а напо-
следък и NVR (Network Video Recording – мрежово 
видеозаписване), като това хардуерно устройство 
работи обикновено под операционна система „Ли-
нукс“. Благодарение на него е възможно да се ци-
фровизира сигналът и стари видеосистеми с анало-
гови камери да бъдат интегрирани в съвременни 
системи за мониторинг.

Софтуерът, който позволява централизиран 
достъп през интернет до множество записващи 
устройства и цифрови камери с цел гледане на 
картина на живо от камерите, гледане на записи, 
отдалечена настройка на записващите устройства, 
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се нарича CMS, като абревиатурата на английски 
означава „централизиран мониторингов софтуер“. 
Той е необходим за интегриране на системи за ви-
деонаблюдение, включващи повече от един DVR/
NVR (примерно в големи офиси с повече от 16 ка-
мери), за обединяване на системи, намиращи се на 
различни места/градове, за гледане на картина от 
аналогови и IP камери едновременно, на един ек-
ран, когато не се използва хибриден DVR или ако се 
добавят екстра IP камери към вече съществуваща 
система, в която няма възможност новите IP камери 
да се свържат към съществуващия DVR. CMS дава 
възможност и за онагледяване на местоположе-
нието на камерите за видеонаблюдение – функция 
електронна карта, което многократно повишава 
ефективността на работа на операторите. Също така 
се постига ключовата способност за мобилен мони-
торинг на цялата система за видеонаблюдение от 
всяка точка на планетата, по всяко време, чрез ин-
тернет достъп.1 Това е изключително важно за реа-
гиращите екипи, които трябва да получават данни в 
реално време или с минимално закъснение.

Основен ограничаващ фактор при всички сис-
теми за видеонаблюдение е осветеността на обек-
та, тъй като светлината се поема от матрицата на 
камерата и посредством заложения алгоритъм в 
нея се визуализира изображение. Следователно 
през нощта без допълнителна осветеност всички 
по-стари модели камери и системи не функцио-
нират. Дори всички задачи да са правилно решени 
ако не е предвидено изкуствено осветление или 
инфрачервена подсветка камерите стават просто 
декор. Последното поколение цифрови камери за 
промишлени, стратегически и инфраструктурни 
обекти работят на термовизионен принцип, което е 
различно от инфрачервената подсветка прилагана 
преди пет години, която единствено допълнително 
осветява площта наблюдаване от камерата с лъчи 
в невидимия за човешкото око спектър. Така наре-
чените „термовизионни“ камери не се нуждаят от 
допълнителни източници на светлина, тъй като тях-
ната матрица е толкова чувствителна, че улавя ес-
тествените инфрачервени отражения на обектите. 
Към днешна дата цените на тези модели намаляха 
неколкократно и тенденцията е към продължаване 
на намалението, предвид усъвършенстване на тех-
нологията на производство, влагане на нови мате-
риали и разширяване на пазарния дял на продукта 
като същевременно продуктите работят по-дълго 
и надеждно от първите устройства от такъв тип и 
най-важното вече матриците им не се нуждаят от 
постоянно охлаждане, което беше основен техен 
недостатък.

Инфрачервено лъчение или инфрачервени 
(топлинни) лъчи представлява електромагнит-
но излъчване, породено от отделянето на фотони 
от възбудени йони или атоми при промяната на 
енергетичните им нива от по-високи към по-ниски. 
Дължината на инфрачервените вълниварира от 0,7 
до 350 μm, в електромагнитния спектър те заемат 
мястото от края на червената зона на видимата 
светлина до микровълновото лъчение. Различната 
дължина на инфрачервените вълни се обуславя от 
температурата на излъчващото тяло. Колкото тем-

пературата на излъчващия обект е по-голяма, тол-
кова по-малка (къса) е дължината на топлинните 
вълни и интензитетът им е по-висок и колкото тем-
пературата на излъчващия обект е по-малка, толко-
ва по-дълга е дължината на вълните и съответно, 
интензитетът е по-нисък. Т.е. температурата на из-
лъчващото тяло е обратно пропорционална на дъл-
жината на вълната. В близост до тела с висока тем-
пература, основните обекти, излъчващи инфрачер-
вено лъчение, човешката кожа усеща силно изразен 
топлинен ефект благодарение на инфрачервените 
лъчи, оттам идва и най-често срещаното им наиме-
нование – топлинни лъчи. Всяко тяло (обект) с тем-
пература по-висока от абсолютната нула (-273,15° С),  
излъчва инфрачервени вълни. Основният и най-го-
лям обект излъчващ инфрачервено лъчение е Слън-
цето. Инфрачервените лъчи са открити през 1800 
г. от британския астроном и физик Уилям Хершел. 
Той установил съществуването им след като изу-
чавал спектъра на бялата светлина и топлинното 
въздействие на отделните спектрални зони. Силно 
чувствителният термометър, който използвал, по-
казал най-голяма температура в зоната от спектъра 
на червена светлина и най-вече след нея. Този фак-
тор доказал наличието на лъчение в невидимата за 
човека светлинна зона. Тези лъчи са наименувани 
инфрачервени или топлинни. Дължината на инфра-
червените вълни варира от 0,7 до 350 µm, те се раз-
делят на три основни групи – къси, средни и дълги в 
зависимост от температурата на излъчващия обект, 
колкото по-висока е температурата, толкова по-къ-
са е дължината на вълната и обратно, колкото по 
ниска е температурата, толкова по дълга е вълната. 
Главните обекти излъчващи инфрачервено лъчение 
са топли тела, Най-големият и най-мощен обект, 
познат на човечеството, излъчващ инфрачервени 
лъчи е Слънцето, с повече от 70% от цялото му из-
лъчване. Инфрачервеното излъчване е невидимо 
за човека без специални приспособления и то на-
пълно се подчиняват на оптичния закон. Характери-
зират се със свойства подобни на видима светлина 
– отражение и пречупване, но поради факта, че дъл-
жината на тяхната вълна е по-голяма имат своите 
специфични различия. 

С най-високи показатели на отражение на ин-
фрачервените лъчи, са веществата – злато, сребро, 
мед и алуминий, средни показатели на отражение 
има желязото, а най-ниски – водата и въглеводо-
рода. Инфрачервените лъчи безпроблемно пре-
минават през вакуум, запрашени или задимени 
области. Поради естеството на образуване на ин-
фрачервените лъчи, преминаването на атоми или 
йони на по-ниски енергетични нива, фотоните им 
са с по-ниска енергия и респективно с по-ниска чес-
тота.2 Всички тези свойства на този вид лъчение се 
използва за нуждите на сигурността посредством 
технически устройства, които претърпяха бурно 
развитие последните пет години.

Термографска камера е уред или апаратура, 
която преобразува невидимите за човешкото око 
инфрачервени лъчи във образ. Термографската ка-
мера се нарича още термокамера или термограф-
ска апаратура. Термовизионните камери за виде-
онаблюдение са специално охранително оборуд-
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ване от висок клас, което улавя топлината, която се 
излъчва от обектите в определена експозиция. Чрез 
термални камери, потребителят може действител-
но да наблюдава определена зона, независимо от 

светлината и атмосферните условия. Термовизи-
онното заснемане е вид инфрачервено заснемане, 
което използва излъчваната светлина на обекти-
те в инфрачервения електромагнитен спектър, за 
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да създава видимо видеоизображение. Образът е 
функция на интензитета на инфрачервеното излъч-
ване на обектите. Колкото е по-топло едно тяло, 
толкова повече инфрачервена светлина излъчва. 
За да се създаде образът се използва алгоритъм 
на „тъмното тяло“. Фонът с най-ниска стойност на 
излъчване става тъмен, а всяко излъчване с по-ви-
сок интензитет формира открояващи се по-светли 
обекти върху изображението като последните мо-
дели отчитат температурната разликата между раз-
личните наблюдавани зони.

В сферата на видеонаблюдението и охрани-
телните системи, термовизионните видеокамери 
позволяват отличен мониторинг на зони с лошо 
осветление или пълно отсъствие на светлина. Ос-
новно предимство на термовизионните камери за 
видеонаблюдение е, че те могат да ни осигурят на-
деждно видеонаблюдение дори при мъгла, дъжд 
или слаб до средно интензивен снеговалеж. Дока-
то обикновените инфраред камери, които излъчват 
инфрачервена светлина, която да бъде отразена от 
обектите, биват „заслепени“ при мъгла, дъжд или 
сняг. Добър пример дава термовизионната виде-
окамера на SAMSUNG от средния клас, но ползва 
модерна технология за визуализиране на инфра-
червеното изображение, идеална е за наблюдение 
на близки и средни разстояния и предлага детайл-
но и ясно изображение поради високотехнологич-
ния си сензор и широкоъгълен обектив.3

Видеокамерата е способна да открие авто-
мобил на разстояние до 1000 m, както и човек на 
разстояние до 360 m. Разстояния, немислими за 
конвенционалните инфраред видеокамери. Още 
по-важно предимство на термовизионните камери 
за видеонаблюдение, е че много ясно открояват ка-
муфлажни обекти, както при дневна светлина, така 
и при пълен мрак. Разликата е съвсем видима на 
долните изображения от конвенционална видеока-
мера и термовизионна видеокамера.

От диаграмата на фигура 1 е видно, че човеш-
кото око е наполовина ефективно и улавя наполови-
на по-малко от спектъра, отколкото термовизион-
ната камерата, което дава предимство на прилож-
ното поле на теническото средство около 7-8 пъти. 
Отделно от това зрението се нуждае задължително 
от светлина, докато този тип камера няма такава по-
требност. 

Инфрачервената термография или още тер-
мовизия е метод за анализ на даден обект чрез 
визуализация на инфрачервеното излъчване. Име-
то термовизия означава визуализация на невиди-
мите топлинни лъчи на база алгоритми заложени 
в матрицата и нейната топлочуствителност. Визуа-
лизацията на околната среда се извършва на база 
инфрачервеното естествено излъчване и това поз-
волява получаването на изображение на предмети 
и обекти без наличие на видима светлина. Термо-
графската камера улавя и преобразува невидими-
те топлинни лъчи, които са електромагнитни въл-
ни с дължина на вълната от 0,8 до 14 микрометра. 
Съвременните термокамери за по-лесно възпри-
емане на картината от оператора, позволяват смяна 
на цветните палитри и имат вградени аларми за ин-

дикиране на промяна температурния фон в зададе-
на зона или на цялата наблюдавана зона. Всъщност 
тези настройки правят термовизията интелигентна 
и значително подпомагат работата на персонала. 
Инфрачервената термография има широк спектър 
на приложение в много зони на производството, 
медицината, сектор охрана, военно дело, биоло-
гията, строителството и още много други приложе-
ния. Термокамерата се състои от матрица, корпус, 
обектив, захранване или батерии и проводници. 
Матрицата на термографската камера е израбо-
тена на база на полупроводникови елементи. При 
по-старите матрици имат нужда от охлаждане, до-
като съвременните модели на термографска апара-
тура са изградени с неохлаждащи се компоненти в 
сензора, които са изключително чувствителни към 
всяка промяна на температурата.

Икономически обосновано ли е използване-
то на термовизионни камери и кога, ще направим 
сравнителен табличен анализ на различни типове 
камери, техните способности и ценовия им диапа-
зон. Вариациите в параметрите са вследствие на 
различните модели и производители.

Изграждането на система за видеонаблюде-
ние на пръв поглед изглежда елементарна задача, 
поради което все повече хора и фирми предлагат 
тази услуга. Резултата е изключително некачестве-
ни и нецелесъобразни решения или просто казано 
пари хвърлени на вятъра. Ефективно работещите 
системи за видеонаблюдение трябва да позволя-
ват изпълнение на пълния набор от заложени спо-
собности във всякакви условия, включително през 
нощта и тежки метеорологични обстоятелства като 
бури, мъгли и снеговалежи. За да се реализира това 
на 100% е необходимо покриване на охранявания 
обект и подстъпите му с термовизионни камери, 
стига инвестицията в оборудването да е иконо-
мически обоснована с оглед на размера на тери-
торията за пазене. Очевидно от гореизложените 9 

 

От диаграмата на фигура 1 е видно, че човешкото око е наполовина 

ефективно и улавя наполовина по-малко от спектъра, отколкото 

термовизионната камерата, което дава предимство на приложното поле на 

теническото средство около 7-8 пъти. Отделно от това зрението се нуждае 

задължително от светлина, докато този тип камера няма такава потребност.  

Принцип на работа на термографска камера

 

Фиг. 3.

Инфрачервената термография или още термовизия е метод за анализ 

на даден обект чрез визуализация на инфрачервеното излъчване. Името 

термовизия означава визуализация на невидимите топлинни лъчи на база 

алгоритми заложени в матрицата и нейната топлочуствителност. 

Визуализацията на околната среда се извършва на база инфрачервеното 

естествено излъчване и това позволява получаването на изображение на 

предмети и обекти без наличие на видима светлина. Термографската 

камера улавя и преобразува невидимите топлинни лъчи, които са 

електромагнитни вълни с дължина на вълната от 0,8 до 14 микрометра. 

Съвременните термокамери за по-лесно възприемане на картината от 

оператора, позволяват смяна на цветните палитри и имат вградени аларми 

за индикиране на промяна температурния фон в зададена зона или на 

цялата наблюдавана зона. Всъщност тези настройки правят термовизията 

Фиг. 3

Принцип на работа на термографска камера
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1 Dam‘yanovski, V. „Bibliya videonablyudeniya“ – 3, Security Focus 2015.
2 http://www.redsun.bg/infraredheating/infrared-heat-waves/
3 SAMSUNG, „Targovska broshura“, ANDI BG 2016.

сравнения този тип камери надхвърля значително 
възможностите на човешкото зрение и при относи-
телно висока единична цена е ефективно използва-
нето им при необходимостта от охрана на големи 
обекти или площи с лоша или никаква инфраструк-
турна обезпеченост.

Към днешна дата единствено система за пери-
метрова охрана изградена с термовизионни каме-
ри дава възможност за ефективна охрана във всяко 
време на годината при минимизиране на фалши-
вите сработвания, което е съчетано с дълбочинно 
наблюдение на подходите и даване на достатъчно 
време за реакция на охраната.

Икономически е обосновано използването на 
термовизионните камери при охрана на обекти с 
площ на периметъра над 400 m, около които има го-
леми свободни площи, т.е. не са урбанизирани или 
са изградени полоси и оградни съоръжения.

Не е целесъобразно ползването на термови-
зионни камери в урбанизирани плътно застроени 
площи, тъй като основната характеристика на каме-
рата е зависима от температурния фон на заобика-
лящата я среда.

Термовизионната камера е единственото си-

Таблица 1

Сравнителна таблица между различни типове камери

Вид камера Видимост през деня в 
метри

Видимост през нощта в 
метри

Приблизителна цена в лв.
без ДДС

Конвенционална камера 30 0 100 – 300
С инфрачервена подсветка 30 – 50 20 – 30 300 – 650
Термовизионна камера 300 – 1000 300 – 1000 4000 – 15000

гурно техническо средство за засичане на автомо-
били на дистанции до 800 m и на хора до 250 m, въ-
преки маскировката им.

Използването на по-малко количество камери, 
за охрана на големи площи води до икономия при 
изграждането и поддръжката на съпътстващата ин-
фрастуктура, която при големи обекти е финансово 
съпоставима или по-голяма от пряката инвестиция 
в техника. 

Към днешна дата основен недостатък на тер-
мокамерите е високата им единична цена и не-
възможността им да дават ясна детайлна картина, 
която да се използва за лицева или цифрова иден-
тификация.

Бъдещото усъвършенстване на термовизион-
ните камери за получаване на ясна детайлна карти-
на и допълнителното намаление на цената им би ги 
наложило като предпочитан вид камера на пазара 
на компонентите за сигурност и охрана.

Препоръчително е допълването на съществу-
ващите системи за видеонаблюдение с термовизи-
онни камери, при спазването на горните изводи, за 
да могат те да оперират ефективно 24/7/365, защо-
то всичко друго е компромис със сигурността.
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Съвременното състояние на Крим  
и влиянието му върху средата  

за сигурност в Черно море
Атанаска Попова

Черно море през цялата си история е един от 
най- стратегическите и динамично развива-
щи се региони в света. Черноморският реги-

он1, разположен на кръстопът между Европа, Азия 
и Близкия изток, е уязвим по отношение на съвре-
менните рискове и заплахи за сигурността. Две от 
държавите, имащи излаз на Черно море са стра-
ни-членки на Европейския съюз (ЕС) и НАТО (Бъл-
гария и Румъния) и една е член на НАТО (Турция). 
Това означава, че двете организации са ангажирани 
със симптомите на нестабилност в региона на Чер-
но море. Днес в региона на Черно море основните 
заплахи на регионалната сигурност са свързани със: 

l „старите“ неуредени конфликти (Абхазия, 
Южна Осетия, Нагорни Карабах, Приднестровието); 

l	общата милитаризация на региона;
l	формирането и развитието на друг кон-

фликт – между Украйна и Русия, анексирала Крим-
ския полуостров и подкрепяща сепаратистките сили 
в Източна Украйна;

l	рисковете от международния тероризъм и 
радикалния ислям.

Погазването на основни принципи на между-
народното право, натрупването на военно-полити-
чески потенциал, състезанието във въоръжаването 
и засиленото военно присъствие в региона на Чер-

но море, оказват негативно влияние върху сигур-
ността. Промененият баланс на силите в региона 
на Черно море в следствие от милитаризираните 
Кримски полуостров и Севастопол, допълнително 
усложнява обстановката там. Геополитическото и 
стратегическото равновесие в Черноморския ре-
гион след присъединяването на Кримския полу-
остров към Руската федерация (РФ) е променено 
драстично. Сега РФ има контрол над кримското 
крайбрежие и съседните води, разположени непо-
средствено срещу НАТО и морските граници на ЕС.

Целта на доклада е да се идентифицира съвре-
менното състояние на Кримския полуостров в кон-
текста на променената среда за сигурност в Черно 
море.

Новият Крим

Географското разположение на Кримския полу-
остров определя неговата историческа значимост с 
геополитически мащаб. В продължение на векове 
Кримският полуостров играе важна стратегическа 
роля за великите сили, които искат да доминират 
в региона. В продължение на три века е владян от 
Османската империя. В края на XVIII век Екатерина 
Велика присъединява полуострова към Руската им-

Резюме: Темата разкрива промените в състоянието на Крим след 2014 г. и начина, по който те рефлекти-
рат върху променената среда за сигурност. Обръща внимание на нарастващата мощ на руския флот в района 
на Черно море. Промененият баланс на силите в Черно море в резултат от милитаризацията на Кримския 
полуостров допълнително усложнява обстановката. 

Ключови думи: Крим, Русия, НАТО,Черно море, сигурност,милитаризация, баланс на силите 

THE CURRENT STATE OF THE CRIMEA AND ITS IMPACT 
ON THE SECURITY ENVIRONMENT IN THE BLACK SEA
Atanaska Popova

Abstract: The topic reveals the changes in the Crimean state after 2014 and how they affect in which the 
changed security environment. Focus on the growing power of the Russian navy in the Black Sea Region. The changed 
balance of power in the Black Sea as a result of the militarization of the Crimea Peninsula further complicates the 
situation.

Key words: Crimea, Russia, NATO, Black Sea, security, militarization, balance of power
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перия, което го превръща в трамплин за влиянието 
на Русия в Черно море.

Променил ли се е животът на населението в 
Крим за последните три години? Преходът на репу-
блика Крим от Украйна в РФ довежда до промени 
в регионалната политическа система. На 18 март 
2014 г. Република Крим и РФ подписват споразу-
мение за влизането на Крим в състава на РФ. На 
21 март 2014 г. президентът на РФ подписва указ за 
присъединяването на Крим в състава на РФ и об-
разуването на нови субекти на федерацията,2 като 
едновременно с това се създава и Кримски феде-
рален окръг3. 

Присъединяването на Крим към Русия през 
март 2014 г. актуализира процесите на приобщава-
не на нова територия, хората, населяващи ги, поли-
тическите и социално-икономическите структури 
към руското общество. Едни от най-важните явле-
ния са свързаните с политическата и социалната 
адаптация на Крим. От 1991 г. до март 2014 г. Крим 
е част от територията на Украйна. Това означава, че 
след разпадането на СССР, Крим е част от различна 
от руската политическа и икономическа система, 
което определя характеристиките на икономиче-
ското състояние на полуострова.

През 2014 г. се създават различни механизми и 
инструменти за интеграция на кримската икономи-
ка и социална сфера към руските стандарти, както 
и психологическа адаптация на населението на по-
луострова към руската реалност.4 Създава се реги-
оналната административна структура. Сменена е 
гривната с рублата. Конституцията на Автономна ре-
публика Крим от 1998 г. като регион на Украйна се 
заменя от новата Конституция на Република Крим от 
2014 г. като регион на РФ. Това са две конституции на 
една и съща териториална структура, но с различни 
държавни принадлежности, които се различават по 
обхват, съдържание, ред и основания за приемане. 
Съгласно приетата през април 2014 г. Конституция 
на Република Крим официалните държавни езици са 
руски, украински и кримско-татарски.Това са и основ-
ните етнически групи, които населяват полуострова. 
Към 1 януари 2017 г. населението на Република Крим 
и Севастопол е 2 340 9215 постоянни жители, а през 
октомври 2014 г. е 2 284 7696 души, което показва, че 
се наблюдава ръст на населението. 

След анексията най-трудната задача за Кре-
мъл е интегрирането на държавните служители, 
изпълнителната и законодателната власт. Но също 
така по-трудно се интегрира местния бизнес от слу-
жителите на новия Крим. Фирми, които са регис-
трирани като руски, се страхуват да работят в Крим 
заради западните санкции. През 2014 г. има спад на 
почти всички икономически показатели. През ав-
густ 2014 г. правителството на РФ приема Федерал-
на целева програма „Социално-икономическо раз-
витие на Република Крим и Севастопол до 2020 г.“, 
като общото финансиране е на стойност 681 221,18 
млн. рубли. 

Друг проблем за населението в Крим е про-
блемът с гражданството. Издаването на руски пас-
порти става много по-бюрократично и скъпо (до 
1 януари 2015 г. издаването на руски паспорт е без-
платно). Ако нямаш адресна регистрация, трябва 

да се докаже по съдебен ред, че до 18 март 2014 г. 
си регистриран в Крим, се казва в Дойче веле.7 Но 
въпреки това други източници сочат, че само през 
първия месец от присъединяването, Федералната 
миграционна служба в новите райони на РФ изда-
ва повече от 150 хил. паспорти. Повечето хора имат 
два паспорта – украински и руски, като само 20 000 
души се отказват от украинския си паспорт.8

Според управляващите в Крим след присъ-
единяването му към РФ се наблюдава икономи-
чески подем във всички отрасли, ръст на населе-
нието и подобряване на живота на хората. Земе-
делието, животновъдството, добива на полезни 
изкопаеми, добива на електрическа енергия и др. 
бележат огромен ръст. Транспортът – превозът на 
товари и пътници, се е увеличил в пъти. Данните от 
доклада за социално-икономическото развитие на 
полуострова показват, че през 2016 г. в икономи-
ката на републиката са вложени 52,6 млрд. рубли, 
което е с 28,2% повече спрямо показателите през 
2015 г. Брутният вътрешен продукт на региона се е 
повишил с 8,5% спрямо 2015 г. Когато Крим влиза 
в състава на РФ БВП се оценява на 181 млрд. руб-
ли. През 2015 г. се наблюдава ръст на 248 млрд. 
рубли.9 Наблюдава се и ръст на доходите на граж-
даните, откакто полуостровът е част от РФ. Средна-
та пенсия също е нараснала и към януари 2017 г. е 
над 11 000 рубли, като в сравнение с януари 2016 г. 
се е увеличила с 0,7%.10 Инвестират се огромни 
суми пари в инфраструктурата на Кримския полу-
остров – ремонтират се пътища, модернизират се 
болници. Един от най-мащабните проекти е из-
граждането на мост над Керченския пролив, който 
ще свърже Краснодарския край с Крим. Стойност-
та на проекта се оценява на стойност между 200 и 
250 млрд. рубли11.

Напредъкът на полуострова се случва и въпре-
ки различните блокади от страна на Украйна. През 
септември 2015 г. Украйна блокира снабдяването на 
полуострова от жизнено необходими продукти. Два 
месеца по-късно Крим остава и без електричество. 
През май 2016 г. започва работа енергомост, свърз-
ващ енергийната система на Крим с тази на РФ. Не-
решен е и проблемът с водоснабдяването на Крим, 
след като през 2014 г. Украйна спира подаването на 
питейна вода.

Но освен икономически растеж в Крим се на-
блюдава и свиване на производство на някои хра-
нителни продукти. Също така броят на малките 
предприятия намалява и в Крим доминира руският 
бизнес. 

Крим е популярен като туристическа дести-
нация, като това е една от най-важните индустрии 
в региона. Според данните на Министерството на 
икономическото развитие на република Крим, тури-
стите са се увеличили с 21% до 5,6 млн. през 2016 г. 
Сергей Аксьонов, премиерът на Крим, посочва, че 
през 2016 г. в Крим се наблюдава ръст във всички 
икономически сфери. Описвайки общото състоя-
ние на икономиката на Крим и социално-иконо-
мическата ситуация, официалните данни показват 
устойчива положителна тенденция12, а бюджетът 
на републиката според О. Беловенцев е социално 
ориентиран.13 Стандартът на живот на населението 
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е повишен и безработицата в страната е намаляла 
почти до минимум. Дори при последното социоло-
гическо проучване от Общоруския център за изуча-
ване на общественото мнение, 97% от гражданите 
на РФ възприемат Крим като част от РФ.14 Населе-
нието на Кримския полуостров определя своята на-
ционална идентичност като руска, което е и основ-
ната причина за толкова убедителните резултати от 
проведения през 2014 г. референдум.

Крим като военен пост

Освен като туристическа дестинация, на полу-
острова се развива и отбранителната промишле-
ност. В Крим се помещават 23 предприятия от нея и 
шест корабостроителници, концентрирани в Севас-
топол, Феодосия и Керч. Това ще допринесе за зна-
чително увеличаване на морския капацитет на РФ 
в региона. В Севастопол се намират едноименният 
морски завод, компанията „Севмормаш“, корабо-
ремонтният завод „Металист“ в квартал Балаклава 
и централното конструкторско бюро „Черноморец“, 
във Феодосия – предприятието „Стеклопластик“, 
Феодосийският корабомеханичен завод и кора-
бостроителната компания „Море“. В Керч е разпо-
ложен корабостроителният завод „Залив“.15 

Една от основните промени в Крим след март 
2014 г., която оказва влияние върху средата за 
сигурност в Черно море, е кардиналното превъ-
оръжаване и значителното увеличение на числе-
ността на войските, дислоцирани в Крим. Според 
Джеймс Шер новата стратегическа реалност след 
анексирането на полуострова е: „Руският черно-
морски флот е вече в миналото, ограниченията от 
различните споразумения за това, което може да 
направи по отношение на работа, модернизация и 
разполагане на различни видове оръжия – ядре-
ни и конвенционални, не съществуват вече.“16 10 
дни след присъединяването на полуостров Крим 
и Севастопол към Русия, (на 31 март 2014 г.) Дър-
жавната Дума приема решение за денонсиране 
на руско-украинските споразумения за Черномор-
ския флот (ЧФ) на Руската федерация.17 В началото 
на април 2014 г. Република Крим и Севастопол са 
включени към Южния военен окръг на РФ. Страте-
гическото положение и влияние на Русия в Черно 
море е подобрено след действията ѝ през март 
2014 г. Връщайки си Севастопол и останалите бази 
в Крим, Русия възстановява военноморското и во-
енностратегическото си предимство в Черно море. 
Кремъл вече е свободен да развива и модернизира 
ЧФ и да демонстрира сила извън пределите на ре-
гиона.18 Русия има и предимства по ограничението 
за пребиваване на чужди военни кораби в Черно 
море. За Русия времето e променило съотноше-
нието на военноморските сили, но не и дистанция-
та ѝ от потенциален театър на военните действия. 
Не се е променил и режима на Проливите.19 Мно-
гократното увеличаване на способностите на ЧФ е 
от първостепенно значение съгласно обновената 
Морска доктрина на Русия, приета през 2015 г.20

Обхватът и скоростта на военната трансфор-
мация и модернизация в Крим през последните 
три години са впечатляващи по отношение на ин-

фраструктурата, разполагането на сухопътни сили, 
военновъздушни сили и противовъздушна отбрана 
(ПВО), и реоборудване на флота. До края на 2015 г. 
ЧФ има 9 подводници, 41 надводни съдове, 34 са-
молета, около 40 хеликоптера и един полк морска 
пехота. Военноморските сили се поддържат от кор-
пус на ПВО, включващ 2 бойни полка.21 Към ЧФ вли-
зат и фрегатите „Адмирал Григорович“, „Адмирал 
Есен“, „Адмирал Макаров“. А през 2016 г. постъпва 
и шестата дизел-електрическа подводница от про-
ект 636.3 „Варшавянка“ с крилати ракети „Калибр“ 
на борда. За 2016 г. ЧФ получава повече от 40 кора-
ба и поддържащи съдове.22

Ракетни системи „Калибр“ са в състояние да 
ударят инфраструктурата на НАТО по целия път от 
Турция до Южна Италия, Южна Германия и цяла 
Централна Европа. Командирът на ЧФ, адмирал 
Александър Витко, признава наличието на ракетни 
системи „Калибр“. Способността на тези ракети е 
демонстрирана, когато руският Каспийски флот из-
вършва удари срещу цели в северната част на Сирия 
в рамките на териториите на Иран и Ирак. Според 
главния редактор на списание „Военен Крим“ С. Че-
ник „засилването на военната групировка в Крим 
следва да се разглежда като стратегическа задача 
за справяне с политическото влияние на Русия в 
Близкия изток и Северна Африка.“23 Военни експер-
ти предполагат, че съществува реална възможност 
за привеждане в Крим на повече дестабилизиращи 
оръжейни системи, като оперативно-тактическите 
ракетни комплекси „Искандер-М“ и стратегиче-
ските бомбардировачи Ту-22М3, изтребителите Су 
-27 и Су-30, ракетните комплекси „Бастион - П“ и 
„Бал“, оборудвани с противокорабни ракети24. Ди-
слоцираните на полуострова Ту-22М325 и оператив-
но-тактическите комплекси „Искандер-М“26, както 
съобщава официално руското Министерство на 
отбраната „е следващият етап във възстановяване-
то на руското присъствие в черноморския регион.“ 
Разполагането на тези системи в Крим гарантира, 
при нужда, унищожаването на американските про-
тиворакетни бази в Румъния. А Ту-22М3 ще могат да 
подкрепят удара на крилатите ракети Х-22 и Х-15, 
както и напълно да прекратят военното присъствие 
на Америка в Черно море, според някои интернет 
издания в Русия.

Баланс на силите  
в Черно море след 2014 г.

Анексирането на Кримския полуостров оказва 
огромно влияние върху военния баланс в региона 
на Черно море. Контролът над Крим от РФ има по-
тенциала да промени военноморското статукво в 
Черно море. 

Сравнявайки въоръжените сили на РФ с НАТО, 
в частност членовете на Северноатлантическия али-
анс, които имат излаз на Черно море – България, 
Турция и Румъния, се вижда че НАТО разполага с 
по-голямо въоръжение и техника от РФ. На тери-
торията на Румъния и Турция са разположени сис-
теми за противоракетна отбрана. Украйна, която е 
лишена от 70% от флота си по време на окупацията 
на Крим, разполага с 28 кораба.27 Грузия има само 
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няколко лодки за брегова охрана. А Румъния и Бъл-
гария имат до голяма степен остарели военномор-
ски сили с недобри възможности и ограничен об-
хват. Но от фигура 1 се вижда, че РФ превъзхожда 
по всичко Румъния и България.

Разглеждайки фигура 1, наблюдаваме, че 
сравними с руските сили в Черно море, са фло-
тът и военновъздушните сили на Турция. РФ има 
предимство единствено в Морската авиация. 
Турският флот все още превъзхожда руския ЧФ 
по отношение на общия брой кораби, но това се 
очаква да се промени, съгласно програмата за въ-
оръжаване на Русия до 2020 г. Това е и една от 
причините за увеличаването на военните сили на 
територията на Крим. Това обстоятелство може 
да доведе до надпревара във въоръжаването в 
региона на Черно море. 

Ролята на Турция след присъединяването 
на Крим към РФ е амбивалентна. Първоначал-
но Анкара критикува агресията на РФ и заявява 
подкрепата си за неприкосновеност на територи-
алната цялост на Украйна. Освен това Турция не 
предприема никакви действия и не санкционира 
Русия. В действителност Турция се възползва от 
западните санкции, като основното партньорство 
между двете държави е в областта на търговията, 
енергетиката и туризма.

Това се променя в края на ноември 2015 г., 
когато отношенията между двете държави се из-
острят поради сваленият бомбардировач СУ-24, 
навлязъл уж на турска територия и не отчел пре-
дупрежденията на турските ВВС, по време на из-
пълнение на полет по унищожаване на цели.29 Тур-
ция твърди, че въздушното ѝ пространство е нару-
шено, а РФ, че самолетът не е излизал от Сирий-
ското въздушно пространство. След официалното 
извинение на президента на Турция Реджеп Таийп 
Ердоган, отношенията между Кремъл и Анкара, за-

почват да се нормализират, въпреки че не се знае 
на каква цена и срещу какво. 

В резултат от събитията в Крим през 2014 г., 
НАТО предприема политика на „сдържане и от-
брана“ и инициира план за готовност за действие 
(Readiness Action Plan – RAP), създадени за да се 
отговори на фундаменталните промени в среда-
та за сигурност и на предизвикателствата, свър-
зани с Русия и техните стратегически последи-
ци.30 Между двете срещи на Върха на НАТО в Уелс 
(4 – 5 септември 2014 г.) и във Варшава (8 – 9 юли 
2016 г.) способностите и силите за отговор на 
НАТО се увеличават, като се повишава тяхната го-
товност и състав; създават се сили с много висока 
степен на готовност (Very High Readiness Joint Task 
Force – VJTF), установени са щабни елементи за 
интегриране на силите на НАТО (NFIU’s) в източ-
ната зона за отговорност, формират се структури 
за управление и командване, като за България и 
Румъния е формиран Многонационален дивизио-
нен щаб „Югоизток“. 

От казаното дотук, може да се направят някол-
ко извода. Първо, присъединяването на Крим към 
РФ носи повече положителни аспекти за населе-
нието на полуострова. В социален план се наблюда-
ва ръст на населението, увеличаване на покупател-
ната способност на населението. В икономически 
план, също се наблюдава възход на всички иконо-
мически параметри, дори и при наложените санк-
ции от страните членки на НАТО и ЕС. 

Второ, военното присъствие на полуострова, 
също се е увеличило многократно. Военномор-
ското натрупване в региона на Черно море, както 
от страна на Запада, така и от страна на Русия, ще 
донесе със себе си голяма доза риск. Както каз-
ва Дебора Сандърс, „потенциалът от ескалация и 
погрешна преценка вероятно ще остане висока в 
средносрочен план, създавайки предизвикателна 
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морска среда“31. 
Но в региона на Черно море винаги ще същест-

вуват предпоставки за възникване на конфликт – не 

само поради „замразените“ конфликти в региона, 
но и поради милитаризирането на Кримския полу-
остров.
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* В настоящото изследване Южна Азия се разглежда 
като регион от осем държави: Афганистан, Бангладеш, Бу-
тан, Индия, Малдиви, Непал, Пакистан и Шри Ланка.

Конфликтът за Кашмир 
Ерол Буюклиев

Конфликтът за Кашмир е заплаха за регионал-
ната и глобалната сигурност. Преки участници 
в него са Индия и Пакистан, които в продъл-

жение на 70 години не могат да разрешат пробле-
мите помежду си. Още през 1947 г., след Втората 
световна война и след оттеглянето на Британската 
колониална империя, стартира образуването на су-
веренните държави в Южна Азия (ЮА). Освен гео-
графското разделение дезинтеграцията засилва по-
литическата непримиримост, която преминава на 
наднационално ниво, в конфликтите между Индия 
и Пакистан, Индия и Китай. В първия случай двете 
страни водят три войни през 1947 г, 1965 г., 1971 г. 
Във втория случай Индия и Китай водят война през 
1962 г. Трите страни притежават значителни ядрени 
способности, което извежда конфликта за Кашмир 
като глобален проблем. Китай играе съществена 
роля в отношенията между двете южноазиатски 
държави поради окупирането на отстъпената от 
Пакистан източната част на Кашмир. Всяка форма 
на агресия в отношенията на трите разнолики дър-
жави, особено между Индия и Пакистан, поставя 
на дневен ред заплахата от използване на ядрено 
оръжие. Това определя перманентната несигурност 
и повишеното внимание на световната обществе-
ност към региона. В основата на отношенията се 
вграждат етническия, религиозния и националния 
егоизъм, които преминават отвъд пределите на 
живото-утвърждаващия инстинкт. Политическата 
конфликтност в ЮА са част от динамиката на отно-

шенията в цяла Азия, която за Хенри Кисинджър 
е понятие дефиниращо несъществуващо цяло на 
разпокъсан регион. В „Азия“ няма обща религия, а 
будизмът, хиндуизмът, ислямът и християнството се 
разпространяват в различни негови части (Северо-
източна, Източна, Югоизточна, Южна и Централна 
Азия). Преобладаващите етнически, езикови, рели-
гиозни, социални и културни различия се задълбо-
чават, допълва Кисинджър.1

Един от механизмите за консолидация на раз-
покъсаните общности е целенасоченото изгражда-
не на образа на врага, което е типично за територия-
та на Джаму и Кашмир (по-известна като Кашмир). 
Съзнателно се налагат непримиримост и неприязън 
между етнически нееднородните и културно дифе-
ренцираните общности на Индия и Пакистан като 
генезис на този основен проблем за мира и войната 
в Южна Азия.*

Конфликтът за Кашмир остава актуален въ-
прос за глобалната сигурност. Насилието в района 
нараства, страните се обвиняват взаимно в нелеги-
тимност и агресивност, нараства и броят жертвите. 
Ситуацията в региона е предпоставка за социално 
разслоение, международни конфликти и заплаха 
от използване на ядрено оръжие. Настоящото про-
учване е насочено към проблемите на сигурността 

Резюме: В доклада се анализира конфликтът между ядрените сили Индия и Пакистан в Кашмир, който 
е един от неразрешените проблеми в Южна Азия. Регионът е пресечна точка на множество интереси и вза-
имоотношения с трансгранични последици. Извеждат се основните причини за конфликта и влиянието на 
различните елементи в регионалната среда на сигурност. Изследват се възможностите за разрешаване на 
конфликта. Очертават се перспективите за развитие на региона и значението им за глобалната сигурност.

Ключови думи: конфликт, Кашмир, Южна Азия, сигурност, регион.

THE CONFLICT FOR KASHMIR
Erol Buyukliev

Abstract: The Report analyzes the conflict between the two nuclear powers namely India and Pakistan 
in Kashmir. This is one of the unresolved issues in South Asia. The region is a crossroad of various interests and 
relationships with cross-border consequences. The report brings out the underlying causes of the conflict and the 
impact of various elements in the regional security environment. It also studies the possibilities for resolving the 
conflict. The present work outlines the prospects for development of the region and their importance to the global 
security.
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в региона на Южна Азия, но се ограничава с кон-
фликтната обстановка в Кашмир. Обстановката в 
ЮА се усложнява от влиянието на нетрадиционните 
рискове за сигурността: заплахата от разпростра-
нение и използване на ядрено оръжие, влиянието 
на националистическите движения, нерегламенти-
рана миграция, увеличаващият се трафик на хора, 
оръжия и наркотици, заплахите от тероризъм, кли-
матичните промени, липсата на питейна вода. 

Целта на доклада е да се анализира конфлик-
тът за Кашмир и неговите измерения през ХХI век. 
Обект на изследване са конфликтните отношения в 
Южна Азия. Изследователската хипотеза разглеж-
да конфликтната обстановка в Кашмир през ХХI век 
като проблем за регионалната и глобалната сигур-
ност, който под влияние на съвременните глобални, 
регионални, национални и локални процеси е за-
плаха за ядрената сигурност в региона. Методоло-
гията на изследването се основава на разбирането 
за многоаспектния характер и сложност на темата. 
Приложени са традиционните методи на изслед-
ване: анализ на актуалната ситуация, проучване на 
информационните източници, теоретичен анализ, 
системен подход и фактологичен анализ, преход от 
абстрактно към конкретно и обратно.

Докладът е конструиран въз основа на изслед-
вания за съвременните международни отношения, 
геополитически анализи, икономически комента-
ри, статии в глобалните информационни мрежи. Из-
следването е допълнено с информация от „мозъч-
ните резервоари“ (think-tank), медии и аналитични 
центрове. Източниците на информация са цитирани 
в текста и са подредени в библиографската справка.

Съвременни измерения  
на конфликтните отношения  

в Кашмир

Конфликтът за Кашмир е основен проблем 
за международната сигурност. Разположен на 
222,236 km2 (85,806 sq. mi), Джаму и Кашмир е 
част от индийската държава и с население над 
12,5 млн. души има значителен потенциал за раз-
витие, който обаче е блокиран от конфликтната 
обстановка. Над 70% от населението са мюсюлма-
ни, 1/5 са хиндуисти, сикхите са около 2%, оста-
налите около 0,89% са будисти и други.2 Брутният 
вътрешен продукт на щата е 13,53 млрд. долара, 
което в голяма степен зависи от селското стопан-
ство. В политически план, Кашмир се ползва със 
специален статут, определен в индийската консти-
туция.3 Съперничеството между Индия и Пакистан, 
двете регионални сили, е в контекста на цялостна-
та несигурност в Южна Азия и множеството пре-
плетени отношения на елементите в системата на 
международните отношения. Бари Бузан определя 
Южна Азия като конфликта формация, в която про-
блемите на „идентичностната сигурност“4 (социе-
тална сигурност) е основа на конфликтите между 
Пакистан и Индия. Освен трите войни между двете 
държави, конфликтните им отношения водят до ня-
колко сериозни кризи (1984, 1987, 1990, 1999, 2002, 
2008, 2016 г.). Конфликтите са въз основа на баланса 

на силите, взаимното обвинение за нестабилността 
в региона и в липса на легитимност.5 Значимостта 
на Кашмир е отразена и от Организацията на обеди-
нените нации (ООН). Първата намеса на световната 
организация води до прекратяване на войната през 
1949 г. и очертаването на разделителната линия 
между тях. През 1972 г. двете страни се договарят за 
т.нар. Линия на контрол, което не означава между-
народно признати граници. В конфликта за Кашмир 
се включва и Китай, която до 1962 г. вече е устано-
вила контрол над североизточната част Ладах.6

Освен традиционните участници в конфли-
ктите, суверенните държави, на преден план из-
лизат недържавните образувания, корпорациите, 
транс-националните компании, терористичните 
групировки, над-националните структури, религи-
озните организации. Списъкът на актьорите може 
да бъде увеличен, по-важно е протичащата тенден-
ция на оттегляне на държавата от традиционните й 
сфери на контрол. Вакуумът се запълва от елементи, 
които приватизират средствата за насилие, което е 
предпоставка за внасяне на хаос в системата. Из-
местването на държавната системност води до кон-
фликтност, а това за Кашмир е ежедневие. На 8 юли 
2016 г. индийските сили за сигурност убиват Бурхан 
Вани, 22-годишен лидер на „Хизбул ал-Муджахи-
дин“, пакистанска ислямистка терористична групи-
ровка, която се бори за присъединяване на Кашмир 
към Пакистан. Вани умело е използвал прийомите 
на комуникационните технологии, с което си спече-
лил прозвището „туитър терорист“. На погребение-
то му се стига до сблъсък със силите за сигурност, 
има жертви, включително един полицай. Събитията 
от лятото на 2016 г. са нов етап в сблъсъка между 
Индия и Пакситан. Преди смъртта на Вани, от 2010 г. 
до злополучните събития, ситуацията е относител-
но управляема.7 Темата за Кашмир е артикулирана и 
в електронните медии: 

l The Indian Express;8

l Pakistan Today;9

l BBC online;10

l The Guardian;11

l Daily Telegraph;12 
l First Post.13 
На 9 април 2017 г. са проведени избори в Срина-

гар (Джаму и Кашмир), които са помрачени от сблъ-
съци между протестиращи и силите за сигурност. 
Жертвите са 8, а над 200 са ранени, 70 избирателни 
секции са затворени. В резултат, избирателната ак-
тивност е изключително ниска, а на 15 април 2017 г. 
е убит тийнейджър, който е хвърлял камъни по кон-
вой на силите за сигурност. Освен това на 13 април 
2017 г. индийските сили за сигурност връзват един 
цивилен за предницата на кола. Други четирима 
души, считани за екстремисти, са убити в Купвара, 
след като са пресекли Линията на контрол в сектор 
Керан. Още двама екстремисти от групировката 
„Лашкар-и-Тайба“ са убити при антитерористична 
операция в Хайатапора (Hayatapora). Допълнително 
напрежение в конфликта внася убийството на поне 
трима индийски военни и двама екстремисти на 
групировката JEM (Jaish-e-Mohammed). Последни-
те участват в атака на военна база в област Купвара 
на 27 април 2017 г. Освен това, на 10 април 2017 г. 
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Пакистан осъжда на смърт индийски военен офи-
цер обвинен в шпионаж и саботаж. Индия отрича 
отправените обвинения и заявява, че ще възприеме 
подобен акт за „умишлено убийство“.14

Остава отворен и другия основен проблем 
в Кашмир, който определя региона като едно от 
най-опасните места на света и това е заплахата 
от използване на ядрено оръжие. От 1998 г. насам 
Индия и Пакистан са ядрени сили със значителен 
разрушителен потенциал. Главните фактори, кои-
то определят отношенията в тази част на света, са: 
конфронтацията между Индия и Пакистан за Каш-
мир; сложните отношения между Индия и Китай, 
с оглед на откритото съперничество и конфрон-
тацията от миналото; развитието на отношения-
та Пакистан – Китай и Пакистан – Северна Корея, 
по-специално военно-техническото сътрудничест-
во и най-вече в ядрената и ракетната област.15 Ско-
ро след придобиване на ядрени способности Ин-
дия и Пакистан влизат в пряк сблъсък в областта 
Каргил (1999 г.). За първи път ядрени сили влизат 
в пряк сблъсък, който може да доведе до ядрена 
война. Кризата между двете държави се повтаря 
през 2002 г., когато двете страни започват струп-
ване на сили около Линията на контрол. Мотивът 
на Индия е преодоляване на заплахата от органи-
зираните религиозни групи, възприемани като те-
рористични формирования. Пакистан отвръща със 
заплаха за използване на ядрено оръжие в случай 
на атака от индийска страна, което отказва индий-
ците от по-нататъшни действия.16

Последици от нарастващата  
конфликтност в Кашмир и възможни 

сценарии на развитие

Ситуацията в Кашмир е коренно променена 
след смъртта на Вани. Равносметката за 2016 г. спо-
ред анализ на Абдул Хамид Кан (Abdul Hameed Khan) 
от Института за отбранителни изследвания и анали-
зи в Делхи (Institute for Defence Studies and Analyses, 
New Delhi), е около 100 души жертви и 10 000 души 
са ранени. Около 500 души са ранени в областта на 
очите и могат да загубят зрението си. Хиляди мла-
дежи са заплашени от арест. На практика цялата 
икономическа дейност е блокирана, спрени са дос-
тъпа до интернет и телефонните линии, медиите 
са ограничени. Освен тях по време на протестите в 
Кашмир е преустановена туристическата дейност, 
магазините и обществения транспорт не работят. 
Влошената обстановка в областта идва след около 
15 години на нормализиране, като не се забравя 
активността около Линията на контрол от страна 
на екстремистки и терористични групировки. В до-
пълнение към своя анализ, Абдул Кан извежда две 
измерения на конфликта в Кашмир: външно изме-
рение, определено от аспирациите на Пакистан за 
Джаму и Кашмир; и вътрешно измерение, което е 
определено от социално-политическите искания на 
населението на Кашмир. С други думи, интересите 
на участниците в конфликта са в контекста на играта 
с нулев сума „zero sum game“, което изключва „win-
win“ ситуация („всички печелят“). Накратко, външ-

ното измерение включва четирите конвенционални 
войни, перманентни сблъсъци близки, опасността 
от ядрен сблъсък, прокси войни чрез сепаратистки, 
екстремистки и терористични групировки. Тук може 
да се прибави амбицията на Индия за глобална сила 
и обвиненията в нарушаване на човешките права и 
наложените социални ограничения.17

От друга страна, вътрешното измерение на 
конфликта в Кашмир е сложна плетеница от рели-
гиозни, етнически, културни и политически пробле-
ми. Специалният статут на щата, както беше споме-
нато, означава ограничена автономия и права, кои-
то водят до протести и размирици. Това отрежда на 
Кашмир икономическа нестабилност и политическа 
неопределеност.18 

Промените в глобалната среда на сигурност 
оказват влияние на отношенията в отделните реги-
они. Динамичните изменения след Втората светов-
на война, деколонизацията, отминалата Студена 
война, обособяването на еднополюсен глобален 
геополитически модел и настъпващата промяна 
към многополюсен „хаотичен“ глобален ред извеж-
дат Южна Азия като един от най-важните региони 
в икономическо отношение и по въпросите на гло-
балната сигурност. Именно поради това, разреша-
ването на конфликтната обстановка в Кашмир е от 
екзистенциално значение, не само в регионален 
план, но и в световен. 

С редица резолюции, Съветът за сигурност на 
ООН се опитва да повлияе за разрешаване на кон-
фликта в Кашмир.19 Тооба Хуршид (изследовател 
от Института за стратегически анализи, Ислама-
бат, http://www.issi.org.pk/) насочва вниманието 
към резолюции: UNSCR 47; UNCIP resolution August 
13, 1948; UNCIP resolution January 5, 1949 UNSCR 80; 
UNSCR 91; UNSCR 98; UNSCR 122. В тях се извежда 
съгласието на Индия и идеята за плебисцит, което 
да даде правото на кашмирското население за са-
моопределение.20 Каквото и да говорят политиците 
в Индия, официалната позиция разглежда Джаму и 
Кашмир като интегрална част от индийската държа-
ва. Според друг пакистански анализатор, д-р Раджа 
Мохамед Кан (Dr. Raja Muhammad Khan), ООН про-
пуска възможността да разреши проблема като го 
разглежда в Глава VI, а не в контекста на Глава VII 
от Хартата на ООН, което означава незадължителен 
характер на резолюциите.21 Оказва се, че конфлик-
тът за Кашмир се задълбочава. Изниква въпросът за 
възможните решения и развитието ЮА.

Една от алтернативите за действие, според 
Хапимон Якоб, е подновяване на диалогичните от-
ношения в Кашмир, освобождаване на политиче-
ски затворници, преразглеждане на Конституция-
та на Индия и насочване на усилията към полити-
ческо решение. В допълнение, разрешаването на 
проблемите в Кашмир минава през отношенията с 
Пакистан. Положителни индикации за това са двус-
транните обсъждания в периода 2003-2008 г.22 Във 
всички случаи, бъдещето на региона крие големи 
рискове. ЮА е зона за влияние на глобалните игра-
чи в международните отношения и става поле на 
сблъсък, основно чрез прокси-войни. 

В глобален контекст, САЩ (начело с Доналд 
Тръмп), демонстрират стратегическа „слепота“ за 
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правилата на играта, което от „Първо Америка“, 
през национализма, ксенофобията, едностран-
чивостта и хаосът в международната политиче-
ска система, може да доведе до изолационизъм 
и нова нестабилност в цяла Азия. Близкият съсед 
на Индия и Пакистан, Китай, сякаш поема щафета-
та или използва възможностите за стратегическо 
преимущество с инициативата „Един пояс, един 
път“ (“One Belt, One Road”), към която Индия е 
дистанцирана. Русия, в конкуренция с Китай, ус-
пява да стимулира дезинтеграцията на Запада и 
да си върне влиянието на югоизток към субконти-
нента. Западна Европа, в лицето на Европейския 
съюз, среща редица предизвикателства. Първото 
е запазването на интегритета, след излизането на 
Великобритания от ЕС и изборите във Франция и 
Германия през 2017 г.. Второто е актуализиране на 
стратегическото партньорство със САЩ и третото, 
излизане на глобалната сцена като политически 
лидер. Преструктурирането на глобалната геопо-
литика и влиянието на нетрадиционните рискове 
за сигурността, изправя страните от ЮА пред стра-
тегически избор. От една страна, съвременните 
рискове изискват общи, колективни действия. 
Никоя страна не може да се справи сама. От дру-
га страна, конфликтите на различните равнища на 
сигурност се задълбочават и интеграцията на ЮА е 
под въпрос. Остава възможността за двустранните 
отношения, която е успешен модел в определени 
случаи, но е ограничаваща в икономическите от-
ношения.

Въпреки всички трудности, ЮА показва значи-
телен потенциал. Регионът бележи икономически 
ръст, което определя значимостта му. От гледна 
точка на сигурността, конфликтните отношения 
между различните актори се задълбочават, което 
означава заплаха от ядрен сблъсък и провал на по-

литическите елити във властническите си функции.

 Изводи 

1) Установиха се съвременните измерения на 
конфликта за Кашмир, който е с потенциал да еска-
лира до война между ядрените сили: Индия и Па-
кистан. Оказва се, че в новата обстановка на перма-
нентна глобална несигурност, преструктурирането 
на глобалното политическо пространство предиз-
виква хаос и конфликти;

2) Изведоха се основните актори и геополити-
чески амбиции, които оказват пряко и косвено вли-
яние на процесите в Южна Азия. Препоръчително 
за бъдещето на региона, освен двустранните дого-
ворености и с цел обезпечаване на интересите на 
страните от ЮА, е интегрирането в наднационални 
системи (пример: SAARC - South Asia Asotiation for 
Regional Cooperation). 

В заключение, конфликтът за Кашмир се за-
дълбочава. Глобалните политически актори от-
стъпват от позицията си на стратегически лидери. 
Липсва ясна политическа визия и компетентност на 
съвременните политически елити, което води до 
дезинтеграция на международния ред и провокира 
възобновяване на нерешени конфликти и тяхното 
задълбочаване. Възможните решения на конфли-
кта, от гледна точка на Кашмир, започват с деми-
литаризиране на региона около Линията на кон-
трол. Засилване на двустранните преговори между 
висшите политически лица със съдействието на 
ООН. Възможна стъпка е организирането на рефе-
рендум, в който местното население да определи 
своето бъдеще.23 На този етап, Индия едва ли би до-
пуснала подобна промяна, която би опосредствало 
създаването на независима държава между вечно 
враждуващите Индия, Пакистан и Китай.
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Мерки за защита на сгради  
от терористични атаки

Зорница Димитрова

Българската държава има отговорността по сто-
панисването на множество имоти, включител-
но и всички отговорни съоръжения, които са 

част от държавната инфраструктура. Мениджмън-
та на имотите, представляващи публична частна 
собственост, се полагат още на чертожната дъска. 
Това са най-вече сгради, предназначени за публич-
ната администрация, и онези, в чиито граници се 
трудят множество българи. Някои от тях изискват 
специални условия по осигуряване на охраната. 
Това са съдилищата, местата за задържане, гранич-
ните контролно-пропускателни пунктове, сградите 
на Министерството на вътрешните работи и имоти-
те на Министерството на отбраната, включително и 
тези, които са част от инфраструктурата на отбра-
ната. Важна част от планирането и проектирането 
на обитаеми сгради е разпределянето на отговор-
ността между участниците в инвестиционния про-
цес. При имотите, които са държавна собственост 
възлагането на строителство и строителни услуги, 
ползването и управлението на собствеността се 
намира в отговорността на юридическото лице на 
бюджетна издръжка – съответните министри, ръ-
ководители на ведомства и областните управители. 
При изграждането на обекти, които са държавна 
собственост, за разлика от комерсиалното строи-
телство, отговорното юридическо лице по инвес-

тицията е едновременно, възложител, инвеститор, 
ползвател и в много от случаите изготвител на за-
данието за проектиране. Обединението на тези 
роли е удобство и предпоставка параметрите на 
инвестиционния проект да бъдат максимално кон-
кретизирани и всички изискуеми функционалности 
на дадена сграда да бъдат удовлетворени. Това е 
възможност държавата да заяви желанието си да 
модернизира и подобри обществените сгради и ин-
фраструктура в условията на влошаващата се карти-
на на сигурността.

При съществуваща реална заплаха от терори-
зъм за националната сигурност, държавните ин-
ституции могат да придобият нов навик за внедря-
ване на специални мерки за физическа сигурност 
или антитерористични мерки, чрез които да бъде 
подобрена сигурността на обитаемите сгради. 
Антитерористичните мерки за обитаеми сгради е 
необходимо да включват архитектурни, инженер-
ни и технически способи за предотвратяване на 
инцидентите и ограничаване на последствията от 
тях. Терминът „антитероризъм“ се среща в стандар-
тите за департаменти по отбрана (DoD) на армия-
та на САЩ, създадени от военните инженери на 
САЩ (US Army Corps of Engineers) под името Unified 
Facility Criteria for DoD – UFC 4-010-01 “DoD Minimum 
Antiterrorism Standards For Buildings” („Минимални 

Резюме: В разработката се разглеждат различни сценарии на проявление на терористична заплаха и 
е разгледан по-подробно проектен сценарий „кола-бомба“. Целта е да се установят процедури за оценка на 
риска и физическа защита на сградите от терористична атака, така че да не се допускат сериозни последствия.

Ключови думи: антитероризъм, терористично нападение, видове сценарии, сценарий „кола-бомба“, 
осигуреност на сгради при взрив, оценка на риска, физическа защита, подходящи стандарти за сценарии при 
заплахи от взрив.

PROTECTION OF BUILDINGS  
AGAINST TERRORIST ATTACKS
Zornitsa Dimitrova

Abstract: The paper examines different scenarios of terroristt threat and in particular a “car-bomb” scenario. 
The aim is to determine a procedure for risk evaluation and design procedures for protection against terrorist attack 
without serious consequences.

Key words: antiterrorism, terrorist attack, scenario types, “car bomb” scenario, explosion-proof construction, 
risk evaluation, appropriate blast design standards.



29

антитерористични стандарти за сгради“). Дефини-
цията за антитероризъм там съществува така: (букв. 
превод, от 1-1 General, Chapter 1 Introduction, с. 1) 
„...ефективен начин да се минимизира възможност-
та за масови жертви от терористична атака срещу 
персонал на департамента по отбрана в сградите, 
където тези хора работят и живеят“. Друга дефини-
ция на US Army Corps of Engineers в превод изглеж-
да така: „Целта (на антитероризма) е да се открият 
най-ефективните и икономични методи за миними-
зиране на ранените или жертвите по време на те-
рористична атака“. В документите на САЩ терминът 
се среща под съкращение “АТ” за “antiterrorism” и 
“FP”, което идва от “force protection”. В тази връзка 
на български език могат да се възприемат термини-
те „антитероризъм“ и „мерки за защита“. Друг до-
кумент с произход САЩ, създаден от Department of 
Homeland Security (DHS), който се нарича “Reference 
Manual to Mitigate Potential Terrorist Attacks Against 
Buildings” („Ръководство за справяне с потенциални 
терористични атаки срещу сгради“), е от поредица-
та на FEMA за защита на гражданско население от 
различни заплахи (Risk Management Series), включи-
телно и природни катаклизми – земетресения, ура-
гани, пожари и наводнения. Там антитероризмът е 
дефиниран като неприродна заплаха, причинена от 
човека. В предпоставките на стандарта чрез пример 
е показано, че сградите проектирани за сеизмични 
въздействия, е възможно да устоят и на терорис-
тична атака. Целта на документа е да определи 
нивото на риска от проявление на тези инциденти 
и да предложи мерки за справянето с последстви-
ята от събитието. Наръчникът е най-подходящ за 
шест вида граждански обекти: административни и 
офис сгради, търговски помещения, индустриални 
сгради на леката промишленост, здравни заведе-

ния, училища и университети. При по-малки обекти 
мерките за защита не са препоръчителни, тъй като 
внедряването им значително оскъпява изгражда-
нето. За разлика от антитерористичните стандарти 
за департаменти по отбрана на САЩ, които са за-
дължителни, документът на FEMA има незадължи-
телен характер. Той не е приложим за всички сгра-
ди и не се прилага, когато си противоречи с други 
граждански стандарти.

В съответствие с минималните технически нор-
ми за безопасност съгласно българското законода-
телство, сградите се въвеждат в експлоатация като 
преминават през контрола и преценката на експер-
ти за определяне на тяхната техническа годност. У 
нас сградите съгласно българските и европейските 
строителни стандарти са защитени от въздействия 
породени от природни елементи, като земетръс, 
интензивни снеговалежи, ветрове и свлачища и се 
проектират така, че да работят в екстремни природ-
ни условия. Тези събития са циклични по природа, 
добре познати са на проектантите и съществуват 
солидни данни колко често се проявяват и с каква 
сила, в съответствие с географските специфики на 
територията, предвидена за застрояване. Терори-
змът от своя страна е заплаха, която не може да 
бъде предвидена лесно. В проектирането на сгради 
тероризмът се класифицира като инцидент, който 
се характеризира с много ниска честота на прояв-
ление, но в същото време с високи нива на послед-
ствията. Въздействието от тероризъм върху сгради-
те трудно може да бъде изразено количествено, но 
могат да бъдат дефинирани няколко сценария за 
проявление на заплаха за въвеждането на качестве-
ни и количествени характеристики и предполагаем 
механизъм на проявление. Тук са представени ня-
кои сценарии от терористична заплаха, механизмът 

Таблица 1

Видове сценарии от заплахи

Сценарий № 1 Вътрешна експлозия
Механизъм
на действие

Произтича от внесен в сградата експлозив или предизвикване на инцидент с газопроводна/
петролопроводна инсталация.

Продължителност 
Мигновена (от няколко секунди до няколко минути или часове, в случай на вторични експлозии)

Ефект
върху сградата

Разрушения във вътрешни помещения, летящи отломки, разрушени вътрешни конструктивни елементи. 
В зависимост от наличните отвори в помещението, където е задействан експлозивът, енергията се 
освобождава неравномерно. Отворите ускоряват освобождаването на енергия, като намаляват броя 
на рефракциите върху една и съща повърхност. Ударната вълна се отразява неколкократно в околните 
обекти по непредвидим начин до затихването ѝ. Има голяма вероятност от причиняване на пожар 
вследствие на експлозията.

Минимални мерки 
за антитероризъм

1. Предотвратяване внасянето на експлозиви в сградата. Те могат да бъдат внесени като ръчен багаж, 
чрез автомобил или чрез пощенска пратка. Препоръчва се изграждане на КПП с установен режим на 
пропускане и системи за видеонаблюдение и ранно известяване. 
2. Намаляване на възможността от летящи отломки. Щетите и жертвите от летящи отломки са винаги 
по-сериозни от самото разрушаване на отговорни конструктивни елементи.
3. Проектиране на конструктивна система, която да устои на въздействието, чрез уекчаване и чрез 
поставяне на допълнителни връзкови елементи за установяване на непрекъснатост и интегритет на 
конструкцията. 
4. Конструкцията да бъде проектирана срещу прогресивно разрушаване (progressive collapse).
5. Евакуационните маршрути, използвани при пожар, са подходящи за този вид инциденти.
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Сценарий № 2 Външна експлозия
Механизъм
на действие Произтича от поставен в близост до сградата експлозив.

Продължителност Мигновена (от няколко секунди до няколко минути или часове, в случай на вторични експлозии)

Ефект
върху сградата

Разрушения на външните оградени елементи, покриви и остъкления. Съществува опасност от срутване на 
отломки върху прилежащите терени и пътна инфраструктура. Различните видове конструкции реагират 
различно. Дуктилните конструкции имат по-добро поведение. Когато реакцията на конструкцията се 
забави, се получават крехки разрушения, които са изключително нежелана форма на разрушение.

Минимални мерки 
за антитероризъм

1. Препоръчват се регулярни, плавни архитектурни форми и планиране, така че ударната вълна да 
„избяга“, колкото е възможно по-бързо. Не се допускат нерегулярни конструкции. Не се допускат т.нар. 
„слепи“ точки, паркинги и зони за разтоварване на ниво партер или твърде големи козирки, под които 
могат да се паркират „коли-бомби“.
2. Препоръчва се да се проектират елементи с голяма якост, които да поемат голяма част от енергията, 
причинена от взривната вълна. 
3. Конструкцията да бъде проектирана срещу прогресивно разрушаване (progressive collapse) чрез 
подходяща връзкова система, която да „обрамчи“ всички елементи по периметъра и във вътрешността 
на сградата, по трите измерения на конструкцията.
4. Препоръчват се твърди, нееластични огради и прегради, защитаващи конструкцията.
5. Препоръчва се дизайн, който допуска минимално отделяне на отломки.
6. Препоръчват се безопасни отстояния на сградата от улицата, прилежащите паркинги и съседните 
сгради. 
7. Подходящо е изграждане на КПП за хора и автомобили, както и постоянно наблюдение на периметъра.

Сценарий № 3 Сблъсък
Механизъм
на действие

Причинява се от движещо се превозно средство. Този тип инциденти могат да бъдат и непредумишлени. 

Продължителност Мигновено действие, може да предизвика слаба експлозия или пожар.

Ефект
върху сградата

Разрушения предимно върху архитектурни и оградни елементи. Летящите отломки са по-опасни от 
конструктивните разрушения. Разрушените конструктивни елементи са единични и се възстановяват 
лесно. Най-многобройни са жертвите, които се намират на пътя на превозното средство, като 
максималната дължина на пътя на разрушенията се смята, че е сборът от ширината на пътното платно 
(или площадката) пред сградата и дължината на предната фасада.

Минимални мерки 
за антитероризъм

1. Препоръчва се сградите да са отдалечени максимално от уличната и пътната мрежа, като достъпът 
да бъде ограничен посредством ограда, балюстрада или други архитектурни елементи (например 
разнообразен по денивелация ландшафт, фонтани, други по-малки конструкции или висока 
растителност).
2. Успешно могат да бъдат защитени централни входове и фоайета на сгради, ако е предвидена 
колонада като фасаден или интериорен елемент, непосредствено защитаваща пешеходния вход/изход. 
Това представлява уякчен конструктивен елемент, добре фундиран, който обаче не е носещ, чиято 
функция е да предпазва сградата от директен удар.

Сценарий № 4 Въоръжено нападение от разстояние
Механизъм
на действие

Нападателят се прицелва и произвежда изстрел от разстояние директно срещу обитаващите сградата. 

Продължителност Престрелката може да продължи от няколко секунди до няколко часа, в зависимост от реакцията на 
обитаващите сградата и средствата за лична защита, които притежават.

Ефект върху 
сградата

Нападението с огнестрелно оръжие от разстояние, в зависимост от калибъра на боеприпасите, 
предизвиква различни щети и причинява различен брой жертви.
А. В случаите на ракетно нападение разрушенията и жертвите са съпоставими с тези от експлозия.
Б. В случаите на картечен обстрел щетите върху самата сграда не са фатални, но е възможен голям брой 
жертви от летящи отломки и хора, които са попаднали на прицел.
В. При нападение със снайпер, фаталните жертви са предварително набелязани. Тук почти не се 
наблюдават щети върху самата сграда.

Минимални мерки 
за антитероризъм

1. Най-основното правило за защита на нападението от огнестрелно оръжие от разстояние е да се 
ограничи пряката видимост към сградата. Ефективен метод за ограничаване на видимостта е високата 
растителност и архитектурни елементи, като тенти, козирки, чадъри, пилони за знамена и др. Това се 
изпълнява трудно в градски условия, където вариантът е да се изпълни фасада с подсилени елементи, 
като бронирани стъкла, жалузи и решетки. Избират се заменяеми елементи и ремонтът е евтин и лесен.
2. Препоръчва се постоянно наблюдение на периметъра, включващо подходящо осветление, насочено 
извън границите на имота, видеонаблюдение и жива охрана. Не е необходимо изпълнение на всички 
изброени варианти на наблюдение и охрана на периметъра.
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им на действие, продължителността на инцидента, 
ефекта върху сградата и нейната конструкция и са 
предложени препоръчителни минимални мерки за 
физическа сигурност и антитероризъм.

За онагледяване на стъпките при проектиране 
на сгради за антитероризъм е избран Сценарий № 2 
„Външна експлозия“ чрез поставяне на „кола-бом-
ба“ в близост до сградата. При сценарий „кола-бом-
ба“ се изследва експлозия в близост до сграда в 
няколко стъпки: 1) оценка на риска; 2) определяне 
на товарите върху конструкцията за различни вари-
анти на проявление на заплахата, които могат да се 
нарекат случаи; избор на конструктивна система; 
анализ на поведението на конструкцията; 3) про-
ектиране на минимални мерки за превенция и за 

справяне с последствията.
Рискът се определя като функция от активите, 

заплахите и уязвимите места на сградите по форму-
лата: 

Риск = Активи x Заплаха х Уязвимост
Oценката на риска включва идентифициране 

на заплахата, което е вече направено чрез избора 
на сценарий, определяне на стойността на активите 
и броя на хората, които трябва да бъдат защитени. 
Необходимо е да се изградят мерки за превенция 
и справяне с последствията. Мерките от Сценарий 
№ 2 се изпълняват в съответствие с план, в които се 
обсъждат варианти или случаи и се взима възмож-
но най-оптималния от тях. При избраната постанов-

Сценарий № 5 Стрелба отблизо
Механизъм
на действие Нападателят влиза на територията на сградата, за да възпроизведе изстрели.

Продължителност Престрелката може да продължи от няколко секунди до няколко часа, в зависимост от реакцията на 
обитаващите сградата и средствата за лична защита, които притежават.

Ефект
върху сградата

Когато нападателят е на територията на имота, има възможност да нарани единствено обитателите. 
Върху сградата щетите са повърхностни и незначителни, докато рискът от загуба на животи е значителен.

Минимални мерки 
за антитероризъм

1. Подобно на вътрешната експлозия се препоръчва КПП и пропускателен режим на лицата в сградата. 
Това е достатъчно, за да се ограничи внасянето на огнестрелно оръжие в сградата.

Сценарий № 6 Хладно оръжие
Механизъм
на действие Нападателят влиза в периметъра на сградата, за да нарани обитателите. 

Продължителност Нападението може да продължи от няколко секунди до няколко часа, в зависимост от реакцията на 
обитаващите сградата и средствата за лична защита, които притежават.

Ефект
върху сградата

За да успее нападателят, е необходимо да бъде максимално близо до жертвите. Нападението може 
да бъде извършено на територията на имота, в непосредствена близост и вътре в сградата. Най-често 
такова нападение се случва на открити площи, където се събират много хора.

Минимални мерки 
за антитероризъм

1. Ограничаването на внасянето на хладно оръжие е начин да се предпазят обитателите на сградата. 
2. Нападателят може да използва нож, инструмент и друг предмет, с които да нарани обитаващите. В 
тези случаи е необходимо наблюдение вътре в сградата чрез камери, охрана или подходящ инструктаж 
за всички постоянни обитатели – работещи или живеещи в сградата.

Сценарий № 7 Палеж
Механизъм
на действие Палежът може да бъде предизвикан вътрешно или външно посредством подпалване на съседни обекти.

Продължителност Продължителността варира от няколко часа до няколко дни.
Ефект
върху сградата Ефектите върху сградите от пожари са добре изследвани.

Минимални мерки 
за антитероризъм

1. Използването на съществуващите български и европейски норми за проектиране на сгради против 
пожари е достатъчно за постигането на мерки срещу пожар.

Сценарий № 8 Биологична/химическа/радиационна заплаха

Механизъм
на действие

Течни и твърди вещества или предмети, съдържащи заразата или замърсяването, могат да бъдат 
разпространени по въздух чрез аерозолно разпръскване или чрез смесването им с храна или течаща 
вода.

Продължителност Действието на биологичната зараза може да продължи от часове до години, в зависимост от вида ѝ и 
условията на разпространение.

Ефект
върху сградата

Биологичните/химически/радиационни зарази, в зависимост от действието си поразяват обитаващите 
сградите. Възможно е поради природата на замърсяването сградата да бъде запечатана до отминаване 
на ефектите. Периода може да е толкова дълъг, че сградата да загуби експлоатационната си годност с 
годините.

Минимални мерки 
за антитероризъм

Биологичните, химическите и радиационните заплахи зависят от големината на помещенията, 
вентилационната система, естествените течения в рамките на имота и в местността около него, 
географското му местоположение и наличието на естествена слънчева светлина. Ето защо се 
препоръчва временно убежище за предотвратяване на пряко излагане на заплахата. След отминаване 
на първоначалния ефект, се препоръчва незабавно напускане на сградата. Подходящи за тези случаи са 
инструктаж и указания за първа долекарска помощ на пострадалите обитатели.
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ка „кола-бомба“, се очаква взривна вълна от сфери-
чен източник такава, че при преминаване през сгра-
дата „обгръща“ конструкцията и образува площни 
товари върху всички фасади и покрива на сградата, 
с различна големина, като най-тежкия от тях е вър-
ху тази повърхност, която е изложена на директния 
удар. Експлозията (фиг. 1) е класифицирана като 
външна, в близост до земята. [1]

Последствията и щетите от външната експло-
зия зависят от товарите приложени върху сградата. 
Те са определени вследствие на силата, с която из-
бухва бомбата, както и точната й дистанция от сгра-
дата. Силата на взрива и съответно товарът върху 
сградата е функция от масата на взривното веще-
ство приведено към еквивалентна маса тротил 
(TNT). Чрез използване на един и същ модел могат 
да се направят проверки за различна сила на уда-
ра като се варира с количеството на експлозивите 
и разстоянието от детонацията до сградата. Разсто-
янията се определят в зависимост от разпределе-
нието на сградата в рамките на имота, изгледа към 
улицата и разстоянието до паркингите, или се опре-
делят така наречените „уязвими места“.

Това намалява значително броя на провер-
ките и вариантите за поставяне на „кола-бомба“ в 
близост до сградата и изключва много от вариан-
тите като възможни. Например автомобил не може 
да бъде паркиран в гъсто залесена територия или 
там, където движението е ограничено с физически 
бариери. При сценария може да бъде определен и 
случай, в който колата се намира вътре в сградата, 
във вътрешен паркинг или полузакрито помещение 
предназначено за преминаване или разтоварване. 
Това зависи от достъпността на автомобили към въ-
трешните помещения и се изследва допълнително 
с предпоставките на Сценарий № 1 „Вътрешна екс-
плозия“. Необходимо е проектантите максимално 
да се възползват от естествените препятствия на 
терена или да се създадат изкуствени бариери или 
подходящи правила за движение около и в рам-
ките на имота, за предотвратяване на инцидента. 
Отделни пешеходни и автомобилни пропускател-
ни пунктове подпомагат значително наблюдение-
то на трафика в сградата и около нея. Приемането 
на поща и разтоварването на консумативи и стоки 

е необходимо да става под наблюдението на отго-
ворниците по физическата охрана и в предназначе-
ни за това места или помещения.

При проектно състояние външна експлозия се 
изследва формата и размерите на сградата, вида на 
покрива, вида на оградните елементи и остъклени-
ята, както и типа конструкция. Размерите на сгра-
дата предопределят разпределението на товарите 
и тяхната големина върху фасадите и съответно 
върху конструкцията. Конструкцията от своя страна 
е необходимо да бъде осигурена за хоризонтал-
ни въздействия, както е при сградите осигурени 
за сеизмични въздействия. Смята се, че регулярни 
конструкции, които имат достатъчна дуктилност, 
могат да устоят и на взривна вълна. Геометрията на 
сградата дава важни параметри, от които зависят 
няколко времеви параметъра – за колко време ще 
„избяга“ ударната вълна, колко време отнема нато-
варването в положителна посока (натиск) и колко в 
отрицателна (смучене), както и големината на ди-
намичния товар, приложен върху фасадите, и какви 
рефракции и завихряния ще се образуват при пре-
минаването през различни препятствия и повърх-
ности. От разстоянието между взрива и сградата за-
виси и необходимото количество стомана вложена 
в стоманобетонния носещ скелет на сградата. При 
взрив близо до сградата е необходимо уякчаване на 
конструктивните елементи, а при по-далечен взрив 
се очаква и по-леко армиране на конструкцията. По 
отношение на поведението конструкцията най-бла-
гоприятния вариант е при постигане на време за 
реагиране по-кратко от времето на преминаване на 
вълната Т(ударна вълна)>Т(реагиране).

Изследването на този сценарий е подходящо в 
гъсто населени урбанизирани райони, със засилен 
трафик. На такива територии трудно се изгражда 
контролно-пропускателен пункт с необходимите 
безопасни отстояния от сградата и възможността 
за наблюдение на периметъра е ограничена, тъй 
като при необходимост от намеса на отговорните 
лица по физическата охрана, е възможен конфликт 
с правото на собственост, а границата на имота в 
много от случаите може да бъде самото очертание 
на сградата. 

В Република България е осъществен напредък 
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Фиг. 1. Постановка на взрив близо до сграда – фигура 4 от [1]
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съответно товарът върху сградата е функция от масата на взривното вещество 

приведено към еквивалентна маса тротил (TNT). Чрез използване на един и 

същ модел могат да се направят проверки за различна сила на удара като се

варира с количеството на експлозивите и разстоянието от детонацията до 

сградата. Разстоянията се определят в зависимост от разпределението на 

сградата в рамките на имота, изгледа към улицата и разстоянието до 

паркингите, или се определят така наречените „уязвими места“.

Това намалява значително броя на проверките и вариантите за 

поставяне на „кола-бомба“ в близост до сградата и изключва много от 

вариантите като възможни. Например автомобил не може да бъде паркиран в 

гъсто залесена територия или там, където движението е ограничено с 

физически бариери. При сценария може да бъде определен и случай, в който 

колата се намира вътре в сградата, във вътрешен паркинг или полузакрито 

помещение предназначено за преминаване или разтоварване. Това зависи от 

достъпността на автомобили към вътрешните помещения и се изследва 

допълнително с предпоставките на Сценарий № 1 „Вътрешна експлозия“.

Фиг. 1. Постановка на взрив близо до сграда – фигура 4 от [1]
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чрез издаване на НАРЕДБА № РД-02-20-6 от 19 де-
кември 2016 г. за техническите изисквания за физи-
ческа сигурност на строежите, която определя ми-
нималните изисквания за физическа сигурност на 
строежите (ФСС) при проектирането и изграждането 
им, класификатор на строежите по клас на физиче-
ска сигурност (КФС), чрез въведени критерии за все-
ки клас и техническите изисквания за проектиране и 
влагане на елементи за физическа защита на стро-
ежите. Наредбата се прилага за нови строежи и ре-
конструкцията на стари, но не се прилага за строежи 

със специален режим на допуск, като Министер-
ството на отбраната и другите видове войски, Ми-
нистерството на вътрешните работи (МВР), Нацио-
налната следствена служба, Държавната агенция 
за национална сигурност, Националната разузнава-
телна служба и Министерството на външните рабо-
ти, тъй като това става с други нормативни актове 
и вътрешни правила. С наредбата не се нарушават 
други нормативни актове свързани със Закона за ус-
тройство на територията и не трябва да се нарушава 
функционалното предназначение на сградите.
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Развитие на невоенния компонент  
на системата за отбрана

Иван Карабашев

Резюме: В доклада се разглеждат основните постановки на националните стратегически документи, 
отнасящи се до невоенния компонент на системата за отбрана. Описана е накратко същността и системата на 
ОМП на страната и връзката с подготовката на невоенния компонент на системата за отбрана. Посочени са 
основните аспекти на подготовката на невоенния компонент, както и съюзните изисквания за устойчивост на 
гражданската готовност. Предлагат се насоки за развитие на невоенния компонент на системата за отбрана и 
на националните отбранителни способности – невоенен (граждански) компонент.

Ключови думи: невоенен компонент на системата за отбрана, отбранително-мобилизационна подго-
товка, устойчивост на гражданската готовност, националните отбранителни способности.

Abstract: The paper examines the basic provisions of the national strategic documents about the non-military 
component of the national defence system. The essence and system of defence-mobilization preparedness of 
the country is described in brief and its connection with the preparedness of the non-military component of the 
national defence system is explained. The main aspects of the preparedness are pointed and the NATO requirements 
for resilience of civil preparedness are described. Directions are suggested for development of the non-military 
component and national defence capabilities (civil component).

Key words: non-military component of the national defence system, defence-mobilization preparedness, 
resilience of civil preparedness, national defence capabilities.

Международната политическа и икономи-
ческа обстановка се усложни значително в 
средата на третото десетилетие след края 

на Студената война и разпада на двуполюсния све-
товен модел. Нарасналото противопоставяне меж-
ду държавите – глобални лидери, повишената кон-
фликтност в различни точки на света, както и набра-
лият сила международен тероризъм изискват адек-
ватна реакция и засилване ролята на планирането 
на ресурси за извънредни ситуации, включително и 
при най-тежките сценарии, включващи асиметрич-
но военно противопоставяне, хибридни заплахи и 
военнополитически кризи, предизвикани от дейст-
вия на недържавни организации.

Невоенен компонент  
на системата за отбрана

Националната отбранителна стратегия пред-
вижда в случай на въоръжен конфликт, в който са 
застрашени суверенитетът и териториалната ця-
лост на страната, да се привлича целият потенциал 
на въоръжените сили и невоенния компонент от 
системата за отбрана на страната.1

Изрично определение за невоенен компонент 
на системата за отбрана не съществува в правния 
мир, но в Националната отбранителна стратегия им-
плицитно е зададен обхватът на това понятие. Там е 

казано, че „Системата за отбрана, като част от систе-
мата за национална сигурност, се изгражда на осно-
вата на въоръжените сили и чрез отбранително-мо-
билизационната подготовка на министерствата и 
ведомствата от централната администрация, на спе-
циализираните служби и териториалната админи-
страция. Тя се регламентира от единна нормативна 
база и включва органите за ръководство, командва-
не и управление, въоръжените сили, съответната ин-
фраструктура, силите и средствата на министерства-
та и ведомствата от централната администрация, 
специализираните служби, териториалната админи-
страция, органите на местното самоуправление, тър-
говските дружества, държавните предприятия, орга-
низациите и гражданите, дейностите за осигуряване 
на стабилна среда на сигурност и подготовка и осъ-
ществяване на въоръжена защита на териториална-
та цялост и независимостта на държавата.“2 Това оп-
ределение до голяма степен е хаотично и съдържа в 
себе си различни по характер и сложност елементи, 
които представляват, както сложни административ-
ни и социални системи, така и по-малки стопански 
субекти, гражданите (като отделни индивиди, като 
групи от индивиди и като цялото население на стра-
ната) и дори нежива материя, каквато е инфраструк-
турата. По-конкретно това са: 

– органите за държавно управление и техните 
администрации;



35

– въоръжените сили и сили на други специа-
лизирани ведомства като МВР, специализираните 
служби;

– икономически субекти;
– населението;
– инфраструктурата.
В горното определение се посочва също, че 

системата на отбраната се основава на въоръжени-
те сили и на ОМП, което на практика означава, че с 
изключение на въоръжените сили, всички останали 
елементи са част от невоенния компонент на систе-
мата за отбрана.

В стратегията е посочено още едно опреде-
ление, което гласи: „Подготовката на страната за 
отбрана е система от дейности, насочена към под-
готовка на: въоръжените сили; националната ико-
номика; населението; територията и инфраструкту-
рата. ОМП на страната е система от дейности, която 
включва подготовка на последните три елемента, 
т.е. без въоръжените сили.“3

В исторически план, в понятието невоенен 
компонент се е влагало различно значение, що се 
касае до обхвата на описаните по-горе елементи. 
През 60-те и 70-те години на ХХ век, редица дей-
ности, които сега се осъществяват от граждански 
структури са се осъществявали пряко от армията 
или въоръжените сили в по-широк смисъл. Такива 
са: гражданска отбрана, оперативната подготовка 
на територията като театър на военните действия, 
съхраняването на запаси, снабдяване, военно-ре-
монтни дейности и др.

Още от края на 70-те години се наблюдава тен-
денция за преминаване на дейности в гражданския 
сектор – подготовка на територията, гражданска 
защита, логистични дейности и т.н. Тази тенден-
ция става особено силна след прехода на страната 
към либерална демокрация и пазарна икономика. 

Редица компоненти на ВС вече не съществуват: 
войските за гражданска отбрана, войските на МВР, 
Строителни войски, войските на Министерството на 
транспорта и войските на Комитета по пощи и дале-
косъобщения. Някои от техните дейности, свързани 
с отбраната се осъществяват от нови структури като 
Жандармерия, структури с функции по гражданска 
защита (в различни периоди - държавна агенция, 
министерство, структура в МВР). През 2000 г. със 
Закона за преобразуване на Строителните войски, 
Войските на Министерството на транспорта и Вой-
ските на Комитета по пощи и далекосъобщения в 
държавни предприятия са закрити съответните 
войски и са създадени държавните предприятия 
„Строителство и възстановяване“, „Транспортно 
строителство и възстановяване“ и „Съобщително 
строителство и възстановяване“. На предприятията 
с цитирания закон са възложени публични задачи: 
поддържане на готовност и изпълнение на дейнос-
ти и задачи по държавния военновременен план; 
поддържане на готовност и изпълнение на задачи 
по националния и областните планове за провеж-
дане на спасителни и неотложни аварийно-възста-
новителни работи; изпълнение на задачи по тери-
ториалната отбрана на страната.

Подготовката на невоенния компонент 
и ОМП на страната

Подготовката на невоенния компонент на сис-
темата за отбрана се осъществява основно чрез 
дейностите, съставляващи ОМП на страната.

Функционално ОМП включва следните основ-
ни области (фиг. 1):

l планиране, изграждане и поддържане на 
системата за военновременно управление, на-
растването на готовността и устойчивост на упра-

5

•планиране, изграждане и поддържане на системата за военновременно 

управление, нарастването на готовността и устойчивост на управлението във 

военно време (при кризи от военен характер);

•планиране на граждански ресурси за отбрана (ПГРО) – олицетворява 

икономическите основи на отбраната на страната и способства за 

осигуряване на потребностите от ресурси на държавното управление, 

Въоръжените сили, другите сили от системата за национална сигурност, 

населението, инфраструктурата и икономиката за работа във военно време;

•подготовка на територията и инфраструктурата за отбрана; 

•организиране на подготовката и защитата на служителите и 

населението.

•

Фиг. 1. Функционални области (предмет) на ОМП

Основни цели на тази подготовката са:

Фиг. 1. Функционални области (предмет) на ОМП



36

влението във военно време (при кризи от военен 
характер);

l планиране на граждански ресурси за отбра-
на (ПГРО) – олицетворява икономическите основи 
на отбраната на страната и способства за осигуря-
ване на потребностите от ресурси на държавното 
управление, Въоръжените сили, другите сили от 
системата за национална сигурност, населението, 
инфраструктурата и икономиката за работа във во-
енно време;

l подготовка на територията и инфраструкту-
рата за отбрана; 

l организиране на подготовката и защитата 
на служителите и населението.

Основни цели на тази подготовката са:
l Допълване на способностите на въоръже-

ните сили, чрез предаване към военновременния 
им състав на формирования от другите сили от сис-
темата за национална сигурност.

l Осигуряване на устойчиво функциониране 
на държавата, непрекъснатост на управлението, 
осигуряване на публични услуги и т.н.

l Защита и осигуряване на населението.
l Осигуряване на икономическите основи и 

ресурсното осигуряване на отбраната.
l Поддържане на инфраструктурата и опера-

тивна подготовка на територията за отбрана.

Институционална рамка на ОМП

От нормативните актове следва, че инсти-
туционалната рамка включва, както държавните 
органи (респективно техните администрации) и 
институции, така и държавните предприятия и част-
ноправните субекти с възложени задачи по отбра-
ната на страната с нормативен акт. Отделните еле-
менти на системата са:

l органите на изпълнителната власт и техни-
те администрации – Министерския съвет (създаде-
ните към него съвети), министрите, ръководители-
те на ведомства, областните управители; 

l органите на местното самоуправление и 
местната администрация;

l органите на съдебната власт;
l юридически лица и организации с възложе-

ни военновременни задачи.
Изброените елементи са и задължени субекти, 

които имат отговорности по ОМП и в процеса на 
ПГРО.

Архитектурата на системата е описана на фи-
гура 2.

Централна роля в управлението на процесите 
по ОМП и ПГРО, по сега действащата нормативна 
уредба, заема министърът на отбраната. С множе-
ство подзаконови нормативни актове, на него са 
вменени функции по непосредствената организа-
ция, координация и контрол на процесите в тази 
сфера.

Аспекти на подготовката на невоенния 
компонент на системата за отбрана  

и механизми за нейното осигуряване. 
Съюзни изисквания  

за гражданска готовност

Подготовката на невоенния компонент на сис-
темата за отбрана може да се разглежда в различ-
ни аспекти: политически, военен, организацион-
но-управленски, икономически, социален, техноло-
гичен и т.н.

Механизмите, чрез които се осигурява подго-
товката на невоенния компонент и провеждането 
на ОМП са: разработване на комплекс от национал-
ни отбранителни способности, възлагане на воен-

Фиг. 2. Архитектура на системата на ОМП и ПГРО

7

Фиг. 2. Архитектура на системата на ОМП и ПГРО

Централна роля в управлението на процесите по ОМП и ПГРО, по сега 

действащата нормативна уредба, заема министърът на отбраната. С 

множество подзаконови нормативни актове, на него са вменени функции по 

непосредствената организация, координация и контрол на процесите в тази 

сфера.

Аспекти на подготовката на невоенния компонент на системата за 

отбрана и механизми за нейното осигуряване. Съюзни изисквания за 

гражданска готовност

Подготовката на невоенния компонент на системата за отбрана може да 

се разглежда в различни аспекти: политически, военен, организационно-

управленски, икономически, социален, технологичен и т.н.

Механизмите, чрез които се осигурява подготовката на невоенния 

компонент и провеждането на ОМП са: разработване на комплекс от 

национални отбранителни способности, възлагане на военновременни задачи
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новременни задачи по отбраната на страната, раз-
работване на планове за привеждане в готовност, 
военновременни планове и други планове, свър-
зани с отбраната (за мобилизация, за разсредото-
чаване и евакуация, опазване на класифицираната 
информация и др.), инвестиране в изграждане и 
поддържане на отбранителни способности.

Съюзни изисквания  
за гражданска готовност

В рамките на НАТО са развити механизми и 
стандарти за съюзна координация на планирането 
на граждански ресурси за отбрана. На съюзно ниво 
най-близо до същността на ОМП и ПГРО е т.нар. 
гражданска готовност (Civil Preparedness), а дей-
ностите се координират от Комитета по гражданско 
планиране за извънредни ситуации (Civil Emergency 
Planning Committee). Основна цел на Комитета е да 
осигурява при необходимост, гражданска подкрепа 
за военните операции на Алианса, както и подкрепа 
на националните власти при извънредни ситуации 
от невоенен характер.4

Според Годишния доклад5 на Генералния се-
кретар на НАТО за 2015 г., устойчивостта е основен 
компонент на стабилното възпиране. По-устойчи-
вите страни са по-малко атрактивни за потенциален 
агресор и възможностите за успешна атака са реду-
цирани. През 2015 г. НАТО усили своята гражданска 
готовност, която е основен компонент на устойчи-
востта. Работата по готовността е фокусирана върху 
съхраняване на непрекъснатостта на държавното 
управление и основните публични услуги, както и 
върху способността да се осигуряват граждански 
ресурси за военните, така че да се осигури отбра-
ната при необходимост. Всеобхватната гражданска 
готовност е съществена, не на последно място и за-
щото без нея и без ресурсите на гражданския (ци-
вилния) сектор, военните сили не могат ефикасно 
да се дислоцират и да провеждат операции. Според 
доклада:

l 90% от военния транспорт се осигурява с 
граждански средства, наети или реквизирани от 
търговския сектор; 

l над 50% от сателитните комуникации, из-
ползвани за отбранителни цели се осигуряват от 
търговския сектор;

l 75% от поддръжката на страната домакин 
за операции на НАТО е с произход от местна търгов-
ска инфраструктура или услуги.

Разработени са и насоки, които да помагат на 
съюзниците за повишаване на националната устой-
чивост към хибридни атаки, както и за оценка на 
състоянието на тяхната гражданска готовност. 

Във връзка с горното, са разработени Базови 
изисквания за устойчивост на невоенния компо-
нент на готовността на страната за отбрана, които 
включват: осигурена непрекъсваемост на управле-
нието и на критични правителствени услуги; устой-
чивост на енергийните доставки; способност за 
ефективно справяне с неконтролираното движение 
на хора; устойчивост на доставките на храна и вода; 
способност за справяне с масови жертви; Устойчи-

вост на гражданските комуникационни системи; 
устойчивост на гражданската транспортна система. 
За всяко базово изискване са разработени основни 
насоки и критерии за функционалност.6

Икономически аспект на подготовката  
на невоенния компонент на системата  

за отбрана

Икономическият аспект е свързан основно с 
ПГРО за осигуряване на всички дейности по под-
готовка на страната за отбрана, респективно ОМП. 
Всяка една от дейностите по ОМП е свързана с пла-
нирането и осигуряването на необходимите граж-
дански ресурси за отбрана.

Сигурността и отбраната са обществено благо, 
а институциите, които са ангажирани с тези дейнос-
ти произвеждат това обществено благо. Отбрана-
та може да се разглежда като обществен продукт, 
под формата на услуга, предоставяна от въоръже-
ните сили и другите сили от системата за нацио-
нална сигурност. Принос към този продукт имат и 
всички държавни органи, обхванати от системата 
на отбранително-мобилизационната подготовка. 
Въпреки противоречивостта на отбранителната и 
икономическата цел на отбранително-икономиче-
ската политика, отбраната, включително подготов-
ката на страната за отбрана и дейностите по ОМП и 
ПГРО, не следва да се разглеждат единствено като 
бюджетно бреме, а на институциите, които ги оси-
гуряват, да се гледа единствено като на организа-
ции-консуматори.

Проф. Т. Иванов подкрепя тази гледна точка, 
като посочва, че възпроизводственият подход към 
икономиката на отбраната води до отказ от раз-
глеждането на отбраната само като потребителна 
система. Създаваната отбранителна способност и 
гарантираната с нея сигурност се трансформират 
в нови ресурси, необходими за възстановяване на 
изхабената част от отбранителните елементи. Така 
се очертава отбранително-икономически процес, 
включващ осигуряване на отбраната с ресурси, като 
компенсация на създаваните условия на сигурност 
на обществения живот.7

Изграждането на национални отбранителни 
способности може условно да се раздели на три 
основни етапа:

– Определяне на необходимите национални 
отбранителни способности, възлагане на военно-
временни задачи и определяне на конкретните по-
требности от ресурси за изпълнение на задачите и 
изграждане на способностите.

– Изграждане на национални отбранителни 
способности, чрез инвестиции в сектора на отбра-
ната, включително в устойчивостта на държавното 
управление, както и в способностите на стопански-
те субекти за изграждане на икономическата осно-
ва на отбраната.

– Оценка на готовността по способности и вна-
сяне на необходимите корекции в плановете и про-
грамите.

В основните етапи могат да бъдат дефинирани 
до няколко подетапи и редица дейности.
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По отношение инвестициите в сектор отбрана 
и създаването и поддържането на отбранителните 
способности, следва да се отбележи изследване, 
проведено от Европейската агенция по отбраната 
за инвестициите в отбранителния сектор. В резул-
татите от изследването, публикувани през януари 
2015 г., се констатира, че за всеки 100 млн. евро 
намаление в разходите за отбрана се наблюдава: 
150 млн. евро спад в брутния вътрешен продукт; 40 
млн. евро спад в данъчните приходи, 2870 работни 
места по-малко и намаление със 760 бр. на работ-
ните места за квалифицирани служители. Констати-
рано е, че ползите от инвестиции в отбранителния 
сектор имат между 12 и 20 пъти по-голям положи-
телен ефект от инвестиции в други сектори и имат 
значително по-голям ефект за увеличаване на ра-
ботните места за квалифицирани специалисти, за 
напредъка в научните изследвания и по-дългосроч-
ни тенденции в растежа на БВП.8

Развитие на невоенния компонент  
на системата за отбрана

Основните направления за развитие на сис-
темата следва да бъдат:

– Актуализация на концептуалната, норматив-
ната и методическата база, в съответствие полити-
ческите, икономическите и технологични реалности 
в света и състоянието на международната среда за 
сигурност.

– Организационно укрепване на системата на 
ОМП и ПГРО, като съществена част от системата за 
отбрана.

– Стриктно прилагане на програмно управле-
ние на ресурсите за изграждане и поддържане на 
адекватни национални отбранителни способности, 
както на въоръжените сили, така и на невоенния 
компонент на системата за отбрана.

По отношение процеса на изграждане на спо-
собности, следва да се осигури ефективно изпъл-
нение на следните дейности:

– Определяне на реалистично ниво на амби-
ции и разработване на адекватен комплекс от на-
ционални отбранителни способности – военен и 
невоенен компонент.

– Възлагане на военновременни задачи, както 
на държавните органи и институции, така и на ико-
номическите субекти, което да осигурява баланс 
между двете противоречиви цели на отбранител-
но-икономическата политика: отбранителната и 

икономическата. 
– Реалистично определяне на необходимата 

ресурсна осигуреност за всяка една способност по 
компоненти – човешки, материални, финансови и 
др.

– Разработване на изискуемите планове и про-
грами от задължените субекти.

– Инвестиции в материалната база и усвояване 
на изделия, свързани с отбраната.

– Обучение и подготовка на ръководния и екс-
пертния състав, провеждане на мероприятия за ус-
вояване на плановете.

– Оценка на готовността и предложения за не-
обходими корекции.

Организационното укрепване на системата 
и ефективното управление следва да се изразява 
най-вече в:

– Засилване на административния капацитет 
на Междуведомствения съвет по отбранителна ин-
дустрия и сигурност на доставките към МС, на Ми-
нистерството на отбраната и на държавните органи, 
най-пряко свързани с осигуряване на отбраната и 
устойчивостта на гражданската готовност.

– Прилагане на добри практики в управление-
то, включително и осигуряване на еднаквост по от-
ношение: структурата на звената по ОМП в админи-
страциите на държавните органи, техните функции 
и задачи и процедури за междуинституционално 
взаимодействие.

– Ефективно прилагане на програмно упра-
вление на ресурсите, включително: разработване 
на изпълними средносрочни програми; ефективна 
приоритизация на целите при изграждане на отбра-
нителните способности и надведомствен арбитраж 
при необходимост, например от Междуведомстве-
ния съвет по отбранителна индустрия и сигурност 
на доставките; годишно бюджетиране, съобразено 
с политиките и програмите в тази област.

В заключение следва да се подчертае, че 
развитието на невоенния компонент на система-
та за отбрана има нарастващо значение, обусло-
вено от тенденциите в съвременната сложна и 
променяща се среда за сигурност. Засилването на 
стратегическия и организационен капацитет на 
системата на ОМП и ПГРО е задължителна пред-
поставка за осигуряване планомерното развитие 
на невоенния компонент, за изграждане на адек-
ватни на средата национални отбранителни спо-
собности, с цел осигуряване на националната и 
колективната отбрана.

1 Natsionalna otbranitelna strategiya, t. 48.
2 Natsionalna otbranitelna strategiya, t. 37.
3 Natsionalna otbranitelna strategiya, t. 41.
4 NATO, Civil Emergency Planning Committee (CEPC), http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50093.htm?selectedLocale=en
5 The Secretary General’s Annual Report 2015, NATO Public Diplomacy Division, Brussels, 2016.
6 Compendium of Evaluation Criteria, CEPC, 2016.
7 Ivanov, T. Ikonomika na otbranata, Sofia: Universitetsko izdatelstvo „Stopanstvo“, 2002, s. 31.
8 The Economic Case for Investing in Europe’s Defence Industry, EDA, https://www.eda.europa.eu/docs/default-source/eda-

factsheets/2015-01-20-factsheet_economic-case_high
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Мерки за ограничаване и превенция  
на нелегалната миграция  

на национално ниво и на ниво ЕС
доктор Йордан Деливерски

Резюме: Организацията на обединените нации определя контрабандата на мигранти, като осигуряване 
на незаконно влизане на лице в някоя от държавите, където това лице няма гражданство или постоянно пре-
биваване, с цел получаване, пряко или косвено, на финансови или на други материални облаги. За да може 
контрабандата на мигранти да се превърне във високорискова дейност за контрабандистите, от която те не 
могат да реализират големи по размер печалби, е важно контрабандата на нелегални мигранти като биз-
несмодел да се разруши, а престъпните групи и контрабандистите да бъдат изправени пред правосъдието. 
Докладът разглежда пакет от мерки, реализирането на който е от съществено значение за пресичане на про-
цесите, свързани с незаконната миграция и трафика на хора. Укрепването на граничния контрол, увеличеният 
брой на гранични служители на външните граници на ЕС не е достатъчен с оглед справяне с нелегалната миг-
рация и контрабандата на мигранти. Важен фактор за успех са засиленото сътрудничество между държавите 
членки, споделянето и обединяването на ресурсите с оглед защита на границите на ЕС.

Ключови думи: мигранти, контрабанда, трафик, мултиинституционален подход.

MEASURES FOR RESTRICTING AND PREVENTING ILLEGAL 
MIGRATION ON NATIONAL LEVEL AND ON EU LEVEL 
Jordan Deliversky, PhD 

Abstract: The United Nations determines the smuggling of migrants as ensuring the illegal entry of a person 
on State territory where that person does not have citizenship or permanent residence for the purpose of obtaining, 
directly or indirectly, financial or other material benefits. In order for smuggling of migrants to become a high-risk 
activity for smugglers, so they could not obtain large profits, it is important that illegal activity of the smuggling of 
migrants, as a business model, could be broken down and criminal groups and smugglers to face criminal charges. This 
report focuses on measures of essential importance for interrupting the processes of illegal migration and trafficking 
of human beings. Measures such as strengthening of border control and increasing the number of border guards on 
EU external borders are not enough to tackle illegal migration and smuggling of migrants. Important factor for success 
is the enhanced cooperation between Member States, sharing and uniting resources for protecting EU borders.

Key words: Migrants, smuggling, human trafficking, multi-institutional approach.

На 13 май 2015 г. Европейската комисия прие-
ма Европейска програма за миграцията. В нея 
борбата с контрабандата на мигранти е посо-

чена като приоритет, като основна цел е да се из-
бегне експлоатацията на мигранти от организирани 
престъпни групи и престъпни мрежи, като по този 
начин се намалят стимулите за незаконна мигра-
ция. С програмата се цели дейността на контрабан-
дистите на мигранти да се превърне от нискориско-
ва дейност с висока печалба във високорискова с 
ниска възвращаемост за контрабандистите [1].

На 28 май 2015 г. от Комисията е приета и Ев-
ропейска програма за сигурност. Според нея бор-
бата срещу контрабандата на мигранти е приоритет 
в борбата с организираната престъпност и между-

народните престъпни мрежи, като е необходимо 
сътрудничеството не само в рамките на ЕС, но и с 
трети държави [2].

Контрабандистите третират незаконните миг-
ранти като стока, като те злоупотребяват с процеду-
рите на националните държави за законно влизане 
и престой. Те ползват същите маршрути, както при 
контрабандата на наркотици и оръжие. Тези марш-
рути бързо се променят и адаптират в отговор на 
реакциите и предприетите действия от страна на 
правоприлагащите органи. Контрабандата на миг-
ранти е изключително доходоносен бизнес и прес-
тъпните мрежи, свързани с тази дейност, процъф-
тяват поради слабия риск от разкриване и налагане 
на наказания.
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За да може контрабандата на мигранти да се 
превърне във високорискова дейност за престъпни-
ците, от която те не реализират големи по размер 
печалби, е важно контрабандата на нелегални миг-
ранти като бизнесмодел да се разруши, а престъп-
ните групи и контрабандистите да бъдат изправени 
пред правосъдието. Необходимо е да се подобри 
комуникацията и координацията между правопри-
лагащите и съдебните органи, като се възприеме 
мултиинституционален подход в борбата с контра-
бандата на мигранти.

От съществено значение за пресичане на про-
цесите, свързани с незаконната миграция и трафика 
на хора, е укрепването на граничния контрол. Уве-
личеният брой на гранични служители на външните 
граници на ЕС не е достатъчен с оглед справяне с 
нелегалната миграция и контрабандата на мигран-
ти. Важен фактор за успех са засиленото сътруд-
ничество между държавите членки и споделянето 
и обединяването на ресурсите с оглед защита на 
границите. За по-ефективно управление на грани-
ците е необходимо да се използват и възможност-
ите, предлагани от компютърните системи и техно-
логии. В ЕС има три големи компютърни системи, 
свързани с граничния контрол:

l	Евродак е автоматизирана система за иден-
тификация по пръстови отпечатъци на бежанци, 
кандидати за убежище, и на незаконни имигранти в 
ЕС. Системата има за цел ускоряване на идентифи-
кацията на търсещите убежище, улесняване на из-
бора на страната членка, която да приеме кандида-
тите, и избягване на възможността за многократно 
подаване на молба за убежище в различни страни 
от един и същи кандидат [3].

l	Визовата информационна система е разра-
ботена с основната цел да се усъвършенства изпъл-
нението на „общата визова политика” и да се пре-
дотвратят случаите, когато един кандидат с отказ 
да влезе в една държава, подава документи и полу-
чава виза от друга страна членка [4].

l	Шенгенската информационна система пре-
доставя информация за хора и предмети според 
данните, подадени от страните участнички. Тези 
данни може да включват информация за хора, 
спрямо които има заповед за арестуване. Тази 
информация се обменя между всички страни по 
Шенгенското споразумение. Шенгенската инфор-
мационна система е основна компенсираща мяр-
ка за сигурност след премахване на контрола на 
вътрешните граници за противодействие на теро-
ристичните заплахи, трансграничната престъпност 
и незаконната миграция [5].

Пълноценното използване на тези системи 
може да е от полза за управлението на границите 
и за увеличаване на капацитета на Европа, за нама-
ляване на незаконната миграция и за връщане на 
незаконни мигранти.

Друг механизъм за пресичане на процесите 
по трафик и незаконна миграция е предприема-
нето да действия, свързани с финансови разслед-
вания, отнемане на незаконно придобитото иму-
щество от престъпна дейност, както и борба срещу 
мерките за изпиране на пари от контрабанда на 
мигранти. Съгласно Европейската програма за си-

гурност правоприлагащите органи трябва да раз-
полагат с капацитет и да насочат усилията си към 
установяване на източниците на финансиране на 
организираните престъпни групи, занимаващи се 
с контрабанда на мигранти, оръжие, наркотици, 
тероризъм и др. Разследванията, свързани с реа-
лизираните приходи и печалбите на контрабанди-
стите на мигранти, следва да се превърне в прио-
ритет за националните комисии/служби, свързани 
с отнемане на незаконно придобито имущество 
или такова, придобито от престъпна дейност. За 
реализиране на тези мерки е необходимо да се за-
сили и международното сътрудничество по линия 
на Мрежата на службите за отнемане на незакон-
но придобито имущество (CARIN).

От съществено значение е осъществяването на 
засилено сътрудничество между държавите – член-
ки на ЕС, на сътрудничеството с международните 
организации и гражданското общество, както и съ-
трудничеството с трети държави, които са държави 
по произход или транзит на мигрантите. Във всяка 
държава членка следва да има създадено звено по 
въпросите на контрабандата на нелегални мигран-
ти, за да се засили оперативното сътрудничество, 
координацията и споделянето на информация как-
то между държавите членки, така и с агенциите на 
ЕС. Само по този начин може да бъдат идентифици-
рани контрабандистите на мигранти, а оттам и изп-
равянето им пред съда и налагането на ефективни 
наказания.

Събирането и споделянето на информация от-
носно маршрутите, методите на действие, иконо-
мическите модели, финансовите трансфери, прес-
тъпните мрежи и организираните престъпни групи е 
от съществено значение за ефикасната борба срещу 
контрабандистите на мигранти. Сътрудничеството 
между съответните мрежи и агенции на ЕС и Ин-
терпол следва да се засили. Необходими са дейст-
вия, свързани с модернизирането и с по-широкото 
използване на инструментите, които правят възмо-
жен обмена на информацията, свързана с фалшиви 
и подправени документи за самоличност или визи 
за пътуване, като например инструмента Dial-Doc 
на Интерпол и Справочния наръчник на Frontex за 
работещите по външните граници гранични служи-
тели и служители на правоприлагащите органи [6].

Въведеният от Европейската програма за миг-
рация подход „горещи точки“ цели идентифицира-
не на мигрантите, които се нуждаят от междуна-
родна закрила, идентифицирането им от страна на 
държавите, външни граници на ЕС, като впослед-
ствие мигрантите ще бъдат премествани в други 
държави в ЕС, където молбите им за статут или убе-
жище ще бъдат разглеждани [7]. В сътрудничество 
между Европол, Frontex и Евроюст следва да се раз-
гърнат съвместни мобилни екипи, които да оказват 
информационна и оперативна подкрепа в държа-
вите, които са външни граници на ЕС. Подкрепата 
следва да се изразява в провеждане на интервюта и 
проверки, които да бъдат използвани на по-широка 
основа при събеседване с мигрантите. Към насто-
ящия момент знанията и информацията за контра-
бандата на мигранти са със спорадичен характер 
поради бързо променящото се естество на контра-
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бандата. Методите на действие на контрабандисти-
те на нелегални мигранти често зависят от региона 
и от предпочитанията от страна на мигранта, кой-
то плаща за тази „услуга“. Добитата по този начин 
информация може да помогне при обобщаване на 
данните на ниво ЕС и при провеждането на полити-
ки и разследвания спрямо нелегалната миграция и 
контрабандата на мигранти.

Предвид глобализацията и повсеместното 
ползване на интернет е необходимо да се пред-
приемат действия, свързани с наблюдение на съ-
държанието в интернет, със социалните мрежи 
и с разработването на бази данни, от които да се 
черпят знания относно незаконната миграция и 
трафика на мигранти. Част от нелегалните миг-
ранти и контрабандистите използват именно ин-
тернет, за да организират незаконното премина-
ване през границите. Националните и европейски 
правоохранителни органи трябва да разполагат с 
възможност, когато е целесъобразно да отправят 
искане за премахване от интернет на съдържание, 
използвано от контрабандистите на мигранти, как-
то и да изискат информация, която би била изпре-
варваща и може да помогне за предотвратяване и 
разкриване на престъпления, свързани с нелегал-
ната миграция и трафика.

Провеждането на информационни кампании 
за превенция в държавите по произход на мигран-
тите също има ключово значение. По този начин те 
получават информация по отношение на правата 
им, информация за възможностите за законно вли-

зане в ЕС, за последствията от незаконното преми-
наване на държавните граници, както и за възмож-
ността за връщането им в страната по произход.

Връщането в страната по произход на мигран-
тите е изключително ефективен възпиращ фактор 
за потенциалните мигранти. Те трябва да са на-
ясно, че не трябва да правят опити да достигнат 
до ЕС, използвайки услугите на контрабандисти 
предвид обстоятелството, че ще бъдат върнати 
в родните си страни. Криминалните мрежи често 
наблягат на факта, че относително малко на брой 
решения за връщане се изпълняват. Само 39,2% 
от решенията за връщане, издадени през 2013 г., 
са били наистина изпълнени [8]. Необходимо е да 
се подобри ефективността на системата на ЕС за 
връщане на незаконните мигранти или на лицата, 
чиито молби за предоставяне на убежище или ста-
тут са отхвърлени. Всичко това трябва да се случва 
при пълно зачитане на стандартите и гаранциите, 
които осигуряват достойно и хуманно връщане в 
съответствие с Директива 2008/115/ЕО на ЕС от-
носно връщането [9].

За ограничаване и превенция на нелегалната 
миграция следва да се предприемат комплексни 
мерки, свързани с правната регламентация по отно-
шение на миграционните процеси и наказателно-
то преследване. Необходимо е да се предприеме 
мултиинституционален подход по отношение на 
борбата с нелегалната миграция, като бъде изгра-
ден капацитет за пълноценно използване на всички 
възможности за справяне с миграционния натиск.
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Миграционният натиск върху страната  
и предизвикателствата пред 

финансирането на Българската армия 
като член на НАТО и основен фактор  

на националната сигурност
Илия Ценов

Резюме: В доклада открито се поставя въпросът, че е трудно (на практика невъзможно) с около един 
процент от БВП на най-бедната страна в ЕС да се постигнат очакваните резултати за изпълнение на конститу-
ционните задължения по отношение на сигурността и суверенитета на страната. Акцентът е върху предизви-
кателствата пред финансовото осигуряване на армията и необходимостта от по-адекватна организация, съ-
ответстваща на новите реалности. Разглеждайки сегашната ситуация със съответните проблеми и слабости, 
се посочват необходимостта от промени и възможните стъпки за една по-сериозна реформа на съществува-
щата система на финансиране на въоръжените сили. Действайки в условия на постоянен дефицит от средства 
и въпреки това отстояваща себе си, сега за първи път след промените се очертава реална възможност за ка-
чествено ново превъоръжаване и на трите вида войски – сухопътни, военновъздушни и военноморски. В по-
лезрението е взаимовръзката между ресурси, способности и ползи и зависимостта на разходите с очакваната 
ефективност, като се обръща специално внимание на финансовия контрол при планирането, програмирането 
и вземането на съответни решения за разходването на средствата (очаквано да достигнат няколко милиарда 
лева). Стремежът е да се анализират възможностите в действащата система за финансиране на Българската 
армия и чрез конкретни мероприятия да се постигне по-голяма гъвкавост, адаптивност и адекватност за ус-
вояването на финансовите средства и видовете ресурси от преките потребители, които да генерират изисква-
ните от тях отбранителни способности и сигурност.

Ключови думи: геополитика, национална сигурност, финансов контрол, бюджет, ресурси, финансиране.

MIGRATION PRESSURE ON THE COUNTRY AND CHALLENGES 
FOR THE FINANCING OF THE BULGARIAN ARMY AS A MEMBER 
OF NATO AND THE MAIN FACTOR OF NATIONAL SECURITY
Iliya Tsenov

Abstract: In this report the question is openly set to the difficulty (impossible, in practice) for the poorest 
country in the EU with its about 1% of GDP to fulfil expected results according to constitutional responsibilities 
regarding security and national sovereignty. The focus is on obstacles for the financing of the Army and need for 
more adequate organisation matching the new realities. Looking at the current situation alongside with issues and 
weaknesses accordingly I outline the necessity for changes and the possible steps towards a new, more intent reform 
of the existing financing system to the Armed Forces. Working in constant deficit conditions, but always asserting 
itself, it is now for the first time that a real chance for quality new re-armament exists for all three Armed Forces – 
Land, AirForce and Naval. In sight are the interconnectedness of resources, capabilities and uses and the dependency 
of expenses on expected efficacy; with special attention paid to financial control under planning, programming and 
the decision-making over means spending (expected to reach several BGN billion). The attempt here is to analyse 
opportunities in the current working system for financing the Army and via specific measures to achieve more 
flexibility, adaptiveness and adequacy for the direct consumer acquisition of finances and other types of resources, 
which would generate the required defensive capabilities and security. 

Key words: geopolitics, national security, financial control, budget, resources, financing.
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Светът вече не е същият. Тази фраза все по-чес-
то се налага в общественото пространство, 
визирайки промените в геополитическата 

обстановка и възможните рискове в различните на-
правления, като едно от най-актуалните е мигрант-
ската криза. Кой създаде проблема? Защо се стиг-
на дотук? Стигнахме ли върха или сме във фазата 
„затишие пред буря“? Въпросите са много, а тълку-
ванията още повече. Ако някой е планирал “малко 
свежа кръв и плът в застаряваща Европа“, дали е 
прецизирал правилно ситуацията? Разчетени ли са 
всички фактори и пресметнат ли е рискът, че от ин-
телигентното „изтичане на мозъци“ при форсиране 
на някои елементи и обстоятелства може да се пре-
минат границите и да се стигне до ново Преселение 
на народите? 

В едни от най-драконовите разчети се говори 
за повече от 1 млрд. души, което ще доведе и до 
смяна на терминологията и вълната ще се превърне 
в море от хора. „Геополитическите избори на Бълга-
рия са следствие на геополитическите промени. Те 
от своя страна са резултат на изменения в баланса 
на силите и предефиниране на сферите на влияние 
между супер силите и традиционните интереси.“1

Ние сме далече от геополитическите центро-
ве, но по стечение на географските особености сме 
на едно от главните направления на човекопотока, 
който засега се спира от различни обективни и су-
бективни фактори и едни 3 млрд. евро, обещани 
от ЕС на Турция. Въпросът е дали тази, струваща се 
на повечето хора огромна, сума няма да изглежда 
като джобни пари при евентуална ескалация на на-
прежението. Процесът на глобализация, деглобали-
зация и реглобализация, диаметрално противопо-
ложните интереси на старите и най-вече на новите 
геополитически играчи и оформящите се световни 
центрове водят света към не съвсем предвидимо 
бъдеще, където както в цялата досегашна човешка 
история, накрая става дума за пари. Въпрос в из-
следването, на който ще се спрем по-късно, след 
като отбележим най-сериозните негативи от бе-
жанския наплив за страната.

Без да се съсредоточаваме върху причините 
за възникване на проблема с миграционната вълна, 
можем само да маркираме основните рискове: въз-
можност за внасяне на тероризъм и радикален екс-
тремизъм; отслабване на гражданската сигурност; 
трафик на хора в страната и провокиране на ксеноф-
обски настроения; социално-икономическо напре-
жение в районите на разполагане (настаняване) на 
бежанците; вътрешно-политически противоречия в 
момент, когато е необходимо единение на нация-
та (като пример можем да посочим сагата с ПМС-
208/12.08.2016, отменен на 31.03.2017 г. и предиз-
викал толкова спорове и напрежение в общество-
то); застрашаване на публичните финанси и други 
дейности в районите на настаняване на бежанците.

Без да навлизаме в дълбините на народопси-
хологията и само с повърхностен анализ на отдел-
ни случаи – Елин Пелин, Белене, Елхово, можем да 
достигнем до извода за чувствителността на хората 
към тези проблеми. Без да са наясно със специфич-
ната терминология – емигранти, имигранти, бе-
жанци и т.н., за голяма част от населението това е 

една потенциална опасност и несправедливост. На 
базата на недостатъчната информация и по-скоро 
изопачената зависимост от интереси, за обикнове-
ния човек е трудно да разбере, че т.нар. „пришъл-
ци“ получават по-добри условия и повече средства 
от самия него, а асоциацията за бежанци са жени, 
деца и безпомощни старци, а не здрави и прави 
млади мъже. И накрая – да, те сега са малко, но 
какво ще стане, когато станат много ? „Да се види 
една ситуация е началото на нейното овладяване, 
да се обхване със зорък поглед – това е вече воля-
та, която се бори за битие.“2 И ако за повечето хора 
това са проблемите, то за тези, които имат повече 
и по-качествена информация, въпросите могат да 
се поставят в друго измерение: Откъде се появиха 
тези маси и защо тръгнаха към Европа? Къде в пъзе-
лът е България и какви са нашите действия? С какви 
сили и средства трябва да разполагаме при различ-
ните възможни варианти – задачите на съответните 
ведомства (МВР и МО) и службите? Един от най-го-
лемите въпроси кога и къде Брюксел ще реши да 
спре вълните и най-вече на каква цена? „Европа се 
обръща навътре към себе си, тъкмо когато оформе-
ният до значителна степен световен ред се изправя 
лице в лице пред тежък сблъсък и в резултат може 
да погълне всеки регион, не успял да допринесе за 
оформянето на този нов глобален порядък. По този 
начин Европа е увиснала между миналото, което се 
бори да преодолее, и едно бъдеще, което още не 
е определила.“3 Сега все още се строят малко без-
разборно огради без да има обща идея, замисъл 
и стратегия. Все още като че ли големите решават 
кой е главният проблем – икономическата криза 
(Гърция и Юга на ЕС), Източният въпрос (конфликтът 
между Русия и Украйна) или мигрантският наплив. 
За съжаление, в една или друга степен България е 
участник във всеки от възможните рискови сцена-
рии. В интерес на истината, както и да ги наричаме, 
(бежанци, имигранти и т.н.), но те просто премина-
ват през страната ни. За периода 2010 г. – 2015 г. за-
крила са потърсили 33 269 души, статут на бежанци 
са получили 9345 души, а същият е отказан на 2536 
лица. За този период само през 2015 г. над 60 млн. 
души в света са потърсили защита – в Германия 
347 хил., във Франция – 180 хил., в Белгия – 150 хил., 
в Италия – 128 хил. През същата година при около 
1 млн. бежанци през Гърция и Егейско море са ми-
нали 850 хил. души.

Въпреки това ние като държава следва да взе-
мем необходимите мерки и да предприемем съот-
ветните действия. „Политическите решения имат 
определяща и решаваща роля за реализирането 
на всяка политика. Около проблематиката на поли-
тическото решения неговата форма и съдържание, 
факторите, които го определят, както и процесите, 
характеризиращи неговото разработване, форму-
лиране и приемане, неговите характеристики и 
класификации, се отразяват всички проявления на 
политиката.“4

Очевидно ще се наложи да се положат допъл-
нителни усилия за подобряване на работата и ре-
зултатите в направлението на националната сигур-
ност. Едно понятие, което стана доста популярно по 
обясними причини в последно време и респективно 
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следва да му се обърне необходимото внимание. 
Както посочва проф. Евгени Манев: „Все по-голяма 
част от националният суверенитет (политически, 
икономически, военен, социален) се преотстъпва 
на наднационални глобални структури, упълномо-
щени да изпълняват стратегически функции, които 
неизбежно водят и до упражняване и на оператив-
ни функции в много случаи. Това несъмнено влиза в 
остро и трудно разрешимо на сегашния етап проти-
воречие с най-устойчивата културна парадигма на 
националната държава, за духовния, интелектуа-
лен и социокултурен суверенитет.“5

От многобройните определения за НС можем 
да посочим даденото в Закона за ДАНС: „Нацио-
налната сигурност е динамично състояние на об-
ществото, при което са защитени териториалната 
цялост, суверенитетът и конституционно устано-
веният ред на страната, когато са гарантирани де-
мократичното функциониране на институциите, 
основните права и свободи на гражданите, устой-
чивото икономическо развитие и благосъстоянието 
на населението, както и когато страната успешно 
защитава националните си интереси и реализира 
националните си приоритети.“6

Разбира се, научните определения са едно, а 
практиката, реалните ситуации и масовите схваща-
ния и разбиране на темата – съвсем друго. Може би 
изненадващо за някои, но съвсем закономерно за 
внимателните наблюдатели и сериозната експерти-
за нещата се развиха диаметрално противоположно 
на наложилите се през последните години либерал-
ни и глобалистки виждания за света и бъдещето му.

Еуфорията след разпада на Съветския блок в 
края на миналия век доведе до различни очаквания 
и тълкувания на събитията. Това рефлектира във 
всички страни и области на икономиката и общест-
вено политическия живот. Като след всяка голяма 
война и сега много хора повярваха в по-доброто 
бъдеще (в което всъщност няма нищо лошо) без да 
отчитат човешката природа и присъщия и егоизъм. 
Положителните неща се случваха, но паралелно с 
това се развиваха и центробежни процеси, наред 
със старите се появиха и нови, много по-амбици-
озни и агресивни актьори на световната сцена. Все 
повече се налага разбирането за всеобхватността 
на понятието и елементите на националната си-
гурност (НС). Противоречията до голяма степен се 
изместват от стандартните оси в други направле-
ния. „В сферата на външната политика ЕС възпри-
ема общите, глобални идеали, без да се стреми да 
ги променя, и космополитична идентичност в съ-
четание с вярност към нацията – една европейска 
общност, съпътствана от разделения Изток-Запад и 
Север-Юг.“7 Независимо дали миграционният про-
блем е „подпомогнат“ в създаването си обективни-
те предпоставки за появяването му са налице. Раз-
бира се, това е една гигантска схема и механизъм, 
който не бихме се наели да коментираме основно в 
това изследване, а само маркираме, за да покажем 
ролята на Армията, като основен елемент на НС и 
необходимите мероприятия, които следва да се 
осъществяват, като едно от най-важните, разбира 
се, адекватното и финансиране. Все по-често се на-
лага да се обсъждат въпросите от каква армия има-

ме нужда и какво можем да си позволим. Вече съв-
сем открито и откровено на най-високо равнище се 
говори за „принизяване, ерозия, погром“. Официал-
но се заявява „частична невъзможност Българската 
армия да изпълнява конституционните си задълже-
ния“ и че „Българската армия не беше приоритет, 
но стана заради геополитическите промени“. Явно 
тук нещата могат да се разглеждат комплексно. От 
една страна, външните фактори, основно промяна-
та на политиката на САЩ след идването на новата 
администрация на президента Тръмп и изострено-
то международно положение и то най-вече в нашия 
регион, и от друга – вътрешните причини, които да 
се обобщят с две думи, че просто вече няма накъ-
де да се отстъпва. Наистина има промени в норма-
тивната база, като например приетият специален 
закон за регламентиране на участието на кадрови-
те военнослужещи (КВ) при съвместни операции с 
органите на МВР, но по-сериозно стои въпросът с 
некомплекта от 5700 души и то най-вече на длъж-
ности, на които се разчита да бъдат, както се казва 
„на терен“. Причините за това, разбира се, са ком-
плексни – несигурност в бъдещето, слаб подбор на 
личният състав (л.с.), остаряла техника, и разбира 
се, най-важната, която следва дебело да се подчер-
тае – неадекватното финансиране, неотговарящо на 
реалностите, и както казахме по-горе, за каквото и 
да говорим, накрая става въпрос за пари.

Въпреки всичко Българската армия същест-
вува и през 2016 г. участва в 14 мисии и операции 
на НАТО, с повече от 3000 военнослужещи, в общи 
операции с органите на МВР по охрана границата, 
в логистиката, съвместни патрули, скрито наблюде-
ние. Има известно раздвижване за преодоляване 
на съществуващия некомплект, говори се за подо-
бряване на заплащането и социалния пакет на КВ, 
приети са повече курсанти във Военния универси-
тет, има план за приемане на 800 КВ през 2018 г. и 
по 500 в следващите години. Може би най-точно, 
кратко и ясно формулира ситуацията командирът 
на Сухопътни войски (СВ) генерал-майор Михаил 
Попов: „Когато говорим за критични проблеми, 
както обикновено, говорим за пари“. В СВ от три го-
дини алармират за проблеми в окомплектоването, 
във ВВС искат просто да си свършат работата и да 
изпълнят задълженията си по Аir Рolicing, във флота 
се надяват на наистина паралелно развитие и оси-
гуряване на видовете въоръжени сили и на новите 
патрулни кораби.

В последно време много добре звучат милиар-
дите, които политиците обещават да бъдат отделе-
ни за инвестиционни проекти – нови самолети, ко-
раби, бойни машини на пехотата. Въпреки че вече 
се наблюдават позитивни тенденции за изпълнение 
на решенията на срещата на върха на НАТО в Уелс 
(2014 г.) за достигане на 2% от БВП за отбранител-
ните бюджети, темповете са недостатъчни. Много 
важно е, когато все пак тази техника дойде в хан-
гарите и парковете, да има и хора, които да я уп-
равляват. Комплексните мерки за възстановяване 
на способностите на въоръжените сили за изпъл-
нение на трите мисии, едната от които е преоценка 
на планираните в държавния бюджет средства за 
отбрана и осигуряване на адекватен за задачите на 
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въоръжените сили ресурс. Наскоро началникът на 
отбраната на Българската армия генерал-лейтенант 
Андрей Боцев заяви: „Няма да скрия своето жела-
ние 2017 г. да се запомни като основополагаща в 
модернизацията на Българската армия. Защото тя е 
не само необходима, но и доста закъсняла и по-на-
татъшно забавяне в реализирането на проектите е 
недопустимо. Усилията ще бъдат насочени към ед-
новременно стартиране на трите основни проекта и 
за изпълнение на задачите по трите мисии и балан-
сираното развитие на трите вида въоръжени сили.“8  

Ако приемем, че всички тези добри неща за Българ-
ската армия се случат, това ще бъде само едно до-
бро начало. Всички тези средства в макро- и най-ве-
че в микроплан ще трябва да се управляват при 
пълна прозрачност и съпътстващия задължителен 
финансов контрол. Всяка структура в не по-малка 
степен и армията, се обуславя от множество факто-
ри – ресурсни и бюджетни ограничения, рискове и 
заплахи. Налице е класическото икономическо про-
тиворечие между увеличаващите се потребности 
и недостатъчните ресурси и бюджетни дефицити. 
Един от най-трудно достижимите баланси е меж-
ду наличните ресурсите и необходимите средства, 
които трябва да бъдат отделяни за сигурност. Както 
директно и недвусмислено посочи новия министър 
на отбраната Красимир Каракачанов: „Свободата и 
независимостта на България са нещо скъпо. НАТО 
не е благотворителна организация и президентът 
Тръмп е прав за колективната сигурност и отговор-
ност.“9 Трябва да се изследват взаимовръзките „ре-
сурси – способности – ползи“ и „разходи – ефектив-
ност – финансов контрол“. Разбира се, норматив-
ната база за това и сега е налице и то в изобилие: 
Закон за публичните финанси, Закон за държавния 
бюджет на Република България за съответната го-
дина, Закон за отбраната на и въоръжените сили на 
Република България (ЗОВС на РБ), Програма за раз-
витие на отбранителните способности на въоръже-
ните сили на Република България, План за развитие 
на въоръжените сили и редица други.

Финансовото осигуряване на въоръжените 
сили се осъществява при спазване на общите прин-
ципи на ресурсното осигуряване на МО. Доктрина-
та за финансовото осигуряване има задължителен 
характер при планирането, подготовката и провеж-
дане на операциите от въоръжените сили. Тя е ос-
новополагащ документ, съдържащ принципите за 
финансиране на планираните операции във въоръ-
жените сили за изпълнение на мисиите: „Отбрана“, 
„Подкрепа на международния мир и сигурност“, 
„Принос към националната сигурност в мирно вре-
ме“. Основните принципи на ресурсното и финансо-
вото осигуряване са: интегрирана отбрана, доста-
тъчност и приоритетност при изпълнение на ресур-
сите за отбрана, съответствие на отбранителните 
способности с разполагаемите финансови ресурси 
в бюджета на МО. За изпълнението на тези задачи 
е създадена интегрирана система за управление 
на ресурсите за отбрана (ИСУРО). Това е система 
за осъществяване на дейностите по средносрочно 
планиране с етапи – планиране, програмиране, бю-
джетиране, изпълнение и отчет.

Основната цел при етап „Планиране“ е перс-

пективността на целите и утвърждаване на прио-
ритетите. При формиране на финансовите квоти се 
осигуряват приоритети по следните дейности:

– осигуряване на дейностите свързани с из-
дръжката на личния състав;

– осигуряване на текущата издръжка в интерес 
на операциите на НАТО;

– осигуряване на декларираните формирова-
ния, свързани с изпълнението на Цели за способно-
стите на НАТО и отбраната на ЕС;

– осигуряване на инвестиционни проекти, 
свързани с капиталови разходи за участие в мисии 
извън страната;

– осигуряване на бойната подготовка на оста-
налите формирования от въоръжените сили.

На етап „Програмиране“ се разработват от-
бранителни програми (програмни меморандуми), 
които се представят в Дирекция „Планиране, про-
грамиране и бюджет“. В последствие се органи-
зира и провежда програмен преглед за анализ на: 
изпълнение на Указанията за програмиране на ми-
нистъра на отбраната, съгласуване на целите и при-
оритетите, осигуряване на програмите с ресурси за 
отбрана.

На етап „Бюджетиране“ се разработва проекто-
бюджетът на МО, който съответства на финансовите 
параметри на Меморандума. В МО е утвърдена сис-
тема на финансов мениджмънт на три нива, включ-
ващи министъра на отбраната като първостепенен 
разпоредител, второстепенни разпоредители и на 
трето ниво – военни формирования, които са разпо-
редители с бюджетни кредити от по-ниска степен.

Финансовото осигуряване на операциите и ми-
сиите на въоръжените сили са групирани в следни-
те основни направления: разходи за личен състав, 
разходи за издръжка на военните формирования, 
разходи за бойна подготовка, капиталови разхо-
ди. Съвременният отбранителен мениджмънт е 
базиран на принципите на доброто планиране и 
управление и отбранителните способности на въ-
оръжените сили и вероятните сценарии за тяхното 
използване. Те се поддържат в съответствие с по-
етите ангажименти на страната към НАТО и поли-
тиката за сигурност и отбрана на ЕС. За планиране 
на финансовото осигуряване на операциите към из-
готвените Постоянен план за отбрана (ППО) и План 
за Извънредни ситуации (ПИС) се разработва анекс 
SF „Финансово осигуряване“ с различни приложе-
ния. Изпълнението на задачите по трите мисии на 
въоръжените сили изисква приоритетно финансово 
осигуряване на следните дейности: оптимизиране 
на доктрините на видовете въоръжени сили, при-
добиване на нови образци въоръжение и техника; 
подобряване на организационната структура при 
провеждане на специфична бойна подготовка за 
постигане на оперативна съвместимост със страни-
те членки на НАТО.

По мисия Отбрана на въоръжените сили се 
осъществява наблюдение, контрол и защита на 
въздушното пространство, в това число и по него-
вата охрана – Air Рolicing, а в перспектива и участие 
в системата на противоракетната отбрана на НАТО 
в Европа; наблюдение и защита на морското прос-
транство; поддържане на необходимите национал-
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ни способности за функциониране в системата за 
колективна отбрана и други. При финансовото оси-
гуряване на мисия „Подкрепа на международния 
мир и сигурност“ се включват дейности, свързани 
с изпълнение на международни коалиционни ан-
гажименти за участие в мисии на НАТО, ЕС и ООН. 
Финансовото осигуряване на третата мисия „При-
нос към националната сигурност в мирно време“, 
включваща дейности за ранно предупреждение за 
потенциални рискове и заплахи, операции за неу-
трализиране на терористични групи, защита и под-
помагане на населението при природни бедствия и 
аварии и екологични катастрофи, оказване на хума-
нитарна помощ.

Разполагайки с една сериозна нормативна 
база най-важното е да се намери отговор на глав-
ния въпрос – от каква отбрана имаме нужда и какво 
може да си позволим? Адекватни ли са ресурсите 
на изискванията на създалата се ситуация за пости-
гане на поставените цели и задачи пред въоръже-
ните сили в динамичната среда и ролята на финан-
совия мениджмънт за вземане на качествени упра-
вленски решения и програмно-целевия подход по 
правилно разпределение на бюджетния ресурс?

Тук можем да отбележим, че през последни-
те години в това направление в резултат на редица 
обективни и субективни причини се наблюдаваше 
една непоследователност и цикличност. След ряз-
ко намаление на средствата за отбрана в периода 
1993 г. – 1998 г. се наблюдава увеличаване през 
1999 г. – 2007 г., за да се достигне до следващия 
стадий на вече драстично намаляване на военния 
бюджет, за да достигне до 1% от БВП през 2014 г., от 
които разходи за л.с. – 75% (само Словения е преди 
нас със 77%). Едва ли някой може да отговори на 

въпроса как с този 1% от най-слабата икономика в 
ЕС ще се постигнат желаните резултати.

Наред с обещаните промени и значителни 
инвестиции във военната сфера ще се наложи да 
се променят и много неща от практичен характер, 
като се започне от намаляването на бюрократизма 
и формализма и търсенето на наистина важното и 
същественото на всички нива. Приемайки факта, че 
новата техника ще дойде, следва да се обърне вни-
мание и на малките звена в ежедневието. Сега има 
военни формирования, в които липсват елементар-
ни неща, които просто не достигат до крайния по-
требител, а това е изнервящо за хората в основата 
на пирамидата, чието обръщане в нормално поло-
жение вече не търпи отлагане.

Отговорът на големия въпрос – „Какво да се 
прави?“, е в малките, практични неща. Да се повиши 
адаптивността и адекватното отношение към еже-
дневните проблеми. Въпросите изискват решения 
и отговори с практическа насоченост и делегиране 
на повече права на разпределители на бюджетни 
средства от ниските звена за по-голяма мобилност 
и гъвкавост, за да се случат нещата.

От разгледаните проблеми може да се остане 
с впечатлението, че изследването поставя въпро-
сите и остава възможност за един бъдещ дебат и 
отговори след по-сериозни разработки по темата. 
Стремежът е да се маркират тезите и да се дадат 
насоки за обсъждане на основния проблем – как 
с разполагаемият финансов ресурс да се получат 
оптимални резултати и да се разкрият пълните 
възможности на системата за финансиране на Бъл-
гарската армия в момент на потенциална заплаха 
от качествено ново естество за Националната си-
гурност на страната.

1 Doykov, Yordan. Balgariya vav Varshavskiya dogovor i v NATO. Sofia:Paradigma, 2010, s. 185.
2 Yaspes, Karl. Duhovnata situatsiya na vremeto. Sofia: Lik, s. 24.
3 Kisindzhar, Henri. Svetoven red. Sofia: Trud, 2015.
4 Doykov, Yordan. Politicheskoto reshenie. Sofia: Kota, 2007, s. 15.
5 Manev, Evgeni. Globalna, Regionalna i natsionalna sigurnost. Sofia: Softtreyd, 2012, s. 368.
6 Dopalnitelna razporedba kam Zakon za Darzhavna agentsiya „Natsionalna sigurnost“, DV № 93, 2009.
7 Kisindzhar, Henri. Svetoven red....
8 Botsev, Andrey. Nuzhni sa speshni merki za podobryavane na zaplashtaneto. // Balgarska armiya, № 18, 05.05.2017.
9 Karakachanov, Krasimir, televiziya BTV, predavane „Litse v litse“, 08.05.2017.
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Модернизация без личен състав  
в Българската армия

доктор Катя Пейчева

Резюме: Настоящият доклад е посветен на проблемите в Българската армия, произтичащи от прене-
брегване значението на личния състав за състоянието на отбраната и въоръжените сили на страната. По-
следното десетилетие сме свидетели на непрекъснат стремеж към модернизация на армията и изграждане 
на необходимите отбранителни способности, така че да сме достоен партньор в НАТО. Но тези стремежи и 
сериозните финансови рестрикции, наложени от управляващите, оставиха на заден план една категория, коя-
то е жизнено важна както за държавата, така и за армията, и отделната организация, а именно хората (личния 
състав). 

Ключови думи: разходи за отбрана, модернизация на армията, личен състав.

Abstract: The report is dedicated to the problems in the Bulgarian army stemming from neglecting the 
importance of personnel for the state of defence and the armed forces of the country. Over the last decade, we have 
witnessed a continuous striving to modernize the army and build the necessary defence capabilities so that we are a 
decent partner in NATO. But these aspirations and the serious financial restrictions imposed by the government left 
behind a category that is vital to both the state and the army and the individual organization, namely the people (the 
staff).

Key words: defence expenditures, army modernization, personnel.

Само преди броени дни празнувахме Деня на 
храбростта и празник на Българската армия 
– Гергьовден. Както всяка година, във връзка 

с празника беше проведен военен парад, бяха на-
правени много изказвания и бяха засегнати редица 
болни за страната и в частност за армията ни про-
блеми. Празничното настроение и усмивки кон-
трастираха изключително много с данните от прие-
тия годишен доклад за състоянието на отбраната и 
въоръжените ни сили.

Представените в годишния доклад данни са 
детайлни, изчерпателни и отразяват действител-
ността такава, каквато е. Отбелязани са редица сла-
бости и направления, по които предстои усилена 
работа. Основният проблем, който изпъква на пре-
ден план и се илюстрира от представените данни 
през всички тези години, е неадекватното отноше-
ние и мерки по отношение на личния състав. Разра-
ботват се програми за модернизация, предвижда се 
закупуване на техника, говори се за изграждане на 
необходими отбранителни способности, за да сме 
съвместими с нашите съюзници от НАТО, провеж-
дат се учения, но някъде сред всички тези дейности 
се пропуска това, което е в основата на държавата, 
армията и отделната организация, а именно хора-
та. Те са основата върху, която трябва да се гради. 
Всички тези мероприятия, които се планират, няма 
как да бъдат реализирани, ако се пренебрегва чо-
вешкият фактор и неговите нужди. Ако има пробле-

ми с мотивацията, заплащането, социалния статус 
на военнослужещите, привличането и задържането 
на личен състав, възможностите за професионално 
развитие, то всичко останало, свързано с осигурява-
не на армията и въоръжените сили, губи своя сми-
съл и става безпредметно. Когато се вземат реше-
ния за отбраната, за да бъдат те адекватни, трябва 
да се преодолеят две основни слабости, които съ-
ществуват в България. 

На първо място, финансирането да бъде съо-
бразено с това, което е необходимо за осъществя-
ване на основните мероприятия свързани с отбра-
ната на страната. А не както се наблюдава от много 
години, дейностите да се адаптират (намаляват до 
невъзможност да се работи адекватно) съобразно 
наложените финансови рестрикции – години на-
ред дейностите, свързани с отбраната, следват се-
риозния финансов недостиг. В стремежа си да се 
вместят в зададените финансови рамки, тези, които 
вземат решенията са принудени да правят планове 
и стратегии отговарящи на недостига на пари в ар-
мията, а не такива, които реално ще доведат до же-
ланите положителни резултати. „… Недостатъчното 
ресурсно осигуряване на програмите на въоръже-
ните сили през последните години се запази като 
тенденция и през 2016 г. (…) Отпуснатите финансови 
средства за личен състав силно ограничаваха въз-
можността за попълване на вакантните длъжнос-
ти. В резултат на това се увеличи некомплектът на 
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личен състав, а окомплектоване на декларираните 
формирования се извършваше с условности, което 
предизвика компромиси при изпълнението на по-
ети съюзни ангажименти…“1

Когато се вземат важни решения за управле-
нието на страната, сред които е разработването и 
приемането на държавния бюджет, не трябва да се 
пропуска фактът, че отбраната в своята пълнота е 
онзи жизненоважен сектор, който се грижи не само 
за физическата ни сигурност и защита на национал-
ните интереси, но е пряко свързан и с протичащите 
икономически процеси в стопанството. Пренебрег-
ването и адаптирането на всички мероприятия в об-
ластта на отбраната към ограничените финансови 
средства, се отразява изключително неблагоприят-
но. Години наред се говори за необходимостта от 
увеличаване на средствата за отбрана, но реални 
мерки не се вземат, дори напротив, с всяка изми-
нала година парите за армията, като дял от брутния 
вътрешен продукт на страната и като дял от общите 
консолидирани разходи намаляват (фиг. 1 и табл. 1). 

 Ежегодно намаляващите средства за отбра-
на са причина за много финансови рестрикции по 
редица разходни направления на военния бюджет. 
В теорията, когато се говори за намаление на раз-
ходите, съществува едно основно правило, което 
гласи, че при необходимост от икономии в органи-
зацията ръководството може да ограничи повечето 
разходни направления, но средствата за заплати 
и социални плащания не трябва да са обект на на-
маление. Ако все пак това е неминуемо, то трябва 
да е последната възможна мярка за спасение на 
организацията. В противен случай работниците и 
служителите губят своя стимул за работа и резулта-

тите на организацията се влошават с още по-голяма 
скорост.

Основание да се надяваме нещата да се про-
менят в положителна посока дават предизборни-
те обещания на сега управляващата партия ГЕРБ. 
Най-вероятно съобразявайки се с договореностите 
от срещата на върха в Уелс в предизборната ѝ плат-
форма е записано „… 1.4 Увеличаване на разходите 
за отбрана и достигане на ниво от 2% от БВП в края 
на предстоящия управленски мандат…“4. Ако тези 
равнища на разходите за отбрана бъдат постигнати 
в средносрочен период, то много от съществуващи-
те проблеми ще намерят своето решение.

В тази връзка Министерството на отбраната 
обяви, че съвместно с други ведомства подготвя на-
ционален план за реализиране на решенията, взети 
по време на срещата на върха в Уелс и постигане на 
разходи за отбрана към 2% от БВП, който трябва да 
се осъществи до 2022 г. От военното ведомство уве-
ряват, че липсата на финансови средства, няма да 
се отрази на модернизацията на армията и проек-
тите за изтребители и кораби.5 Но дали тази липса 
няма да се отрази върху хората работещи в отбра-
ната, както се случва последните години, все още 
остава под въпрос.

Второто важно нещо, което не трябва да се 
подценява, когато се вземат дългосрочни, стратеги-
чески решения за армията ни, това е личният състав 
и неговото значение. Кризата, в която се намира в 
момента армията ни, няма аналог (база за сравне-
ние) нито в исторически план, нито сред останалите 
държави членки на НАТО. Финансовите ограничения 
действително съществуват и те винаги са съпътства-
ли вземането на едни или други решения в облас-

Таблица 1

Разходи за функция отбрана и сигурност като процент от общите консолидирани разходи3

2004 2006 2008 2011 2012 2014 2016 2017*
12,8 % 12,8 % 12,9 % 10,2 % 9,3 % 9,4 % 9,9 % 12 %

3 
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Фиг. 1. Бюджетни разходи за отбрана като процент от брутния вътрешен 
продукт на страната за периода 2010 – 2016 г.2

Ежегодно намаляващите средства за отбрана са причина за много 

финансови рестрикции по редица разходни направления на военния 

бюджет. В теорията, когато се говори за намаление на разходите,

Фиг. 1. Бюджетни разходи за отбрана като процент от брутния вътрешен продукт на страната за периода 
2010 – 2016 г.2

*  Прогнозни данни.
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тта на отбраната. Но пренебрегването на хората и 
тяхното значение за армията до такива нива какви-
то се наблюдават към момента е пагубно за армия-
та и държавата ни. Данните, които виждаме днес в 
Годишния доклад за състоянието на отбраната и въ-
оръжените сили – 2016, са плод на дългогодишна, 
целенасочено провеждана политика от едни или 
други управляващи. Системното недооценяване 
на човешкия фактор, съвсем закономерно води до 
тези резултати, които предизвикват смущение. Вся-
ка година ни се поднася информация за това какво 
предстои да бъде направено в сектора на отбрана-
та с цел модернизация. „… Коренно променената 
среда на сигурност постави нови изисквания към 
отбранителните способности на българските въо-
ръжение сили. Взети бяха ключови решения по от-
ношения на модернизацията на Българските въоръ-
жени сили. В съответствие с поетия ангажимент за 
допълнително целево финансиране от централния 
бюджет за големите модернизационни проекти, 
през юни 2016 г. Народното събрание взе решение 
да бъде даден ход на инвестиционните проекти за 
закупуване на нов тип боен самолет за Военновъз-
душните сили и два многофункционални модулни 
патрулни кораба за Военноморските сили…“6.

Ежегодно се вземат „ключови“ решения за мо-
дернизацията, на обществото се предоставя инфор-
мация за това колко ще струва един или друг про-
ект, кипи неуморна работа за да могат показателите 
да съответстват на средноевропейските, но някъде 
там по пътя на вземане на решенията са изпуснати 
тези свързани с адекватната на променените усло-
вия кадрова и социална политика в Българската ар-
мия. Още през 2009 г. в предизборната платформа 
на една от управляващите партии беше записано 
като основен приоритет „… Приоритет IV – Въвежда-
не на нови способи в кадровата политика и повиша-
ване на социалния статус на военнослужещите…“7. 
Факт е обаче, че осем години по-късно този прио-
ритет все още не е реализиран. Това потвърждават 
и данните от Годишния доклад за 2016 г. Проблемът 
с комплектуването на формированията все повече 
се задълбочава. Ако през 2014 г. е ставало въпрос 
за около 10% некомплектност, то през 2016 г. про-
центът е вече 20. Данните за некомплектуването на 
структурите на пряко подчинение на министъра на 
отбраната не са много по-различни. Там проценти-
те достигат до 19, като отново се наблюдава двой-

но увеличение в сравнение с 2014 г. Сериозно про-
центно нарастване на некомплекта се наблюдава и 
в Министерството на отбраната. Там само за две го-
дини има нарастване от 3% на 12%. Сухопътни вой-
ски са най-тежко засегнати от недостига на личен 
състав. Макар, че те дават най-големия принос към 
операции и мисии на НАТО и ЕС, както и в опера-
ции по охрана на границата, и те не са подминати от 
тези негативни тенденции. Недостигът на войници 
в процентно изражение е около 29%, а на офицери 
около 20%.8

Кое доведе до това рязко увеличение на про-
центите на некомплектност? Причините са много, 
но в основата на всичко това са финансовият недос-
тиг и неправилното подреждане на приоритетите 
на държавно равнище. Както беше посочено по-го-
ре средствата отделяни за отбрана години наред 
следват посока на намаление. Но това е така, защо-
то отбраната не е поставена сред приоритетните 
области на управляващите. На нея прекалено дълго 
се гледаше просто като на един безкраен консума-
тор на средства. В информационния бюлетин, пред-
ставян ежегодно от Министерството на финансите, 
„Бюджетът накратко“ предходните няколко години 
отбраната не фигурираше сред приоритетните об-
ласти на правителството. Така с годините се офор-
ми една здрава коренова система на проблемите, 
която роди много издънки, сред които ниско запла-
щане, незадоволително социално положение на 
военнослужещите, чести промени в нормативната 
уредба на системата за отбрана, липсата на ясни 
и точни правила и критерии за кадрово развитие, 
неосигуряването на финансови средства за обявя-
ване на конкурси за свободните длъжности. Към 
тях може да се добавят и демографските проблеми, 
които са причина на конкурсите да не се явяват дос-
татъчно кандидати, а голяма част от явилите се, не 
успяват да покрият изискванията. 

Тези данни са причината и държавният ни 
глава да направи изказване, че армията само „час-
тично“ може да изпълнява своите задължения.9 
Констатация, която трябва да предизвика сериозни 
размисли сред тези, от които зависи бъдещето на 
въоръжените ни сили.

Много въпросителни, разногласия и обърква-
не предизвиква структурата и разпределението на 
бюджета за отбрана. Според данните представени в 
Годишния доклад приблизително 70% от разходите 

Фиг. 2. Основни направления на разходите на Министерството на отбраната10
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отиват за персонал (фиг. 2). Около 23% са разходите 
за текуща издръжка и останалата част около 7% са 
капиталови разходи. Така, ако представим фигура 2 
извън контекста на казаното дотук, веднага възниква 
въпросът, как е възможно две трети от парите за ар-
мията да отиват за персонал и да съществува кадро-
ви проблем. Този факт се обяснява с изключително 
ниския бюджет за отбрана последните 7 – 8 години, 
който е на границата на физическото оцеляване. И 
така отново се връщаме в началото, че финансовите 
рестрикции и недалновидната държавна политика в 
областта на отбраната са причината за случващото 
се в момента, а именно да сме изправени пред пара-
докса да правим модернизация без хора.

Постулат е, че първата стъпка в лечението 

на всяка една болест е нейното правилно диагно-
стициране. Проблемите, пред които е изправена 
армията са всъщност едно много сериозно забо-
ляване, което е пренебрегвано с години и се е пре-
върнало в хронично. Надежда идва от факта, че 
диагнозата е определена правилно. Оттук нататък 
трябват само добра политическа воля и промяна 
на приоритетите за да може в близките години 
процентът на незаетост да не се задълбочава, а 
напротив – да намалява. За да стане военната про-
фесия отново привлекателна е необходимо корен-
но преосмисляне на концепцията за съвременна 
Българска армия. Едва тогава думи като модерни-
зация и достоен партньор ще бъдат изпълнени с 
положителен смисъл.
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Ролята на невоенния компонент  
и международните организации  

при прилагането на всеобхватния подход
майор Валентин Георгиев

Резюме: Настоящият доклад е основан на ролята на невоенния компонент и международните органи-
зации при прилагането на всеобхватния подход. На базата на поуките от проведените операции на НАТО в 
последните години и анализа на обстановката става ясно, че при справянето с кризисни ситуации се изисква 
прилагането на всеобхватен подход, съчетаващ в себе си политически, граждански, икономически и военни 
инструменти. Военните средства, въпреки че са от съществено значение, не са достатъчни сами по себе си, за 
да обхванат целия спектър от необходими инструменти за решаването на сложните предизвикателства пред 
нашата сигурност. Докладът има за цел да се разкрият какви са взаимовръзките между военния и невоенния 
компонент, да се определят проблемните области при прилагането на всеобхватния подход. Да се разкрият 
направленията за изграждане и усъвършенстване на способностите от невоенния компонент на Република 
България при прилагането на всеобхватния подход.

Ключови думи: всеобхватен подход, ООН, НАТО, Европейски съюз, военен компонент, невоенен компо-
нент, междуведомствена комисия, стратегия, концепция, държавни структури.

THE ROLE OF THE NON-MILITARY COMPONENT AND THE 
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN THE APPLICATION OF 
THE COMPREHENSIVE APPROACH

Abtsract: The present report is based on the role of nonmilitary component and International organization in 
implementing the comprehensive approach. Based on the lessons learned from NATO operations in recent years, 
the analysis of the situation, it is clear that dealing with crisis situations requires a comprehensive policy combining 
political, civil, economic and military instruments. For all that the military assets are essential, they are not sufficient 
in themselves to cover the full range of instruments needed to address the complex challenges to our security. 
The present report aims to examine the role of the non-military component and international organizations in 
implementing the comprehensive approach. To reveal the directions for building and improving the capabilities of the 
non-military component of the Republic of Bulgaria in applying the comprehensive approach.

Key words: comprehensive approach, UN, NATO, European union, military component, nonmilitary component, 
Interdepartmental committee, strategy, conception, state structures.

Поуките от проведените операциите на НАТО в 
последните години и анализът на обстанов-
ката показват, че при справянето с кризисни 

ситуации се изисква прилагането на всеобхватен 
подход, съчетаващ в себе си политически, граждан-
ски, икономически и военни инструменти. Военни-
те средства, въпреки че са от съществено значение, 
то те не са достатъчни сами по себе си, за да обхва-
нат целият спектър от необходими инструменти за 
решаването на сложните предизвикателства пред 
нашата сигурност.

Всеобхватният подход може да го разгледаме 
като пресечната точка между военни и цивилни ор-
ганизации в областта, в която те трябва да работят 

заедно за постигането на важни и/или взаимосвър-
зани цели, обикновено при управлението на кризи. 
Типичен пример за това са антибунтовнически и 
стабилизиращи операции, където е необходимо во-
енните да гарантират сигурността на гражданските 
организации за подобряване на управлението, ико-
номическото развитие, върховенство на закона и 
т.н., като с увеличаването на сигурността в тези об-
ласти, намесата на военния компонент да намаля-
ва. Освен това в много случаи военният компонент 
трябва да изпълнява дейности, които обикновено 
се смятат за „граждански“, дължащо се на факта, че 
има недостиг на гражданска експертиза и високо 
ниво на заплаха за цивилния персонал. Ефективно-
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то прилагане на всеобхватен подход към кризисни-
те ситуации изисква участниците в разрешаването 
на дадената криза, военните формирования, меж-
дународните организации и неправителствените 
организации да участват в съвместни усилия.

Произход на всеобхватния подход

Не съществува универсален всеобхватен под-
ход за всяка ситуация. Следователно за да има ус-
пешно приложение е необходимо да се разгледа 
произходът, проблемите и насоките за решаването 
на конкретната криза с което да се определят на-
правлението за прилагане и изпълнение на всеоб-
хватния подход.

През 2008 г. НАТО приема да развива и изпъл-
нява всеобхватния подход, концепция адресирана 
към международната среда за сигурност, свърза-
на с цивилни и военни участници. Ангажиментът 
за всеобхватния подход бе потвърден в Лисабон с 
приемането на стратегическата концепция на НАТО 
през 2010 г. Стратегическата концепция на Алианса 
заявява уроците научени от операциите на НАТО, в 
частност в Афганистан и в източните Балкани, да-
вайки си ясна представа, че всеобхватният полити-
чески, цивилен и военен подход е необходимост за 
ефективно кризисно управление. Способностите на 
цивилния компонент би следвало да допълнят съ-
щите на военния компонент и това от своя страна 
да доведе до синергичен ефект при разрешаването 
на кризите.

Чрез подобряването на координацията между 
военния и невоенният компонент би следвало да 
се постигне най-рационално използване на всички 
източници на сила за достигане по най-приемливия 
и бърз начин до желаното крайно състояние опре-
делено от Северноатлантическия съвет на Алианса. 
НАТО се ангажира с други международни участни-
ци преди, по време и след кризите, да насърчава 
сътрудничеството в анализирането, планирането и 
ръководенето на дейностите на неправителствени-
те и местни организации, с цел да максимализират 
ефективността на международните усилия.

Опитът от изминалите години показва, че това 
е труден и дълъг процес, изискващ огромни усилия 
от всички източници на сила прилагани и използвани 
в една операция по управление на кризи (военни и 
цивилни) и структури в района на конфликта. От вза-
имодействието и координацията на гражданските 
източници на сила с чисто военните такива се очаква 
да изпълняват интегрирани съвместни действия и 
дейности, които са неразривна част от провежданата 
операция, при това в целия спектър на конфликтите 
и кризите – от реални бойни действия до провежда-
не на мащабна хуманитарна операция и изграждане 
инфраструктурата на подпомаганата държава.

Преди да се дефинира всеобхватният под-
ход, е необходимо да се очертаят допусканията за 
използването му. Използването на всеобхватния 
подход при сложни операции придобива степен на 
ангажираност между военният и невоенният ком-
понент. Тази ангажираност на организациите ще 
доведе до подобряване на тяхната ефективност и 
ефективността при използване на ресурсите, което 

означава, че всеобхватния подход дава възможност 
за намаляване на загубите и повишава усилията за 
достигането на желаните ефекти.

Определение за всеобхватния подход

Няма точно определение за „всеобхватен под-
ход“. През юни 2008 г. правителството на Финлан-
дия бе домакин на международен семинар на тема 
„Всеобхватният подход за превенция и управление 
на кризи“. Участваха много националности и ос-
новните международни организации включително 
ООН, НАТО и ЕС. Семинарът прие всеобхватна дефи-
ниция за всеобхватния подход. Въпреки че няма об-
щоприета дефиниция за него, има широко съгласие, 
че той води до последващ подход, насочен към ин-
тегриране на политиката, сигурността, развитието, 
върховенството на закона, спазване на правата на 
човека и хуманитарни размери на международните 
операции.

Според разбиранията на Министерството на 
отбраната на Великобритания, всеобхватният под-
ход представлява: „Принципи и съвместни проце-
си, които увеличават вероятността за благоприятен 
и постигане на траен резултат в рамките на конкрет-
на ситуация“1. Подходът се основава на четири ос-
новни принципа [3, с. 11]:

l Ангажираност. Възможност в различна про-
дължителност на кризата да се прилага координи-
ран подход в сложни ситуации. Това изисква общ 
подход към събирането и представянето на кризис-
ните индикатори и предупреждения с цел инфор-
миране на планиращите и увеличаване на времето 
за реакция.

l Споделено разбиране между страните – от 
съществено значение за оптимизиране на ефектив-
ността на техните различни способности.

l Мислене, базирано на резултати. Всички 
участници в разрешаването на кризата е необходи-
мо да основат мисленето си на резултатите и какво 
се изисква, за да се постигнат положителни резул-
тати при планирането и ръководене на операцията. 
Планирането и действията трябва да бъдат насоче-
ни към една цел и напредък.

l Съвместна дейност. Основана на лични и 
организационни контакти за подобряване на съв-
местната работа и взаимното доверие. Интегрира-
но управление на информацията, инфраструктура-
та и свързаност между структурите, позволяващи 
обмен на информация и взаимодействие.

Има и други определения за всеобхватния 
подход. Според Даниел Корски – старши полити-
чески сътрудник в Европейския съвет по външни 
отношения, всеобхватният подход означава „Съ-
четаването на цивилни и военни инструменти и 
прилагането на сътрудничество между държавни 
ведомства не само при операции, но и в по-широк 
спектър за справяне с предизвикателствата на ХХІ 
век, включващи тероризъм, геноцид и ограничава-
не на разпространяването на оръжия и опасни ма-
териали“. [3, с. 13]

От всички определения дотук можем да об-
общим, че всеобхватния подход по хоризонтала 
включва едновременно цивилни и военни участни-
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ци (където е възможно), съюзници, международни 
организации и местни участници, а по вертикала 
различните етапи от инициирането на процеса до 
възстановяването. Като се има предвид естеството 
на всеобхватния подход, жизненоважно е коорди-
нацията на всички нива, както в дадената страна, 
така и със съюзниците, международните организа-
ции и неправителствените организации.

Всеобхватният подход е широко приет и вали-
ден в повечето ситуации където се изисква воен-
на сила, както и в други ситуации, които изискват 
пост-конфликтно възстановяване и стабилизиране 
с широко използване на други източници на сила – 
политически, икономически и граждански.

Централно място в концепцията на всеобхват-
ния подход заемат стабилизиращите операции.

Стабилизиращите операции можем да разгле-
даме като комбинация между военни и политиче-
ски действия. Като от своя страна въоръжената ан-
гажираност има за цел да подпомогне процеса на 
разоръжаване и демобилизация на въоръжената 
съпротива, да започне процеса на изграждане на 
ефективни сили за сигурност и да осигури сигур-
ност необходима за действията на другите учас-
тници. Политическата ангажираност има за цел да 
осигури работещо споразумение, което е адреси-
рано към основните причини за възникването на 
конфликта и да насърчава помирението. Поддръж-
ката при изграждането на способности има за цел 
да подпомогне законно избраните власти при раз-
ширяване на тяхното влияние. Това означава, че е 
необходимо полагането на основите на правото и 
икономическото управление. 

Стратегическо намерение и планиране

Наясно сме, че способностите на военният 
компонент не са достатъчни сами по себе си, за да 
обхванат целият спектър от необходими инстру-
менти за решаването на сложните предизвикател-
ства пред нашата сигурност. Затова е необходим и 
граждански елемент. Но за да работят в една посо-
ка военният и невоенният компонент, е необходи-
мо да бъдат предначертани и изградени: стратегия, 
концепция, изграждане на структури в държавни-
те ведомства, усъвършенстване и придобиване на 
способности, и на последно място, но не и по важ-
ност стиковане между различните структури и орга-
низации, както вътрешни така и външни.

За прилагането на всеобхватния подход има 
необходимост от ясна стратегия и визия. За всич-
ки участници е важно да споделят разбирането на 
контекста и предизвикателствата, пред които са из-
правени. В ситуации, в които всеобхватният подход 
е одобрен от всички държавни ведомства, въоръ-
жените сили трябва да приемат ясен набор от цели 
с подходящи мерки за постигане и с ясно дефини-
ран желан краен резултат опреден в контекста на 
естеството на предизвикателствата, пред които са 
изправени.

При необходимост от пост-конфликтно възста-
новяване и стабилизиране невоенният компонент, 
трябва да бъде включени в най-ранните етапи на 

планирането. Тези цели могат да се адаптират и да 
се развиват, но ще бъде от съществено значение, 
ако невоенният компонент се придържа към всеоб-
хватният подход и да преследват желаното крайно 
състояние във всеки един момент.

Разбира се, за да бъде успешно прилагането на 
всеобхватния подход, се изисква да има изградени 
структури – военни и невоенни. Изградените струк-
тури да притежават както собствени, така и взаим-
нодопълващи се способности, и такива за взаимо-
действане с външни международни организации. 
Това от своя страна поставя и много други въпро-
си. При военните организации е ясна командната 
структура и йерархия при управлението, но при 
включването на невоенен компонент се изисква 
създаването на структура за управление на военни-
ят и невоенният компонент. Необходимо е създа-
ването на нормативни и поднормативни актове, с 
които да се уточнят правата и задълженията на все-
ки един участник. При създаването на последните 
е необходимо те да бъдат подчинени на някой от 
политическото ръководство.

Ако вземем за пример Великобритания при 
участието ѝ в операциите в Ирак и Афганистан, тя 
е била изправена пред дебата кой да вземе цялата 
отговорност при прилагането на всеобхватния под-
ход. Във всеобхватният подход участват три струк-
тури – Министерството на отбраната (MoD), Минис-
терството на външните работи (FCО) и Отделът за 
международно развитие.

На въпроса кой трябва да бъде отговорен при 
прилагането на всеобхватния подход английският 
парламент стига до извода, че това трябва да бъде 
премиерът, като трябва да вземе цялата отговор-
ност. Или в особени случаи да назначи министър, 
който да бъде пряко отговорен пред него. Създава 
се междуведомствена комисия която анализира 
обстановката, планира, координира действията 
между различните ведомства и структури и под-
държа съответния министър и комисиите на прави-
телството по време на прилагането на всеобхватния 
подход. [3, с. 23]

Работа с международни организации

Всеобхватният подход е труден за прилагане, 
защото броят на международните участници обик-
новено зависят от конкретната ситуация. В допълне-
ние способностите за взаимодействие между сътру-
дниците се намират на много различни нива, с което 
се увеличава и сложността. Тази трудност поставя 
взаимоотношенията, координацията и разбиране-
то между международни организации и съюзници 
от много голямо значение. И именно в един широк 
кръг от международното организации, се съчетаят 
по-добре гражданските и военните мерки и коорди-
нация в рамките на дадена оперативна среда.

Организация на обединените нации 
(ООН)

Организацията на обединените нации е воде-
щият гарант на мира. Сложността на съвременни-
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те конфликти и кризи изисква гъвкава и отзивчива 
мироопазваща способност. Организацията тряб-
ва да действа ефективно между воюващи страни, 
престъпни организации и граждани, нуждаещи се 
от сигурност и хуманитарна помощ. Освен това ми-
роопазването се основава на политически ангажи-
мент, както и на национален принос за надеждна и 
устойчива подкрепа.

Организацията на обединените нации е пред-
приела стъпки за прилагане на всеобхватният под-
ход в операции по мироопазване и мироизгражда-
не. Резолюция 2086 на ООН от 21 юли 2013 г. гласи 
„... Всеобхватният, паралелният и интегрираният 
подход, към поддържането на международни-
ят мир и сигурност чрез предотвратяване на кон-
фликти, предотвратяване на кризи и изграждане на 
устойчив мир чрез ефективна превантивна дипло-
мация, мироопазващи, мироизграждащи и мирона-
лагащи стратегии.“ [5, с. 25]

Санкциите, налагани въз основа на Резолюция 
на Съвета за сигурност на ООН, са ограничаваща 
рамка, което от своя страна част може да се раз-
гледа като един от инструментите на всеобхватния 
подход. Терминът „санкция на ООН“ е използван 
в два смисъла, като се отнася за: 1. Всички мерки, 
предприети от Съвета за сигурност съгласно раздел 
VII от Хартата на ООН; 2. Мерките, взети само в съ-
ответствие с член 41 от Устава на ООН, които се със-
тоят само от невоенна принуда. [6]

Санкции без използването на въоръжените 
сили играят ролята на междинни мерки, които са 
по-тежки от вербално осъждане, но по-малко теж-
ки, от използването на сила.

Мерките включват съвместни оценки, съвмест-
ни програмни рамки, и приемането на интегрирани 
мисии на ООН в редица страни, като Сиера Леоне, 
Източен Тимор и други. Налице е също така Комиси-
ята по изграждане на мира, междуправителствения 
консултативен орган на ООН, която подкрепя усили-
ята за мир в страни излизащи от конфликт. 

НАТО

НАТО приема политическото ръководство 
на всеобхватния подход през 2006 г. През април 
2008 г. НАТО приема плана за действие с прагматич-
ни предложения да развива и изпълнява всеобхват-
ният подход. Планът посочва, че щабът на НАТО, 
командната структура и страните членки следва 
да обединят всички ресурси, с които разполагат – 
военни и цивилни, за да се справят с проблемите, 
които са пред тях. Също така са фокусирани към по-
добряване на сътрудничеството на НАТО с другите 
актьори, включващи международни организации и 
други неправителствени организации. 

През април 2009 г. НАТО потвърди този подход 
на срещата в Страсбург и Кел. След среща на висо-
ко равнище правителствата на държавите признаха 
необходимостта на всеобхватния подход. Ефектив-
ното изпълнение изисква всички международни 
участници да допринасят за съгласуване на усили-
ята, в общо усещане за откритост и решителност, 
като се вземат предвид техните съответни силни 
страни по време на техните мандати.

Има значителния напредък, постигнат в съот-
ветствие с плана за действие, договорен в Букурещ, 
за да се подобри собственият принос на НАТО за 
всеобхватен подход, включително чрез по-после-
дователно прилагане на инструментите за управле-
ние на кризи, за да се комбинират военните спо-
собности с граждански такива. Прогресът включва 
активно насърчаване на диалога със заинтересова-
ните играчи в операциите на НАТО; разработване на 
база данни за националните експерти в реконструк-
ция и стабилизация да съветва силите на НАТО; 
участие на избрани международни организации, 
в зависимост от случая, в тренировки на НАТО по 
управление на кризи.

Резолюциите на Съвета за сигурност на ООН 
са предоставили мандата за операциите на НАТО в 
Балканите и в Афганистан, и рамката за тренировъч-
на мисия на НАТО в Ирак. НАТО също е предоставила 
подкрепа на операции под егидата на ООН, включи-
телно и логистична помощ на ООН, на Африканския 
съюз, одобрил мироопазващи операции в Дарфур, 
Судан и в Сомалия; подкрепа за операциите на ООН 
за подпомагане при бедствия в Пакистан, след земе-
тресението през 2005 г.; и придружаване на кораби-
те, превозващи хуманитарни доставки по Световната 
продоволствена програма край бреговете на Сома-
лия. Декларацията от септември 2008 г. НАТО и ООН 
има за цел да постигне по-тясно сътрудничество и 
установяване на рамка за консултации, както и да 
потвърди готовността си да предостави помощ на 
регионални и подрегионални организации.

Европейски съюз

Освен, че е най-големият инвеститор на сред-
ства за развитие, Европейският съюз има мощен на-
бор от цивилни и военни ресурси, които му позволя-
ват да прилага всеобхватния подход при управление 
на кризи: цивилна експертиза, съдии, полицаи, мит-
нически служители, военна сила, икономическа мощ 
и най-обширната дипломатическа мрежа в света.

От операциите на ЕС повечето от тях имат по-
вече цивилен, отколкото военен характер, като по-
магат за изграждането на върховенството на зако-
на, подкрепят мирните споразумения и осъществя-
ват мониторинг на границите.

В заключение можем да кажем, че на основа-
ние приетия план за развитие на всеобхватния под-
ход посочващ, че щабът на НАТО, командната струк-
тура и страните членки е необходимо да обединят 
всички ресурси, с които те разполагат – военни и ци-
вилни, за да се справят с проблемите, които са пред 
тях, е едно ново предизвикателство стоящо пред 
държавата ни. Разбира се създаването на среда за 
прилагането на всеобхватния подход в Република 
България изисква много усилия, да се оцени геопо-
литическата обстановка в региона, да се предна-
чертае ясна стратегия, да се изградят необходими 
структури и междуведомствени организации, да се 
предначертаят необходимите способности, да се 
определят наличните способности и от тук кои са за 
усъвършенстване или придобиване. Направление, 
в което имам намерението да развивам в бъдещите 
си разработки.
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Опити за превенция и противодействие 
на рисковете от радикализация  

и тероризъм в българското училище
Миглена Йончева

Резюме: Повече от десет години се правят опити в системата на консервативното българско образова-
ние да се въведат в употреба теми от сигурността. Написани са много стратегии, проекти, планове. Проведени 
са тематични обучения.Усвоени са достатъчно финансови средства за целта. Статическите данни и изследва-
ния на терен обаче съществено се разминават със заявеното ниво на сигурност в българското училище.

Ключови думи: агресия, училище, тероризъм, радикализъм, сигурност.

Abstract: More than ten years different attempts have been made in the conservative Bulgarian education 
system to be introduced the security concept in action. A lot of security documents have been produced – strategies, 
plans, projects. Enough funds have been absorbed. But results practically are not sufficient to achieve security.

Keywords: aggression, school, terrorism, radicalism, security.

Повече от десет години учителските власти и 
колективи се обучават да подготвят учени-
ците за справяне извънредни ситуации. С на-

редба1 през 2013 г. бе възобновено т.нар. военно 
образование в средните училища за учениците от 
9 и 10 клас.Предлагат се обучения за педагози по 
кризисен мениджмът и управление на конфликти в 
следствие на агресия и терор между децата. Изгот-
вят се помагала по превенция на насилието още от 
2006 г. от Държавна агенция за закрила на детето 
(ДАЗД), съвместно с УНИЦЕФ. Съюз на българските 
учители (Синдикат на българските учители – СБУ) и 
МОН инициират обучения по превенция на риска от 
терористична заплаха в началото на 2016 г.2 На сай-
та си СБУ припомня, че в партньорство с Национа-
лен съюз „Безопасност и охрана“ (НСБО) „реализира 
изключително ефективно и успешно Националната 
кампания „Да опазим децата на България“ повече 
от десетилетие“.3

Дали претенциите за ефективно и ефикасно 
отговарят на обективната действителност и реал-
ностите на „секюритарния статус“ (терм. е мой) на 
българското школо, ще се опитаме да анализираме 
и определим в настоящия доклад.

Целта е да дефинираме реалните проблеми, 
извън комфортната зоната на конформизма и отвъд 
съвременния „истаблишмент“ на постистината, 
защото иде реч за най-ценния ресурс на една на-
ция, на едно общество, на една държава – децата. 
Ресурс, който за България е твърде дефицитен.

Използван е емпиричен изследователски ме-
тод при проучване на терен в неголямо столично 
училище.

В следващите редове ще изложим три „проекта 
за превенция“ на различни рискове в името на сигур-
ността, осъществени на държавно ниво, със съдей-
ствието на престижни международни институции. 

Още в далечната 2006 г., когато България все 
още не е член на ЕС, се правят опити на държавно 
ниво да се провеждат обучения по „превенция“ и 
справяне с внезапни кризисни ситуации сред бъл-
гарското учителско съсловие. Още тогава Минис-
терството на държавната политика при бедствия и 
аварии (МДПБА) със съдействието на програмата за 
развитие на ООН (ПРООН) изработи наръчник за учи-
теля за обучение по защита при бедствия и аварии 
по текущ проект на стойност 73 000 щатски долара.

Ретроспективно напомняме за този проект 
заради отговорността, която е вменена на 28 000 
български учители да обучат своите възпитаници. 
Дали проектът е придал добавена стойност към си-
гурността на децата е почти реторичен въпрос. Въ-
просът не е в това дали такива политики и обучения 
е правилно да има.Това е безспорна необходимост. 
Истинският проблем е в начина, по който те биват 
осъществявани и естеството на резултатите.

По емпирични наблюдения на автора реално-
то обучение за справяне с бедствия се свежда до 
няколко (5 бр.)4 часа през годината, в които се на-
бляга повече на теорията, отколкото на практика-
та. На пръв поглед темата с бедствията и авариите 
няма пряка връзка с превенцията срещу тероризма, 
но е налице косвена такава относно наличието на 
терористични актове с употреба на биоагенти.

Насочваме вниманието към биотероризма, за 
който твърде рядко се коментира, но той е една съ-
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ществуваща „невидима заплаха“. Биологични аген-
ти са в употреба като оръжия от столетия. ВМА про-
веждат изследвания по темата и извеждат техно 
определение на понятието. Според тях „биотерори-
змът е най-острата форма на проява на съвремен-
ния технологичен тероризъм чрез целенасочено 
използване на биологични агенти за постигане на 
стратегически цели.“5 Неслучайно експерти от ФБР 
определят този вид оръжие като „атомна бомба на 
бедните“, поради сравнително евтиния начин на 
производство, приложение и съхранения и изклю-
чително високата ефективност на поразяване.

По отношение на превенцията на училищата, 
впечатление правят средствата за локално заразя-
ване (включват флакони (спрей), газови бутилки под 
налягане, въздушни балони (вкл. и детски!), пълни с 
биоаерозол) при аерозолния способ, чрез който при-
земният въздушен слой в определен район може да 
бъде контаминиран (заразен). Притеснителен е фа-
ктът, че търсеният ефект е точково поразяване. Осо-
бено внимание трябва да се обръща на сгради, обо-
рудвани с вентилация и/или климатизация. Предпо-
читани потенциални обекти са болници, училища, 
метро станции, кина, театри, транспортни средства.

С оглед на изложеното е много лесно едно дете 
с агресивни прояви или друго, набедено като аут-
сайдер и тормозено от връстниците да бъде суге-
стирано да внесе подобно вещество в училище чрез 
спрей за рисуване или детски балон. В този ред на 
мисли належащо е да се актуализират програмите 
и съдържанието на часовете „Гражданска отбрана“ 
в българското училище, защото в българското учи-
лище на практика може да се внесе всичко.

Децата споделят за недостатъчно сериозното 
им отношение към тези часове, тъй като се препо-
дават от „госпожата“, т.е. класния ръководител в 
начален етап на училищната подготовка. Но също 
така споделят с какво внимание и с какви реакции 
на респект „слушат чичкото полицай“, който е до-
шъл в класа във връзка с даден казус.

Следователно, препоръчваме на тези часове 
да се погледне по отговорно от страна на държав-
ните институции и да се намери ресурс,така щото 
хора от сектора да провеждат поне част от обуче-
нието. Целта е дeцата да придобият реални знания 
и кураж да действат проактивно при евентуална 
кризисна ситуация.

Вторият проект, отнасящ се до противодей-
ствие на рисковете от радикализация и тероризъм, 
е въведен с Наредба за условията и реда за разкри-
ване и осигуряване дейността на курсове по начал-
на и/или специална военна подготовка във висшите 
училища и за подготовката на учениците от средни-
те училища, приета с ПМС43/22.02.2014.6

Връщането на военната подготовка в училища-
та е чудесна инициатива на МО.

Добра практика е, че тези часове се водят от 
действащи военнослужещи , но не липсват и ред 
съществени недостатъци в програмата. Ученици-
те се обучават в действия по оцеляване. Липсва 
най-значимият елемент от формулата на сигур-
ността – превенцията (предпазване на български). 
Оцеляващият е реактивен, обект на пряка заплаха, 
на реализирала се опасност.

Приветстваме политиката на МО да публикува 
презентационните и лекционни материали от обу-
чението.Това ни навежда на мисълта, че е вероятно 
да приемат градивна критика относно същата.

В тема № 5 за 9 клас, озаглавена „Действия на 
гражданите за оцеляване при терористични дейст-
вия и война“, терористичният акт е определен като 
вид извънредно произшествие, криза, която се ха-
рактеризира с внезапност, неопределеност, слож-
ност за вземане на решение, често със значителни 
загуби и стресово състояние на хората. 

След посоченото дефениране учениците са 
инструктирани как да оцелеят при терористична 
атака, т.е терористичният акт е вече реализиран, 
осъществил се факт. Съветите са за взимане на 
„предпазни мерки“. Обяснено е, че мерките, които 
трябва да се предприемат, „за да се защитим от те-
роризъм“, са същите като при предпазване от „кри-
минални действия, насочени срещу нас“. Изхожда 
се от факта, че „терористичните действия са крими-
нални действия“.

Част от мерките са: „Бъдете на щрек! Ако ви 
наблюдават подозрителни личности, съобщавай-
те на властите; избягвайте спорове на обществени 
места; не изпъквайте; избягвайте публичността; не 
харчете големи суми пари; бъдете нащрек за не-
обяснимото отсъствие на местни граждани, като 
ранно предупреждение за възможни терористични 
действия и др.“ В домашни условия препоръчаните 
мерки са: да се монтират здрави врати и ключалки; 
обмисляйте отглеждането на куче и др.

За нас е твърде озадачаващо представянето на 
терористичния акт само от обективна страна, без 
да се изложи субективната. А именно, че “terror” 
(лат.ез) означава страх,ужас, т.е терорът е всяване 
на ужас, психологически диктат с повтарящо се и 
нарастващо преживяване на стрес. Че тероризмът, 
освен средство, е продукт на специфична нагласа 
на мисленето,вид аномалия;средство за разруха на 
психиката за дълго време.

В лекционния материал слушателите са поста-
вени в ролята на обречен обект на въздействие, кой-
то трябва да вземе предпазни мерки, за да оцелее 
евентуално. Не става ясно тези мерки перманентно 
ли требва да се спазват или при дадени обстоятел-
ства. Например за предпазване от терористичен 
акт по време на пътуване, съветът е „Пътувайте в 
група-безопасността е в броя“7. Факт е, че актове 
на тероризъм се осъществяват именно на места със 
струпване на много хора.8 Терористът търси публич-
ност, мащабност с цел да шокира и хвърли в тревога 
правителството и населението.

В цялата лекция няма и намек за превенция 
на агресията и радикализма в мирния живот, преди 
терористичната криза. Обучаваните нямат право на 
субектност и проактивност, предвиждащо поведе-
ние, превенция, интуиция. Те са обречени само да 
бъдат потърпевши и произвеждащи реакция.

Може би ще е много по-ефективно да се обяс-
ни на средношколците, че никой не е защитен от 
явлението тероризъм, но терористичният акт не 
е случайно събитие. Той е винаги подготвен, ин-
формационно осигурен. Че тероризмът е краен акт 
на отчаяние, проява на отчуждение, че той е симп-
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том за тежък разрив и дълбок проблем/и в социу-
ма. Да се обясни, че терористичният акт е белег за 
загубена или пропусната битка на всеки един от нас, 
като част от това общество, с радикализма. Радика-
лизмът е това явление, което протича на етапи във 
времето и предшества тероризма, защото „всички 
терористи са радикализирани, но не всички ради-
калисти са терористи“9.

Необходимо е да се знае от учениците, че ос-
вен политически, материални щети, терористични-
ят акт причинява продължителен посттравматичен 
стрес, тежки психологически последици за цялото 
общество. Затова освен да оцелеем при евентуален 
такъв, трябва да съумеем,ако сме в състояние да 
проявим емпатия, да сме съпричастни, колективни, 
да си помогнем едни на други, да си окажем първа 
помощ, а не всеки да се спасява по единично. Сила-
та не е в това да се издигат лозунги „Не ни е страх“, 
защото страхът е част от инстинкта за оцеляване. 
Силата е въпреки страха да помогнем, ако можем, 
на другия, на ближния. Тогава едно общество е сил-
но и ще оцелее, но без да губи човешкия си облик.

Ето тук е ключът към загадката към трансфор-
мирането на младите хора (учениците) от обекти 
на въздействие в субекти, в проактивни и бдителни 
граждани, от които зависи не само собствената им 
сигурност, но и тази на околните, на обществото.

Важно е да са разпознават признаците на ра-
дикализма, особено в уязвимите групи, защото 
„борбата с глобалния тероризъм“ е удобно клише и 
формула за трансмисия на интереси,част от нов вид 
икономика, но истинската битка е тази с агресията и 
радикализма на локално ниво, в квартала, в учили-
щето, в семейството и обкръжението.

Образованието и обучението са ключови фак-
тори и е важно да бъде добре обяснен сложният 
процес на радикализация. Така обществото, чрез 
образование и обучение, може да създаде един 
ценен ресурс, една ученическа неформална мре-
жа (една българска RAN – Radicalization Awareness 
Network) от млади хора за превенция срещу разви-
тието на радикализма и прерастването му в теро-
ризъм. Идеята е да се въздейства върху мисленето, 
съзнанието на младите хора.

В този контекст, но и във връзка с часовете 
по ГО, е наложително да се въведат часове по ин-
формационна сигурност още в началния етап на 
образование.Много добри практики предлага На-
ционален център за безопасен интернет10, който 
е неправителствена организация, въпреки подвеж-
дащото си име.

Третият проект под надслов „Тероризмът – за-
плаха пред човешката сигурност“ стартира в нача-
лото на 2016 г. под формата на обучения по превен-
ция на риска от терористична заплаха по инициати-
ва на СБУ и МОН. Курсът е еднодневен, от 8 учебни 
часа. Провежда се от СБУ и фондация „Европарт-
ньори 2007“. Целевите групи са: учители, дирек-
тори, зам.-директори, педагогически съветници, 
психолози, възпитатели и по желание – училищната 
охрана. Част от целите на програмата е обучилите 
се лица да предадат успешно придобитите знания 
на децата, както и да имат капацитет да организи-
рат изработването на план за превенция на радика-

лизацията и защита на училището от терористична 
опасност. Съдържанието на материалите от курса 
не е достъпно, което отчитаме за пропуск. При по-
ложение, че програмата претендира за изграждане 
на капацитет за предаване на знания и умения по 
превенция на радикализма и защита от тероризъм 
на децата/учениците (нещо толкова сериозно, за-
сягащо живота и здравето на децата), считаме, че 
родителите и цялото гражданство имат право да 
знаят в какво, как и колко реално са защитени де-
цата. От публикуваните снимкови материали от ме-
диите се виждат озадачаващи сцени от въпросното 
обучение – антитерористи от службите, с камуфлаж 
на лицата, са насочили оръжие към тила на залег-
налите по столовете обучаващи се (директори, 
учители и т.н.).11 Напомняме, че всеки документ на 
МОН, свързан с агресия, радикализъм и тероризъм, 
започва с обяснения колко важна е превенцията.12

Интерес предизвиква 7-и, последен въпрос от 
програмата – „Мерки за противодействие на ра-
дикализацията, рекрутирането и тероризма: какво 
може да направи училищната общност? Семейство-
то – първата фронтова линия срещу тероризма. Учи-
лището – втората фронтова линия срещу тероризма. 
Сътрудничество между образователните власти и 
агенциите за сигурност в България.“13

Провокирани сме да зададем следните въпро-
си: Взеха ли се марки за противодействие на радика-
лизацията и какви? Училището като втора фронтова 
линия има ли „информационна връзка“ с първата 
фронтова линия, семейството? Осъществява ли се 
сътрудничество между училищните власти и органи-
те за сигурност? Обучените групи по проекта преда-
доха ли знанията си на учениците и как? Изготвиха ли 
планове за противодействие на радикализацията 
в своята юрисдикция? Наистина ли са способни да 
действат адекватно и да предпазят децата в учили-
ще при евентуална криза с терористичен характер? 
За съжаление, трудно ще е да се постигнат положи-
телни отговори на поставените въпроси.

Българскaта образователна система е една 
консервативна и строго йерархизирана структура. 
Най-важно е нейният имидж да не бъде накърнен. 
За тази цел всички проблеми, свързани с агресия, по-
сегателство, ако може, биват умело „замитани под 
килима“.Тук съществен принос има законодателната 
рамка и пороците ѝ.14 Едноначалието е водещо като 
принцип на управление. Липсват каквито и да било 
наченки на мрежова структура и мрежово мислене.

В подкрепа на изложените твърдения е от-
чайващата статистика за агресията сред ученици-
те. А агресията е в основата на радикалните про-
яви. Агресията е фундамент на страстта да причи-
няваш болка, да убиваш себеподобни, та и себе си. 
По данни на МОН за учебната 2015/16 г. са налице 
следните инциденти: над 2200 случая на физиче-
ска агресия в страната; вербална агресия – 2800 
случая; различни видове насилие и тормоз срещу 
деца – 1500 и 216 инцидента с насилие над учител; 
кражби и вандализъм – 512; 36 смъртни случая в 
училище. Положителното е, че вече много от тези 
случаи стават достояние на обществото и предиз-
викват нетърпимост. На 24.02.2017 г. момиченце 
загуби живота си от ритник на свой съученик в 
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столично училище. Оказа се, че агресорът е имал 
посещения при училищния психолог, а училището 
е било наградено предходна година за най-добро 
училище на годината. Проблемът обаче не е само 
в системата на образованието. Той е функция от 
болестта, разяждаща обществото ни, от кризата в 
семейството, от подмяната на изконните българ-
ски ценности и родовата памет. На същата дата, 
24.02.2017 г., се разбра, че учителите, учениците 
и директорката на частно училище прикриват из-
дирван за убийство свой възпитаник. Казусът е 
убийството на ученика Георги в Борисовата гра-
дина, който бе намушкан в сърцето в нож. Крили 
са самоличността на убиеца две години, въпреки 
че са го разпознали по разпространените кадри 
от медиите. Обясняват поведението си със страх 
(“terror”) от извършителя. Ще оставим умозаклю-
чението на драгия читател. Само ще зададем един 
въпрос. Могат ли да се борят с „производителите 
на страх“ общества, пропити от страх?

Изводите от изложеното са тъжни. Сигур-
ността на най-ценния ресурс на нацията се гаранти-

ра с документи, презентационни материали и идеи 
на хартия. С тишина в името на авторитета на инсти-
туцията, с неназоваване на проблемите с реалните 
им определения, с кредити и сертификати по обу-
чения, в името на кариерното развитие и в името на 
навременно усвояване на европейски средства. Със 
законово регламентиран и гарантиран „узаконен 
терор“ от страна на деца с поведенчески проблеми. 
Показателен е случаят с 19-о СОУ в София.15

Тенденциите са лоши, статистическите данни 
още повече, но изход все още има процесите да 
бъдат овладени и рисковете да бъдат навигирани 
в правилната посока. За целта е необходимо, как-
то съветват експертите по сигурност и както е казал 
Вазов „И всякоя възраст, класа, пол, занятье (да) 
взима участье в това предприятье…“, проактивно, а 
не реактивно.

Българското училище освен от програми, пла-
нове и мерки за превенция от радикализация се 
нуждае и от такива по дерадикализация, защото 
има региони в България с рисково население, в чии-
то училища радикализацията е налице, не от вчера.

1 http://pris.government.bg/prin/document_view.aspx?DocumentID=jBb1/tX4sZ1D9rSuhqz9rg==
2 Vzh. v razdel „sabitiya“ na sayta na SBU. http://www.sbubg.info/sbubg.php?page=16&lang=bg&id=2148
3 Pak tam.
4 Iz primeren plan za chas na klasa: Grazhdanska zashtita (temi): 5. Kakvo predstavlyavat stihiynite bedstviya i kak da se 

predpazim ot tyah; 15. Signali za zashtita pri bedstviya; 17. Deystviya pri bedstviya, avarii i katastrofi; 29. Opasnostta ot igrata na 
detsa s ogan.; 27. Parva pomosht, vidove naranyavaniya. http://www.academia.edu/9518971/%D0%A7%D0%90%D0%A1_%D0%9D
%D0%90_%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%90

5 Plochev, K., Velkov, Sl. Bioterorizmat – novata voyna,statiya ot prilozheniya kam knigata „Samovazproizvezhdashtiyat se 
teror“, Hr. Smolenov / Argopublishing, 2005.

6 http://pris.government.bg/prin/document_view.aspx?DocumentID=jBb1/tX4sZ1D9rSuhqz9rg==
7 Tema 5, str. 3 ot materialite za 9 klas. https://www.mod.bg/bg/documents_temi_zadyljitelna_podgotovka.html
8 Zaglaviya ot presata: „Kasapnitsa v Nitsa… tir se vryaza v talpa praznuvashti“, 15.07.2016. https://www.24chasa.bg/novini/

article/5646670
9 Bozhilov, Y. Sofiyski forum za sigurnost „Radikalizmat i mladite“, 2016.
10 https://www.safenet.bg/bg/
11 Teroristi „vzeha“ za zalozhnitsi direktori na kardzhaliyski uchilishta“ (statiya), 25.10.2016. http://rodopi24.blogspot.

bg/2016/10/blog-post_849.html
12 Parvanov, K. Normativni bedstviya i avarii:„Neshto poveche – po zakon preventsiyata tryabva da zapochne oshte v 

preduchilishtna vazrast. Nyama dokument po temata, koyto da ne zapochva s tova kolko vazhna e preventsiyata i kak v neynata osnova 
stoi spetsializiranoto obuchenie. Razbira se, za seriozno i moderno prepodavane v detskata gradina (pak i v uchilishte) mozhe da se 
govori samo ako stava duma za pokazno meropriyatie.“ (tsitat). http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=215&aid=5337

13 Sayt na „Evropartnyori 2007“. http://europartners2007.org/bgn/wp-content/uploads/2017/02/%D0%A48.pdf
14 Ivan Igov po povod noviya Zakon za preduchilishtnoto i uchilishtnoto obrazovanie, koyto pretendira da e s nova filosofiya, 

kazva: „Zakonat beshe napraven zaradi sistemata, a ne zaradi detsata. Sluchaite na agresiya i nasilie prodalzhiha…“, BNT. http://news.
bnt.bg/bg/a/bum-na-agresiyata-v-uchilishchata

15 Vzh poveche: „Zashto zaradi agresiyata na edin uchenik tsyal klas ne mozhe da uchi normalno?“, BNT. http://news.bnt.bg/
bg/a/zashcho-zaradi-agresiyata-na-edin-uchenik-tsyal-klas-ne-mozhe-da-uchi-normalno

Zakon za preduchilishtnoto i uchilishtnoto obrazovanie.
Informatsionna sistema za pravna informatsiya na MS.
Naredba za usloviyata i reda za razkrivane i osiguryavane deynostta na kursove po nachalna i/ili spetsialna voenna podgotovka 

vav visshite uchilishta i za podgotovkata na uchenitsite ot srednite uchilishta.
Sayt na NTSBI. https://www.safenet.bg/bg/
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Медийно отразяване на тероризма: 
онлайн рефлексия на атентата  

в Санкт Петербург в Дневник.bg
Мая Коларова

Резюме: През последните години темата за терористичната заплаха е централна във фокуса на медий-
ното отразяване. След двата атентата в Париж през 2015 г, на следващата година жертва на тероризма стана-
ха още Брюксел, Ница, Анкара, Берлин. Досега през 2017 г. в черния списък на терористите попаднаха Лондон, 
Санкт Петербург, Стокхолм, Александрия и Танта. Във фокуса на настоящата разработка е казусът на бомбе-
ната атака в метрото на Санкт Петербург от 3 април, разгледан от перспективата на dnevnik.bg в едномесечен 
период. На базата на сравнителен текстолингвистичен анализ ще се потърси отговор на въпроса по какъв 
начин са представени терористичните атентати в българската онлайн медия.

Ключови думи: онлайн медии, отразяване, тероризъм, атентати.

Abstract: In recent years, the terrorist threat is amongst the focal points of media coverage. After the two 
attacks in Paris in 2015, a year later victims of terrorism became Brussels, Nice, Ankara, Berlin. Unfortunately, in 
2017 the blacklist of terrorists continues to increase and so far it also includes London, Saint Petersburg, Stockholm, 
Alexandria, and Tanta. This paper focuses on the case of the bomb attack in the Saint Petersburg‘s subway from April 
3, examined in a one-month period from the point of view of dnevnik.bg. Using comparative text-analysis, the author 
seeks to answer the question, how are terrorist attacks presented in a Bulgarian online media.

Key words: online media, coverage, terrorism, attacks.

През последните години темата за тероризма 
и неговите проявления се превърна в една 
от централните теми за медиите. След двата 

атентата в Париж през 2015 г., на следващата го-
дина жертва на тероризма станаха още Брюксел, 
Ница, Анкара, Берлин. Досега през 2017 г. в черния 
списък на терористите попаднаха Лондон, Санкт 
Петербург, Стокхолм, Александрия и Танта. В свет-
лината на тези събития ясно се очертава актуалната 
необходимост от едно качествено и адекватно ме-
дийно отразяване на терористичната заплаха в ев-
ропейски и глобален план. В търсенето му бе пред-
прието изследване, чийто предмет е рефлексията 
на събитията в Санкт Петербург от 3 април 2017 г. 
И тъй като в съвременния дигитален свят новините 
пристигат по-бързо по интернет отколкото посред-
ством традиционните медии, обект на изследване-
то е онлайн изданието dnevnik.bg, което в текста ще 
бъде обозначавано и като „Дневник“. Целта е да се 
проследи как изданието отразява терористичната 
атака в Русия. Използваните методи са сравните-
лен и текстолингвистичен анализ. Изследването 
е времево ограничено в рамките на един месец – 
разглеждани са публикации в периода 03.04.2017 – 
03.05.2017 г. Задачите, за да се постигне целта, са: 
1) излагане на теоретична основа, която да изясни 

основните понятията; 2) провеждане на текстолинг-
вистичен анализ на статиите за дадения период, в 
рамките на времевото ограничение; 3) провежда-
не на сравнителен анализ на получените данни от 
текстолингвистичния анализ с данни от предходни 
изследвания; 4) извеждане на обобщения за ме-
дийното отразяване на терористични атаки, които 
нямат претенция да бъдат абсолютни.

Онлайн медиите и отразяването  
на тероризма

Дефиниране на онлайн медии

Съвременната дигитална революция не се из-
разява толкова в напредъка на самите технологии-
те, колкото в способността да се използва потенци-
алът им, която позволява големи масиви информа-
ция да бъдат транспортирани навсякъде по всяко 
време и да бъдат разделени и прегрупирани отново 
с огромна бързина. Бързото навлизане на електрон-
ните медии и технологии във всекидневния живот 
– още с появата и разпространението на телеви-
зията, създаде нагласата, че човек трябва да бъде 
забавляван. Появата на интернет и неограничения 
достъп до различни медии и технологии увеличи 
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желанието на хората да се възползват от пълния по-
тенциал на този нов арсенал.1 Това доведе до про-
мяна на нагласата към информацията и начините 
за възприемането ѝ – вече се цели „... създаване на 
пакетно информационно съдържание и активно въ-
вличане на аудиторията в процеса на изработване и 
поднасяне на журналистически продукт“2. Именно 
благодарение на специфичните характеристики на 
Глобалната мрежа, в интернет пространството въз-
никнаха т.нар. онлайн медии. 

Марк Дюз определя онлайн медиите като 
„оригинално новинарско съдържание, което обе-
динява преднамерено изследване, социален 
бекграунд, допълнителни справочни материали, 
нелинеарно поднасяне на информацията, връзки с 
използваните източници, графични и фотографски 
изображения, специализиран архив и възможност 
за пряко участие на аудиторията – чрез дискусии, 
конференции, имейли, чатове“3.

Дефиниране на тероризма

Тероризмът е обект на изследване за редица 
учени, които са дефинирали понятието. Един от 
най-често цитираните източници с претенция за 
изчерпателност на определението е речникът на 
издателство „Дорси“ (Чикаго). В него тероризмът е 
описан така:

1. Пропагандирано насилие, насочено срещу 
случайно избрани граждани с цел да се предизвика 
страх в обществото и по такъв начин да се засегнат 
правителствените норми и политика.

2. Насилие срещу представители (политици, 
дипломати) на държавната власт от тези, които ис-
кат да я отхвърлят или сменят.

3. Скрита война на една държава срещу друга.
4. Действие на едно правителство, което, за 

да се задържи на власт, въздейства върху случайни 
или подбрани граждани.4

Според В. и С. Мелисън „тероризмът е систе-
матизирано използване на крайно насилие или за-
плаха с насилие за постигане на политическа цел“.5 
Сходно е мнението и проф. Н. Ананиева: „Полити-
ческият тероризъм – това е стимулирана от различ-
ни форми на фанатизъм държавна или недържавна 
употреба на криминални средства в нарушение на 
нормите на националното или международното 
право. Тя засяга невинни жертви с цел чрез насаж-
дане на социално-политическа атмосфера на страх 
да се оказва натиск върху политическите институ-
ции за определени действия или внасяне на изме-
нение в политическата система в желаното от теро-
ристите направление.“6

Терористичните атаки като проява на терори-
зма представляват изпитание както за обществото, 
така и за медиите. Те поставят по-високи изисква-
ния пред качеството на медийното отразяване и 
налагат критерии като актуалност; релевантност 
(информация от обществен интерес); достоверност; 
пълнота на отразяване на събитията от деня. В съ-
щото време медиите трябва да запазят своята обек-
тивност (разделяне на фактите от коментарите); да 
представят равнопоставено различните гледни 
точки; да осигурят бърза реакция и адекватно да 

отразят ескалацията на събитията. Именно поради 
характерните черти и силния негативизъм, съпро-
вождащ всеки атентат, тероризмът е важна тема с 
приоритетно отразяване в медиите. Като това тряб-
ва да се случи без медиите да губят своята анали-
тичност.7

Текстолингвистичен анализ

Настоящият анализ разглежда бомбения атен-
тат в метрото на Санкт Петербург от 3 април 2017 г. 
В 14:40 ч. самоделно взривно устройство експлоди-
ра, докато влакът се движи между станциите „Пло-
щад „Сенная“ и „Технологически институт“. Малко 
по-късно друга бомба, на близката метростанция 
„Площад „Восстание“, е обезвредена от силите на 
реда. В резултат 14 души загиват, а ранените са над 
50. Извършителят е идентифициран като родения в 
Киргизстан през 1995 г. Акбаржон Джалилов, който 
вероятно има руско гражданство. Възможна е връз-
ка с „Ислямска държава“, но тя не е доказана, а са-
мата групировка не поема отговорност за атентата.

Казусът е разглеждан в едномесечен период, 
а изследваният материал включва всички публика-
ции по дадената тема в „Дневник“ съответно между 
03.04.2017 г. и 03.05.2017 г. Като единица за анализ е 
приеман целият текст със заглавието и придружава-
щата иконична информация. 

За атентата в Санкт Петербург са публикувани 
27 материала, като всички те са анализирани на ба-
зата на следните критерии:

l авторство (персонализиран текст, неперсо-
нализиран текст, неподписан, редакционен текст, 
декларации, призиви обяви, възвания, програми);

l информационна плътност – информацион-
на натовареност на съдържанието на дадената пуб-
ликация;

l аргументация – преобладаващо емоцио-
нална или рационална;

l лексика и стилови особености;
l иконична информация. 8

Динамиката на публикациите

Динамиката на публикациите може да се обяс-
ни с характера на ситуацията, съотнесен към изда-
нието. За „Дневник“ казусът има външнополити-
чески характер. Наличието на новина с мащабите 
и негативизма, характерни за терористични атаки, 
заема централно място в дневния ред на медия-
та. Ако сравним обаче количеството публикувани 
материали за атентата в Санкт Петербург с тези за 
събитията в Норвегия (81), тези в Анкара (21) и ата-
ките в Париж (286), прави впечатление диспропор-
ционалността.9 Отразяването на атентатите в Русия 
най-много се доближава по количество до отразя-
ването на атентатите в Турция. Но докато малкият 
брой публикации, засягащи събитията в съседната 
ни държава е разбираем предвид голямата честота 
на терористични нападения там (само за 2016 г. те 
са над 40 – бел. авт.), слабото отразяване на събити-
ята в Русия е изненадващо. Особено при сравнение 
с Париж, разликата е буквално в порядъка на 100 
пъти повече материали в полза на отразяването на 
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атентатите във френската столица. Широкото отра-
зяване на нападенията в Париж може да се отдаде 
на фактора на изненадата, на широкия им мащаб 
и многобройните загинали и ранени, както и на 
шока, че такова нещо може да се случи в центъра 
на Европа, в центъра на града, символ на свобода-
та, равенството и братството. Атентатът в Русия се 
разви по съвсем различен сценарий. Абстрахирай-
ки се от всякакви евентуални спекулации, трябва да 
се отчете реакцията на хората в Русия – там няма 
паника и безпорядък. Царящият ред до голяма сте-
пен се дължи и на бързата и оперативна работа на 
органите на реда, които организираха мероприяти-
ето по изтеглянето и обезвреждането на периметъ-
ра. За разлика от други видеа, включително преки 
включвания, които показваха хаос, страх и паника в 
Париж, аналогичните от Русия демонстрират много 
по-спокойна и овладяна обстановка. Именно липса 
на драматизация и преекспониране в случая е мно-
го показателно за начина на работа на тамошните 
органи на реда и медии, от една страна, както и за 
манталитета на хората, от друга страна. Редно е да 
се отчете и разликата в използвания от „Дневник“ 
език в двата казуса, което поражда и разлика във 
внушенията – тя ще е предмет на обсъждане в т. 2.4.

Позовавайки се на 12 информационни стой-
ности10 и по-конкретно на значимостта, трябва да 
се отчете, че степента на познатост за публиката на 
едно събитие и възможността то да даде отраже-
ние върху живота ѝ, го превръща в новина. Иначе 
казано, географският принцип на близост често е от 
голямо значение при формирането на гледната точ-
ка на публиката. От анализираните примери, атен-
татът в Турция би следвало да има най-голямо ме-
дийно отражение. Данните обаче показват, че това 
далеч не е така. Причините биха могли да бъдат 
потърсени във факта, че нито Турция, нито Русия са 
членки на Европейския съюз, респективно българи-
те са по-склонни да се асоциират с „цивилизована“ 

Франция. Допълнително трябва да се отчете и веро-
ятността да се цели разграничаване от съветското 
минало на страната, въпреки че именно същото би 
могло да се разглежда като причина ставащото в Ру-
сия да засяга и интересува българите.

Фигура 1 илюстрира характерния за отразява-
нето на външнополитически събития първоначален 
пиков медиен интерес. През първата седмица се 
наблюдава ежедневно присъствие в дневния ред 
на медията, което рязко спада в следващите дни. За 
втората, третата и четвъртата седмица от проучва-
нето е характерен минимален интерес, събитието 
се споменава по-скоро контекстуално (във връзка с 
допълнителни разкрития или с определени после-
дици за сигурността, политиката или друга сфера на 
обществения живот).

Авторство на публикациите

В казуса за атентата в Русия авторството на ма-
териалите в „Дневник“ се разпределя по следния 
начин – редакционни са 23, а подписани – 4. Тези 
данни могат да се тълкуват по различен начин – или 
изданието няма журналист и/или анализатор, кой-
то да отговаря за ресора „Външна политика“, или 
чрез редакционните статии се изразява позицията 
на изданието по дадената тема. 

Информационна плътност на публикациите

Информационната плътност на „Дневник“ е 
висока – текстовете разглеждат повече от 1 кому-
никативни единици/аспекта на ситуацията, лица 
и факти. В казуса с руските атентати преобладават 
малките публикации – до 30 наборни реда. Те са 
общо 17 (63%), средни са 8 (29,6%), а големите са 
2 (7,4%). „Дневник“ предпочита средните и мал-
ки публикации заради потребителските навици и 
предпочитания на своята аудитория.

Фиг. 1. Динамика на публикациите в Дневник
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Аргументация на публикациите  
и използвана лексика

Анализът показа, че предпочитаната и преоб-
ладаваща аргументация е рационалната. Тексто-
вете са в ниския езиков регистър. Употребата на 
оценъчна лексика, емоционално натоварени думи 
и експресивни изразни форми в този случай, за 
разлика от казуса с парижките атентати например, 
е сведена до минимум. „Дневник“ използва огра-
ничен брой лексеми, типични за по-експресивния 
език, за означаване на терористичните събития. 
Характерни за описание на случилото се в Санкт 
Петербург са: експлозия (експлозии), атентат/
атака (с определения терористичен/бомбен/
самоубийствен), терористичен акт, взрив, инци-
дент, нападение. За извършителя се пише като за 
атентатор, самоубиец, терорист. За сравнение, 
при казуса с Париж, освен тези лексеми, устойчи-
во се употребяват кървави атентати, трагедия, 
варварски атентати, клане. Тази разлика в упо-
требените изразни средства може да се тълкува по 
два начина. От една страна е възможно „Дневник“ 
да е променил начина, по който отразява терори-
зма и проявленията му, като се съобразява повече 
с аудиторията си. От друга страна, вероятно е от 
изданието да не смятат темата за достатъчно ва-
жна и интригуваща за аудиторията, поради което 
не са прибягнали към характерния арсенал от сен-
зационни и емоционално обагрени лексеми, за да 
привлекат допълнителен интерес. 

Иконична информация на публикациите

По отношение на невербално изразените вну-
шения, оценки, отношения, натоварените посла-
нията на журналистите в „Дневник“ в този конкре-
тен казус, за разлика от отразяването на тероризма 
в Париж, Анкара, Осло и Ютьоя, може да се говори 
в положителен аспект. Тонът на изданието е изклю-
чително балансиран.

Що се касае до онагледяващата информация, 
за изследвания период за 27 материала има 136 
снимки. Преобладават репортажните снимки, като 
респективно те са 126 на брой или 92,6% от общо-
то количество иконична информация за атентата в 
Санкт Петербург. Портретните снимки са 2 или 1,5%, 
също толкова са използваните картинки, шаржове и 
карикатури. Картите съставляват 2,2% (използвани 
са общо 3) от всички използвани визуални материа-
ли, толкова са и таблиците, използвани за отразява-
не на терористичния акт. 

Процентното съотношение на изображения-
та на щетите от атентатите и на жертвите спрямо 
общата иконична информация е от изключително 
значение. С оглед на факта, че разглежданият каз-
ус има външнополитически характер за „Дневник“, 
отразяването би могло да бъде по-натуралистично, 
както например в казуса с норвежките атентати.11 В 
рефлексията на руските атентати изображенията, 
показващи пострадалите в натуралистичен план, 
са 0,7% (1) от общия брой онагледяващи материа-
ли. Снимките на жертвите в общ кадър, лишен от 
прекомерен натурализъм, кръв и ужас са 16% (22). 
Може да се заключи, че начинът, по който „Днев-
ник“ отразява тероризма, се е променил с течение 
на времето в положителна насока с оглед намаля-
ващото количество натуралистични кадри. Снимки-
те на официални лица и политици са 4,4% (6), тези 
на предполагаемите атентатори са 2,2% (3). Изобра-
женията, показващи органите на реда, полиция, ар-
мия, екипи на спешна помощ, са с най-голям дял – 
59% (80). Снимките, които изразяват съпричастност, 
са 5,2% (7), за сравнение в случая с парижките атен-
тати – 22% (126).12

От проведения сравнителен текстолингвисти-
чен анализ на отразяването на тероризма в dnevnik.
bg стана ясно, че медията се стреми към изчерпа-
телност, достоверност, фактологичност на матери-
алите. По отношение на иконичната информация 
се наблюдава превес в употребата на репортажни 
снимки, който най-вероятно е обусловен от стре-
межа за визуализиране на фактите и постигане на 
по-точна представа за случващото се. Медията про-
явява първоначален пиков интерес, който в послед-
ствие стихва, тъй като информационната стойност 
на новината постепенно намалява и тя бива измес-
тена от дневния ред. В сравнение с предишни из-
следвания, в настоящото, въпреки външнополити-
ческия характер на събитията, в анализираните ма-
териали не се наблюдава нито натурализъм в ико-
ничната информация, нито характерния уклон към 
сензационност, изразен в употребяваната оценъчна 
лексика, която засилва лингвистичния драматизъм. 

Дали положителната тенденция към по-обра-
но, балансирано и безпристрастно отразяване на 
тероризма ще има постоянен характер, предстои да 
се установява. При всички положения обаче, наред 
с нуждата от удовлетворяване на потребността на 
обществеността от информацията, медиите следва 
да отразяват терористичните актове по начин, кой-
то не би способствал за подпомагането на терори-
стите в постигането на целите им. 

1 Kolarova, M. (2012) Uvod. V: Konstantinova, St. Transformatsii v zhurnalisticheskata profesiya. Teoriya i praktika v onlayn 
sreda. Sofia: Siela, s. 7 – 14.

2 Konstantinova Angova, S. (2011) Prilozhni aspekti na obuchenieto po onlayn medii, Vzaimodeystvieto teoriya – praktika: 
klyuchovi problemi i resheniya, T. IV, BSU, s. 150 – 154.

3 Popova, M. Medien protses i virtualna sreda: onlayn medii v Bulgaria. (dostap: 16.05.2017 g. http://liternet.bg/publish11/m_
popova/medien.htm)

4 Stoyanov, G. (2003) Terorizam: Istoriya i genezis, Sofia: Voenno izdatelstvo, s. 15.
5 Trifonov, T. (1998) Terorizam: Politicheski i pravni aspekti, Sofia: Albatros, s. 14; Stoyanov, G. (2003) Terorizam…, s. 20.
6 Trifonov, T. (1998) Terorizam: Politicheski i pravni…, s. 12.
7 Kolarova, M. (2016) Novite medii i otrazyavaneto na terorizma. Onlayn refleksiya na atentatite v Norvegiya i Turtsiya. // 

Infrastruktura: Biznes i komunikatsii, Dokladi ot Petata yubileyna mezhdunarodna nauchna konferentsiya za studenti i doktoranti 



64

„Infrastruktura: biznes i komunikatsii“, Sofia: Izdatelski kompleks UNSS.
8 Monova, T. (2000) Dumite, koito razdelyat: Politicheski diskurs v pechata, Sofia: Paradoks, s. 37 – 42.
9 Kolarova, M. (2017) Onlayn mediite i otrazyavaneto na terorizma. Atrentatite v Norvegiya, Turtsiya i Frantsiya prez prizmata 

na onlayn izdanieto „Dnevnik“. // Savremenni predizvikatelstva pred sigurnostta i otbranata. Sbornik dokladi ot godishnata nauchna 
konferentsiya na fakultet „Natsionalna sigurnost i otbrana“ 19 – 20 may 2016 g. Sofia: Voenna akademiya „Georgi Stoykov Rakovski“, 
s. 147 – 152.

10 Tsankova, S. (2007) Vavedenie v mediaznanieto, Sofia: Universitetsko izdatelstvo „Stopanstvo“, s. 44 – 47.
11 Kolarova, M. (2017) Onlayn mediite i otrazyavaneto na terorizma…
12 Pak tam.



65

Кибертероризмът – реална заплаха  
за националната и международната 

сигурност
доктор Мирияна Павлова, Кристина Босакова

Държавите отдавна са осъзнали, че използ-
ването на високо развити информационни 
и комуникационни технологии е от особена 

важност. Една малка държава, която не е богата на 
традиционни ресурси и няма възможността да се 
конкурира с други страни по численост и модерни-
зация на армията си, може да го направи по един 
нетрадиционен начин – а имено чрез правилно ус-
вояване и развитие на информационните. В съвре-
менното развитие на международните отношения 
и съпътстващите ги заплахи, все повече се обръща 
внимание на явлението кибертероризъм. Самото 
понятие за първи път се използва в средата на 90-те 
години на ХХ век от Бари Колин, научен сътрудник в 
Института по сигурност и разузнаване в Пало Алто, 
САЩ, който подчертава, че реалните терористични 
действия преминават към информационната среда. 

Както за понятието тероризъм в научната литерату-
ра няма единна дефиниция, това важи и за киберте-
роризма в пълна сила. За целите на настоящия до-
клад ще разглеждаме кибертероризма като резул-
тат от взаимодействието на тероризма и възмож-
ностите на киберпространството, служещи както 
за разрушителни кибератаки, така и за пропаганда, 
радикализация и вербуване, които се осъществяват 
посредством интернет и новите технологии.

Кибертероризмът е метод на атака, предназ-
начен да повреди, манипулира или унищожи кри-
тичните точки на националната инфраструктура, 
чрез контролиране и манипулиране на компютър-
ни мрежи. Те стават недостъпни, неизползваеми 
или неефективни, като по този начин се облекчава 
предаването и разпространението на пропаган-
да от нападателя. Киберпространството може да 

Резюме: Използването на интернет за терористични цели е бързо развиващо се явление, което изисква 
проактивен и координиран отговор от страна на засегнатите страни. Въпреки нарастващото международно 
признание и разбиране за наличието и съществуването на заплаха, а именно използването на киберпростран-
ството като средство за осъществяване на атаки и разпространение на идеологията на терористичните орга-
низации през последните години, в момента няма универсален инструмент, който да разглежда конкретно 
този аспект на терористичната дейност.

Настоящият доклад допълва съществуващите ресурси, разработени в областта на борбата с тероризма, 
киберпрестъпността и нарушаването на информационната сигурност. Разгледани са някои от ефективните 
политики и стратегии на Съединените американски щати в областта на киберсигурността като особено зна-
чим аспект от националната сигурност.

Ключови думи: тероризъм, кибервойна, информационна сигурност, „Ислямска държава“.

CYBERTERRORISM – THE REAL THREAT FOR NATIONAL 
AND INTERNATIONAL SECURITY 

Miriyna Pavlova, Kristina Bosakova

Abstract: The use of the Internet for terrorist purposes is a rapidly growing phenomenon which requires a 
proactive and coordinated response from the affected countries. Despite the increasing international recognition and 
understanding of the presence and existence of the threat - the use of cyberspace as a tool of carrying out attacks 
and spreading the ideology of terrorist organizations in recent years, there is not any universal instrument which 
specifically considers this aspect of terrorist activity.

This article complements existing resources in the area of counter-terrorism, cybercrime and disruption of the 
information security. Text presents some effective cyber security policies and strategies of the United States, as an 
important aspect of national security.

Key words: terrorism, cyberwarfare, information security, Islamic state.
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се определи като глобално свързана мрежа от ин-
формационни и комуникационни инфраструктури, 
включително интернет, телекомуникационни мре-
жи, компютърни системи и информацията, която 
се разпространява, съхранява и обменя в нея. Съ-
ществуват няколко основни причини за „привле-
кателността“ на киберпространството, в което се 
противопоставят едни на други политически, ико-
номически и други субекти. Кибератаките се нуж-
даят от все по-малко човешки ресурси за тяхното 
използване. Въпреки това, те са ориентирани към 
по-голям брой хора. Това от своя страна позволя-
ва на терористите да останат неизвестни, тъй като 
те могат да се намират далече от мястото, на кое-
то е извършена атаката. Като правило, терористи-
те обикновено създават лагери в страни със слаби 
правителства. След разработката на кибератака-
та – тя лесно може да бъде използвана, без да е 
необходима продължителна подготовка. Една от 
най-характерните особености на този вид атаки над 
противника е, отсъствието на физически бариери, 
което позволява безпроблемното водене на враж-
дебни действия в киберпространството. Изглежда, 
че интернет и постоянно развиващите се информа-
ционни технологии са неразделна част от инстру-
ментите на радикалния ислямизъм. В ХХІ век целта 
на кибертерористите всъщност не се различава от 
тази на конвенционалните терористи, а имено – да 
се изпрати мощен сигнал, който има за цел да при-
влече внимание и да всее страх. Всъщност киберте-
роризмът представлява мощно средство за комуни-
кация, убеждаване и пропаганда. 

Съчетаването на действията на традиционния 
тероризъм с кибертероризма е най-ефективният 
метод, който се използва най-вече от терористични 
групировки като „Ислямска държава“. Почти ведна-
га след обособяването си като отделна организа-
ция и провъзгласяването на „Ислямска държава“, се 
създава и нейното подразделение, което се зани-
мава с провеждане на конпютърни атаки, най-вече 
срещу така наречените си западни врагове. В интер-
нет пространството това подразделение е извест-
но под названието Киберхалифат (Cyber Caliphate). 
Кибербойците от „Ислямска държава“ се определят 
като „армия“, а не просто като група хора, която се 
води от една обща идея. Още през 2015 г. те проник-
ват в акаунтите в Туитър и Ютуб на Централното ко-
мандване на САЩ, което е отговорно за дейността 
и координацията на коалиционните атаки срещу те-
рористичната организация. Това е типичен пример 
за киберджихад. Веднага след достъпа, подкрепя-
щите „Ислямска държава“ премахват официалната 
емблема на САЩ и я заменят с черния флаг на „Ис-
лямска държава“, като едновременно предават от 
профилите съобщения, подкрепящи идеологията ѝ.

Централизираната структура на „Ислямска дър-
жава“ успешно рационализира вземането на реше-
ния и ограничава появата на евентуален вътрешен 
конфликт в мрежата. Имено това ѝ придава характе-
ристика на държавно образувание, което притежава 
организационен капацитет за координиране и изпъл-
нение на комплексни и сложни кибероперации и ки-
бератаки. През 2015 г. “Islamic State Hacking Division” 
прониква във акаунтите в социалните медии на хи-

ляди американски военнослужещи. По-късно през 
същата година групировката хаква над 54 хиляди 
Туитър акаунта. Макар проникването в социалните 
мрежи да не е особено трудоемко, те се стремят да 
илюстрират капацитета на групировката за създава-
не на добре организирана и способна кибервойска в 
рамките на нейната структура. 

Ислямският фундаментализъм е терористич-
на идеология, която използва информационните 
технологии и социалните мрежи, за да се създаде 
обстановка на хаос, като по този начин лесно да 
предизвикат паника и страх сред мирното населе-
ние и техните управляващи. На практика „Ислям-
ска държава“ цели да докаже своята мощ, от една 
страна, във воденето на военни действия в Сирия 
и Ирак, а от друга, и силата си в използването на 
най-новите информационни технологии за под-
помагането на тези военни действия. Големи въз-
можности е развила терористичната групировка и 
в способността си за набиране на нови бойци чрез 
социалните медии и за проникване в чуждестранни 
акаунти. Бойците, освен че имат задълбочени по-
знания за това как социалните медии като Фейсбук, 
Туитър и Ютуб влияят върху живота на хората, знаят 
и как ефективно да ги използват. Социалните медии 
позволяват на терористичните групи да радикали-
зират, без да имат нужда от пряк контакт с индиви-
да. Лицето може да бъде радикализирано без ни-
каква физическа комуникация. Социалните мрежо-
ви технологии са безплатни и лесни за използване, 
което позволява сайтове да бъдат буквално генери-
рани за няколко минути. Ако се свали екстремист-
ки сайт за социални контакти, друг може да бъде 
създаден за по-малко от десет минути. Годишно се 
вербуват десетки хиляди войници от цял свят, които 
се внедряват в редиците на „Ислямска държава“, и 
това е показателно за силата на групировката в он-
лайн комуникацията и пропагандата.

Западните държави, и най-вече Съединените 
американски щати, осъзнават необходимостта от 
прилагане на нови мерки, стратегии и дори оръ-
жие в противодействието на заплахата, идваща от 
терористичните организации в киберпространство-
то. САЩ са изградили и продължават да изграждат 
добра нормативноправна среда за киберсигурност 
и стратегия за водене на действия в киберпростран-
ството в борбата срещу тероризма. Дейността на 
Америка срещу кибертероризма на „Ислямска дър-
жава“ най-общо е насочена в два аспекта: 

1. Противодействие на пропагандата и идео-
логията на „Ислямска държава“ в социалните мре-
жи, чрез които се вербуват предимно млади хора в 
редиците ѝ.

2. Действия, насочени към атакуване на ин-
формационните системи и мрежи на групировката, 
с цел подкопаване на дейността на организацията.

Ставаме свидетели на промяна в методите 
и средствата, които се прилагат в борбата срещу 
„Ислямска държава“, т.е. използват се киберата-
ки по време на въоръжен конфликт. Кампания на 
американското Киберкомандване (Cyber Command 
– CYBERCOM) прави реално това, което се очаква да 
даде резултат срещу тероризма – интеграцията на 
нападателни кибердействия и тактики за водене на 
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реална война. Управляващите в САЩ осъзнават се-
риозната заплаха, която произтича от действията на 
ИДИЛ в киберпространството: Директор на Нацио-
налното разузнаване Джеймс Р. Клапър през 2016 г. 
определя кибератаките като най-голямата заплаха 
за икономиката и националната сигурност на САЩ. 
В края на февруари министърът на отбраната Аштън 
Картър заяви, че американското Киберкомандване 
ще провежда настъпателни операции срещу „Ис-
лямска държава“. Киберкомандването е създаде-
но още през 2010 г. с цел подпомагане мисиите, 
дейностите и функциите на американската армия, 
включващо отговорността относно планирането, 
координацията, интеграцията, синхронизацията на 
мрежовите операции на армията. Специалистите 
работят, за да се отслабят и унищожат информа-
ционните възможности на противника. Днес това 
командване притежава големи възможности за 
действие в борбата с терористични организации. 
Действията са насочени към две цели: 

1. Дейността на „Ислямска държава“ в социал-
ните медии и да се включат в командването, кон-
трола и комуникациите във военни операции срещу 
организацията.

2. Мисии, осъществявани чрез Киберкомандва-
нето да помогнат за разрушаването на възможност-
ите на противника по време на въоръжен конфликт.

Киберкомандването действа срещу способ-
ността на „Ислямска държава“ да командва войски-

те си, да контролира своите тактически движения и 
да комуникира с бойците по време на военни опе-
рации. Такова разрушаване се координира с въз-
душни удари, с операции на специалните сили и на-
земни атаки, за да се изолират и да се отслабят „Ис-
лямска държава“ и нейните военни действия. Това 
ясно подчертава хибридния характер на водените 
действия – интегриране на традиционните военни 
операции и с кибероперации.

Киберпространството със своите слабости 
се превръща в голямо предимство за терористич-
ни групировки като „Ислямска държава“, където 
сравнително лесно и евтино пропагандират своите 
действия, набират нови поддръжници и формират 
своя имидж. В крайна сметка, „ефективността“ и 
„успехът“ на тероризма до голяма степен зависи 
от негативното въздействие, което се оказва вър-
ху обществото, като в неговото съзнание целена-
сочено се формират страх, несигурност и паника. 
Киберджихадът и онлайн радикалната пропаганда 
са съвременните проявления на тероризма. Те се 
превръщат в особено печелившата терористична 
стратегия, която изисква прилагането на по-ефек-
тивни мерки и действия от страна на междуна-
родната общност. Освен това е необходимо да се 
продължи научното изследване на връзката ки-
бертероризъм и социални мрежи, за да може за 
се противодейства на разпространението на ради-
калния ислям.
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Развитие на доктриналните схващания  
за подготовка на въоръжените сили  

за отбрана на страната
доцeнт д-р Борис Богданов, подполковник д-р Теодоси Михов

Резюме: Промените в средата за сигурност налагат коренна промяна в цялостния подход при опреде-
ляне развитието на войските, като основен акцент се поставя на постигането на необходимите способности, 
гарантиращи отбраната на страната. Съществуващите в момента доктринални схващания за организацията 
на отбраната на страната стесняват обхвата на подготовката на въоръжените сили. Ето защо е крайно наложи-
телно да се направят промени в нормативната уредба с цел да се създадат условия за подготовка и преподго-
товка на запасните в мирно време с провеждане на целеви курсове и мобилизационни сборове.

Ключови думи: сигурност, отбрана, подготовка на въоръжените сили.

EVOLUTION OF DOCTRINAL PERCEPTIONS ABOUT 
PREPARATION OF ARMED FORCES FOR COUNTRY’S 
DEFENSE

Associate Professor Boris Bogdanov, PhD, 
LTC Chief Assistant Professor Teodosi Mihov, PhD

Abstract: Changes in the security environment call for a dramatically changes in the overall approach to 
defining Armed Force development, aimed the main focus on achieving the necessary capabilities that guarantee 
national defense.The existing doctrinal perceptions of the country’s defense limit the scope of the Armed Forces’ 
preparations. This requires making changes to the legal framework in order to create conditions for the preparation 
of armed forces reserves with the implementation of targeted courses and mobilization training.

Key words: national security, country defense, armed forces preparation.

Процесът на разработване и развитие на док-
триналните схващания е неразделна част от 
изграждането, развитието и използването 

на националните отбранителни способности. Той 
дава насоки за определяне на необходимите от-
бранителни способности и предоставя решения 
за преодоляване на техния недостиг, а така също 
регламентира способите и реда за тяхното използ-
ване. Освен това доктрините съхраняват осново-
полагащите военни принципи, утвърдили се през 
вековете и предоставят насоки за тяхното прила-
гане в настоящата среда, при използване на съвре-
менните технологии. Те са носители на професио-
нализма във въоръжените сили и чрез тях той се 
реализира в практиката. В съвременни условия 
доктрините отразяват знанието, което се прилага 
от командирите и техните щабове при подготовка-
та на войските и тяхното управление в операциите. 
С промяната на средата за сигурност и развитието 

на средствата за провеждане на операции, въз-
никва необходимост от усъвършенстване и актуа-
лизиране на тези знания.

Оценката на съвременната среда за сигурност 
показва, че международният ред в Европа и прин-
ципите на изграждане на международните отноше-
ния за ненарушимост на международно приетите 
граници, ненамеса във вътрешните работи на дру-
ги страни и зачитането на правата на нациите на 
свободно самоопределение са силно подкопани. В 
средата на сигурност и по-конкретно в ключовите 
за българските национални интереси региони се за-
пазват негативните тенденции за задълбочаване на 
съществуващите и възникване на нови конфликти и 
кризи, които пряко или косвено влияят върху воен-
ната сигурност на страната.

Подготовката и реализирането на ефективна 
отбрана на страната се явява едно от най-важните 
средства за гарантиране на военната ѝ сигурност. 
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Съгласно Национална отбранителна стратегия на 
Република България отбраната на страната се пла-
нира, подготвя и осъществява в рамките и с прила-
гане на механизмите на колективната отбрана на 
НАТО и общата политика за сигурност и отбрана на 
ЕС с ефективно използване на националните отбра-
нителни способности. Освен това в тази стратегия 
се регламентира, че за гарантиране на суверенитета 
и за защита на териториалната цялост на страната в 
условията на ескалираща военнополитическа криза 
и непосредствени заплахи за страната от въвличане 
във военен конфликт въоръжените сили провеждат 
операции, като изпълняват задачи самостоятелно, 
съвместно и/или координирано със сили и форми-
рования от държави членки на НАТО съгласно меж-
дународните договори, стратегическите планове за 
действие и плановете за операции.1

Съгласно Националната отбранителна страте-
гия подготовката на страната за отбрана включва 
подготовката на въоръжените сили, националната 
икономика, населението, инфраструктурата и те-
риторията. От тези постановки е видно, че основен 
елемент на подготовката на страната за отбрана е 
подготовката на въоръжените сили, но нейното 
съдържание не е регламентирано в националните 
нормативни и доктринални документи. Ето защо 
целта на настоящия доклад е на основата на ана-
лиза на националната теория и опит да се разкри-
ят теоретичните постановки за усъвършенстване 
доктриналните схващания за съдържанието и реда 
за подготовка на въоръжените сили за отбрана на 
страната при новите условия.

За разкриване съдържанието на подготовката 
на въоръжените сили за отбрана страната може да 
се използват постановките на отменената Военна 
стратегия на Република България от 2002 г. Съглас-
но нея подготовката на въоръжените сили за отбра-
на на страната включва: изграждане и развитие на 
въоръжените сили, провеждане на оперативната, 
бойната и мобилизационната подготовка на вой-
ските, планиране на тяхното стратегическо развръ-
щане и използване при военен конфликт, изграж-
дане и поддържане на система за управление на 
въоръжените сили, усъвършенстване на системата 
за осигуряване, формиране и поддържане на висо-
ка морално-психологическа устойчивост на личния 
състав, подготовка на командни кадри.

Сравнителният анализ на тези постановки с по-
соченото съдържание на системата за подготовка 
на въоръжените сили, регламентирана с Доктрина-
та на въоръжените сили на Република България по-
казва, че може да се обединят дейностите по „про-
веждането на оперативната, бойната и мобилиза-
ционната подготовка на войските“ и „подготовката 
на командни кадри“ и да се заместят с „подготовка 
на военнослужещите, щабовете и формирования-
та“. В тази насока на разсъждения и в съответствие 
със съвременните доктринални постановки може 
да се осъвременят и останалите дейности по подго-
товка на въоръжените сили за отбрана на страната.

В резултат на това може да се приеме, че под-
готовката на въоръжените сили за отбрана на 
страната включва комплекс от дейности, провеж-
дани под ръководството на интегрираното Минис-

терство на отбраната, Съвместното командване на 
силите и командванията на видовете въоръжени 
сили, насочени към:

– изграждане и развитие на въоръжените сили;
– подготовка на военнослужещите, щабовете 

и формированията на въоръжените сили;
– планиране на стратегическото развръщане и 

използване на въоръжените сили;
– изграждане и поддържане на система за ко-

мандване и управление на въоръжените сили;
– усъвършенстване на системата за осигурява-

не на въоръжените сили;
– формиране и поддържане на висока морал-

но-психологическа устойчивост на личния състав на 
въоръжените сили и др.

Изграждането и развитието на въоръжени-
те сили включва дейности на държавното и воен-
ното ръководство за създаване и поддържане на 
военен потенциал, гарантиращ отбраната на стра-
ната. Те се осъществяват чрез приемане на основ-
ни принципи, правни норми и планове за органи-
зационно изграждане, дислокация, подготовка и 
обучение, комплектуване, преминаване на военна-
та служба, мобилизация и демобилизация, бойна и 
мобилизационна готовност, създаване на резерви.

Основната цел на изграждането и развитието 
на въоръжените сили е да бъдат развивани профе-
сионално подготвени сили, достатъчно гъвкави и 
способни да изпълняват задачи в широк спектър. За 
тази цел е необходимо да бъдат определени ясни 
приоритети и да бъдат осигурени съответните ре-
сурси за реализирането им, като усилията се съсре-
доточават върху развитието на сили със способност 
за развръщане. Те трябва да притежават характе-
ристики като висока бойна ефективност, да бъдат 
използваеми в целия спектър от мисии и способни 
за развръщане за операции извън територията на 
страната. Ето защо е необходимо да се поставя уда-
рението върху качеството и използваемостта на си-
лите, а не върху числеността им.

Промените в средата за сигурност налагат ко-
ренна промяна в цялостния подход при определя-
не развитието на войските, а именно от подход ос-
нован на източника на заплаха, към подход основан 
на необходимите способности. Ето защо приоритет 
на развитието на въоръжените сили ще бъде про-
гресивното изграждане на необходимите отбрани-
телни способности, състоящи се от основните ком-
поненти на видовете въоръжени сили, включващи 
командване и управление, информационно осигу-
ряване, подготовка за бойно използване, способни 
за развръщане извън националната територия, про-
веждане на операции, защита на войските и силите, 
както и всестранна поддръжка и осигуряване.

За реализиране на подготовката на военно-
служещите, щабовете и формированията на въ-
оръжените сили се изгражда цялостна система, 
която включва две подсистеми – за индивидуална 
и за колективна подготовка. Взаимодействието 
на двете подсистеми е от изключителна важност за 
подготовката на военнослужещите и формировани-
ята за провеждане на пълния спектър от операции в 
кратки срокове и разнородна среда. Двете подсис-
теми включват дейности и процеси, които изискват 
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време и ресурси за обучаване на военнослужещите 
за достигане на определени стандарти.

Индивидуалната подготовка включва подго-
товка във военните академии, висшите военни учи-
лища и професионалните колежи, които осигуряват 
първоначалното обучение и последващата про-
фесионална квалификация на военнослужещите и 
военните лидери. Индивидуалната подготовка оси-
гурява основните знания и умения. Тя е критерият 
за военнослужещите при кариерното им развитие и 
е в основата на изграждане на боеготови щабове и 
формирования.

Колективната подготовка включва трени-
ровки с различен мащаб, организирани в пункто-
ве за постоянна дислокация, в тренировъчни цен-
трове, при съвместни учения, в мобилизационни 
центрове и по време на оперативно развръщане. 
Тя надгражда придобитите основни индивидуални 
умения. Военнослужещите се подготвят във фор-
мированията по стандартите за индивидуалните и 
колективните задачи.

С цел осигуряване на необходимите условия 
за отбрана на страната в системата на колективна-
та отбрана се осъществява мащабна програма за 
постигане на оперативна съвместимост с въоръже-
ните сили на страните членки на НАТО. Основните 
области, в които са съсредоточени усилията за по-
вишаване на оперативната съвместимост, са ези-
ково обучение, комуникации, щабни процедури, 
топогеодезическа основа и логистика. В тази насо-
ка се разширява съдържанието на подготовката на 
щабовете чрез участието в операции, различни от 
война в състава на многонационални сили, създа-
дени на двустранна или многостранна основа. 

За достигане целите на оперативната съвмес-
тимост и адаптиране към нашите условия на стан-
дартизационните документи и процедурите на НАТО 
за работа на щабовете, се увеличава относителният 
дял на компютърноподпомаганите учения, които 
постигат висока степен на сглобеност на щабовете 
при значително по-малък разход на средства.

Във формированията на Българската армия 
подготовката на подразделенията, частите и съеди-
ненията се провежда под ръководството на непо-
средствените командири (началници) чрез изпъл-
нение на мероприятия за бойно сглобяване (подго-
товка за бойно използване). Ученията се провеждат 
в условия близки до бойните, на комплексни теми и 
с привличане на сили и средства от другите видове 
въоръжени сили, родове и специални войски, а при 
определени условия и от невоенния компонент на 
системата за отбрана.

В подготовката на националните въоръжени 
сили, освен традиционните се включват нов вид 
действия – осигуряване на безопасността на опе-
рациите по предоставяне на хуманитарна помощ и 
решаване на бежански проблеми, възстановяване 
на обществения ред и предотвратяване на наруше-
ния и охрана на държавната граница. Освен това се 
провеждат и учения за отработване въпроси свър-
зани с изпълнение на задълженията за поддръжка-
та от страната домакин.

За подготовка на военновремения състав на 
въоръжените сили е необходимо да се организира 

и провежда индивидуална и колективна подготов-
ка на резервистите и запасните. Съгласно изисква-
нията Закона за резерва на въоръжените сили на 
Република България в мирно време може да се 
провежда подготовка само на военослужещите от 
постоянния резерв, а със запасните военослужещи 
може да се провежда само във военно време. Ето 
защо е крайно наложително да направят промени в 
нормативната уредба с цел да създадат условия за 
подготовка и преподготовка на запасните в мирно 
време с провеждане на целеви курсовe и мобили-
зационни сборове.

Планирането на стратегическото развръща-
не и използване на въоръжените сили за отбрана 
на страната се извършва с цел създаване на необхо-
димите условия за организираното им развръщане 
и участие в разрешаването на военнополитическа 
криза и военен конфликт.

Стратегическото развръщане на националните 
въоръжени сили за участие в разрешаването на во-
еннополитическа криза и регионален военен кон-
фликт се заключава в провеждането на комплекс от 
мероприятия по привеждане от мирно на военно 
положение, прегрупиране и създаване на групиров-
ки за провеждане на национални и съюзни военни 
действия за отбрана на страната и формиране на 
стратегически резерви. 

Привеждането на националните въоръжените 
сили от мирно във военно положение е заключителен 
етап на цялостната им мирновременна подготовка и 
начало на развръщането им за участие в национални 
и съюзни военни действия за отбрана на страната.

Прегрупирането на националните въоръжени 
сили за създаване на групировките за отбрана на 
страната се провежда с цел да се изведат войските 
и силите в районите за бойно използване и да се 
създадат условия за организираното им встъпване 
във военните действия, в съответствие с плановете 
за националните и съюзните военни действия за от-
брана на страната.

Създаването на стратегически резерви е тре-
тата съставна част на стратегическото развръщане 
на националните въоръжени сили и е основна зада-
ча на мобилизацията. Тези резерви в националната 
отбранителна стратегия са определени като допъл-
ващи въоръжените сили военновременни форми-
рования и се формират с решение на Народното 
събрание по предложение на Министерския съвет.

Основните форми на използване на въоръже-
ните сили за отбрана на страната могат да бъдат 
кампании, бойни и небойни операции и действия. 
Подготовката на тези форми се провежда с цел да 
се предотврати, а при невъзможност да се отрази аг-
ресията възможно най-бързо, с минимални загуби 
на собствените войски и прекратяване на военните 
действия при благоприятни за страната условия.

Обобщеният анализ на националните и съюз-
ните нормативни и доктринални документи показ-
ва, че основните форми на използване на национал-
ните въоръжени сили за отбрана на странатамогат 
да бъдат:

– участие в провеждането на съюзна съвмест-
на операция за разрешаване на регионален военен 
конфликт с висока интензивност;
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– провеждане на национална съвместна опе-
рация за прикритие на застрашено направление 
и създаване на условия за развръщане на съюзни 
сили и провеждане на съюзни операции за разре-
шаване нарегионален военен конфликт със средна 
интензивност;

– провеждане на национална съвместна опе-
рация за разрешаване на ограничен регионален во-
енен конфликт с низка интензивност;

– провеждане на бойни и небойни операции и 
действия от резервите и формированията от въоръ-
жените сили на пряко подчинение на министъра на 
отбраната за защита суверенитета и териториална-
та цялост на страната и разрешаване на регионален 
военен конфликт с различна интензивност. 

Освен в разгледаните форми за отбрана на 
страната в условията на ограничен регионален вое-
нен конфликтнационалните въоръжени сили участ-
ват и в подготовката и провеждането на национал-
ни и съюзни информационни операции.

Съюзната съвместна операция, провеждана 
за разрешаване на регионален военен конфликт 
с висока интензивност, се подготвя и провежда за 
отбрана на територията, въздушното и морските 
пространства на страна член на НАТО. В тази опера-
ция националните въоръжени сили участват съглас-
но предварително определените им отговорности 
и след провеждане на частично или пълно развръ-
щане. Освен това, ако операцията се провежда на 
територията на страната националните въоръжени 
сили участват в изпълнение на задълженията за 
поддръжката от страната домакин.

Националната съвместна операция, провеж-
дана за разрешаване на регионален военен кон-
фликт със средна интензивност, се подготвя и про-
вежда с цел прикритие и отбрана на застрашен учас-
тък от държавната граница и защита на въздушното 
и морските пространства на страната. В този случай 
по инициатива на страната Северноатлантическият 
съвет активира консултации за предприемане на 
дипломатически инициативи за предотвратяване 
на конфликта. Като крайна мярка Северноатланти-
ческият съвет може да развърне превантивно част 
от Силите за отговор на НАТО. Така изпълнението 
на задълженията като страна домакин и бързото 
интегриране на определените национални сили в 
съюзните сили ще е от ключово значение за бързо-
то спиране на военните действия и разрешаване на 
военния конфликт.

Националната съвместна операция, про-
веждана за разрешаване на ограничен регионален 
военен конфликт с низка интензивност се подгот-
вя и провежда за отбрана на част от територията, 
въздушното и морските пространства на страната, 
които са обект на въздействие от чужди войски и 
сили, а при определени условия и от паравоенни 
(терористични) формирования и поддържащите ги 
местни незаконни въоръжени структури. В зависи-
мост от това дали действията започват и се разви-
ват преобладаващо по суша, въздух или море, опе-
рацията ще има различно съдържание и може да 
се провежда с водещата роля на войски и сили от 
сухопътния, военновъздушния, военноморския или 
на компонента за специални операции. 

Провеждането на бойни и небойни операции 
и действия от резервите и формированията от 
въоръжените сили на пряко подчинение на минис-
търа на отбраната за защита суверенитета и те-
риториалната цялост на страната и разрешаване на 
регионален военен конфликт с различна интензив-
ност се подготвят и провеждат с цел изпълнение 
на поставените им задачи в интерес на основните 
сили.

Националните и съюзните информационни 
операции, провеждани за разрешаване на военнопо-
литическа криза и регионален военен конфликт с раз-
лична интензивност по своята същност са съвкупност 
от съгласувани и взаимно свързани по цел, задачи, 
място и време въздействия върху информацията и 
информационните системи на противостоящите сили 
и осигуряване защитата на собствените такива.

За командване и управление на въоръжени-
те сили в мирно време и при кризи се изгражда и 
поддържа система за командване и управление на 
въоръжените сили, която функционира и се раз-
вива в готовност за използване във военно време. 
За да изпълни предназначението си тази система-
трябва да притежава висока готовност за действие, 
мобилност, способност за бързо възстановяване, 
да осигурява непрекъсната връзка между различ-
ните управленски звена, надеждност при поставя-
не на задачите, възможност за централизирано и 
децентрализирано управление в различни условия, 
комплексно използване на средствата за управле-
ние и комуникация, висока устойчивост и защита. 
Структурата на нейните органи и методите за функ-
циониране се определят от конкретните условия и 
фактори и се изграждат на три нива: стратегическо, 
оперативно и тактическо.

На всички нива системата за командване и 
управлениена въоръжените сили представлява 
единство на оборудване, методи, процедури и ли-
чен състав, което позволява на командирите и тех-
ните щабове да упражняват командването и упра-
влението. Нейната основна цел е поддръжката на 
командването чрез формиране и поддържане на 
обща оперативна картина, подпомагане вземането 
на решение чрез повишаване на скоростта и точ-
ността, подготовка и разпространение на директи-
ви (заповеди). Тя се изгражда още в мирно време 
и осигурява възможност както за централизирано, 
така и за децентрализирано управление на войски-
те и силите и страната.

Усъвършенстването на системата за осигу-
ряване на въоръжените сили обхваща дейностите 
за поддържане необходимото ниво на боен потен-
циал на силите чрез повишаване и поддържане на 
техните способности за период, гарантиращ из-
пълнението на техните задачи. То включва всички 
дейности, свързани с организацията и осигурява-
нето на материалните, финансовите и човешките 
ресурси за поддържане на способностите. Осигу-
ряването на войските и силите се подразделя на: 
военно-географско осигуряване, метеорологично и 
хидрографско осигуряване, военно контраразузна-
ване, военнополицейското осигуряване, логистика, 
финансово осигуряване, човешки ресурси, психоло-
гично осигуряване и правно осигуряване.2
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В съвременни условия ключова роля за подго-
товка на въоръжените сили за отбрана на страната 
има осигуряването на човешки ресурси. Хората са 
най-сложният за управляване ресурс на въоръже-
ните сили. Тяхното привличане, приемане, обучава-
не, назначаване и развиване в длъжност се извърш-
ват чрез Система за управление на човешките ре-
сурси. Тя, чрез съвременни методи и подходи, оси-
гурява комплектуването на формированията на въ-
оръжените сили с граждани на Република България, 
мотивирани да бъдат подготвени и да изпълняват 
военни задачи в интерес на отбраната на страна-
та. За нарастване на отбранителните способности 
на въоръжените сили и за поддържане на тяхното 
комплектуване при дългосрочни операции с личен 
състав се изграждат доброволен резерв и запас.

Доброволният резерв е предназначен за ком-
плектуване с резервисти по единни длъжностни 
разписания за мирно и военно време на военните 
формирования от Българската армия и структури 
на пряко подчинение на министъра на отбраната 
за изпълнение на задачи за отбрана на страната и 
други задачи за защита на националната сигурност. 
Запасът е предназначен за комплектуване със за-
пасни на военновременни формирования от въоръ-
жените сили на Република България, а така също и 
за поддържане на тяхната комплектуваност със за-
пасни при продължителни военни действия.3

Формирането и поддържането на висока мо-
рално-психологическа устойчивост на личния със-
тав е функция на издигнатите армейски ценности, 
включващи бойния дух, развития нравствен ман-
талитет (морал) и уникалната дисциплина, които 
формират съвкупност от отличителни черти на пси-
хиката на военнослужещите и са водещи в тяхното 
поведение.

В заключение може да се посочи, че пробле-
мите за подготовката на въоръжените сили за от-
брана на страната са сложни и разнообразни по 
съдържание, мащаби и характер. Успешното им 
решаване е в тясна зависимост от икономически-
те ресурси на страната, от мирновременното им 
планиране и разпределение, както и от ефективен 
контрол по тяхното изпълнение. Всичко това в го-
ляма степен зависи от уменията на политическото 
и военно ръководство както да организира, така и 
настойчиво да преследва постигането на поставе-
ните цели.

Разглежданите в доклада проблеми не изчерп-
ват напълно съдържанието на темата за подготов-
ката на въоръжените сили за отбрана на страната. 
Част от тях са нови и дискусионни. Независимо от 
това предложените възгледи дават основа за раз-
исквания, дискусии и усъвършенстване на доктри-
налните схващания за подготовката на въоръжени-
те сили за отбрана на страната.

1 Natsionalna otbranitelna strategiya na Republika Bulgaria, MO, Sofia, 2016.
2 Doktrina na vaorazhenite sili na Republika Bulgaria, MO, Sofia, 2012.
3 Zakon za rezerva na vaorazhenite sili na Republika Bulgaria, Sofia, 2012.
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Военностратегическите възгледи – 
възникване и преход през вековете

майор Петко Петков

Резюме: Настоящият доклад представя изследванията на автора, свързани с възникването и развитие-
то на военностратегическите възгледи от древността до наши дни, като разкрива еволюцията в принципите, 
закономерностите, подходите и вижданията на военните теоретици и военачалниците за подготовката и про-
веждането на войната през вековете.

Ключови думи: възникване, развитие, военностратегически възгледи, принципи, подходи, виждания, 
военачалници.

THE MILITARY STRATEGIC VIEWS – ORIGIN AND 
TRANSITION THROUGH THE AGES

Abstract: The aim of this report is to reveal the origin and development of military strategic views from 
antiquity to the present day, indicating a change in the principles, laws, approaches and views on military theorists 
and commanders for the preparation and conduct of the war through the centuries.

Key words: origin, development, military strategic views, principles, approaches, views, commanders.

Изкуството за водене на бойни действия въз-
никва едновременно с появата на войната в 
живота на човешкото общество. С еволюцията 

на човечеството, промяната в обществените отно-
шения и появата на все по-нови оръжия, се изменя 
и природата на войната, което от своя страна води 
до промяна в съществуващите възгледи и способи 
за нейното провеждане.

Още от Древността различни пълководци 
като цар Давид, Александър Македонски, Ханибал, 
Сципион и други размишляват върху възможните 
начини за достигане на победа в предстоящия бой 
и започват да творят свои тактики, методи и спосо-
би, водещи до разгром на противника. Подобни оп-
ити за формиране на възгледи откриваме и в Древ-
на Гърция, където известни творци, като Тукидид 
(460 – 396 г. пр.н.е.) и Ксенофонт (430 – 355 г. пр.н.е.) 
описват в своите творби различни принципи и фак-
тори на войната, съпоставяйки ги с обективността 
на техния мироглед. В разработените теоретични 
трудове по въпроса, те очертават диалектическата 
връзка между стратегията и тактиката, като извеж-
дат на преден план някои основни принципи, за-
ключаващи се в способността да подчиниш на своя-
та воля волята на противника, грижата за нуждите 
на армията и войниците, както и рационалността да 
използваш пълноценно бойните си възможности по 
време на цялата война.1

В своя трактат „Изкуството на войната“ воен-
ния теоретик Сун Дзъ изследва връзката между 
войната и политиката, като я съпоставя със страте-

гията и тактиката, вследствие на което извежда и 
посочва важни стратегически фактори водещи до 
победата в боя. Като определя войната на „… вели-
ко дело за държавата, почва на живота и смъртта, 
път за съществуване или гибел“2, авторът стига до 
твърдението, че основната идеология се заключава 
в умението „… да осуетиш плановете на врага; след 
това – да нарушиш връзките между вражеските 
сили; което ще доведе до гибел на собствената му 
армия. Най-доброто от най-доброто е да покориш 
цялата армия на врага, без бой. И този, който успее 
във военното дело, унищожава чуждата армия, без 
да влиза в битка с нея“3.

По този начин Сун Дзъ извежда на преден план 
основни формулировки и общи закони за провеж-
дането на войната, обобщени както през призмата 
на тогавашния морален облик, така и на неговия 
собствен мироглед. Посочените от него пет основ-
ни елемента, действащи по време на войната: мо-
ралният закон; регионът – земята; дейността на 
командира – пълководецът; армията като органи-
зация – редът и дисциплината4, могат да се считат 
като първите изведени в теоретичен и практически 
план закономерности и принципни положения, към 
които следва да се придържат военните командири 
при подготовката и провеждането на войната. 

Проведеният кратък анализ на доминиращи-
те възгледи и принципи от авторите през периода 
на древността показва, че те се опитват в своите 
действия или в трудовете си да систематизират 
част от военностратегически си възгледи за подго-
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товката и провеждането на войната. Това се осъ-
ществява главно чрез обобщаване на натрупания 
военноисторически опит от преминалите войни, 
или чрез въвеждане на нови тактики, методи и 
способи, водещи до бърз разгром на противника. 
По този начин военната теория и практиката на 
военното изкуство набират скорост и излизат на 
преден план в цялостната визия за подготовката и 
провеждането на войната.

В последствие с течение на годините, реди-
ца световно известни военачалници и военни те-
оретици по времето на Средновековието обога-
тяват теорията по въпроса, давайки своя научен 
принос чрез формиране на нови принципи и схва-
щания насочени към изграждането, подготовка-
та и използването на войските във войните. Като 
най-ярки примери може да се посочат Наполеон I  
Бонапарт, Карл фон Клаузевиц и Жомини, остави-
ли ярка следа във военното дело и с безспорен 
принос за развитието и усъвършенстването на во-
енностратегическите възгледи.

Наполеон влиза в историята не само като един 
от най-големите военни лидери и реформатори на 
своето време, но и като военен теоретик, доприне-
съл за развитието на военното изкуство. Неговите 
основни виждания за водене на битките и войната 
са насочени към постигане на органична комбина-
ция от наложени политически и военностратегиче-
ски решения, съчетани с решителност на действията 
и максимална концентрация на войски и артилерия 
на главния удар. Наполеон определя стратегията 
като нов вид „изкуство за използване на времето и 
пространството в едно“5, като акцентира и насочва 
възгледите си за водене на войната върху крайния 
изход от битката. Като подчинява действията на 
войските си на принципите за превъзходство на си-
лите и средствата, заедно с извисяването на морала 
над материалното, Наполеон не само извежда нови 
принципи обогатяващи военностратегическите въз-
гледи, но и подчертава тяхното огромно значение 
за достигане на крайната цел във войната.

За развитието на военностратегическите въз-
гледи във световната военна история голям принос 
има и немският военен теоретик генерал-майор 
Карл фон Клаузевиц. В своята творба „На война“ се 
забелязва опит на автора да обвърже и подчини по-
ставените задачи за изпълнение от войските с глав-
ната и основна стратегия за провеждане на война-
та. „... За да спечелите битката, трябва да отговори-
те на основните сили на врага адекватно и мощно 
– това е единственият ефективен начин за провеж-
дане на война; като основната цел е унищожаване-
то на вражеските сили, ако искаме прекратяване на 
конфликта“1. Новото което откриваме е неговият 
стратегически подход към войната, която Клаузе-
виц описва като „акт на силата, с която принуждава-
ме противника да изпълни волята ни“, и като „про-
дължение на политиката с други средства“6, с което 
той приема насилието за средство, а подчинението 
и налагането на волята над противника – за цел. Из-
ведените от Клаузевиц виждания относно превъз-
ходството на собствените морални сили над тези 
на врага, умелото управление на войските, тяхното 
навременно осигуряване и поддръжка, обвързани 

с поставените задачи на силите, пряко кореспонди-
ращи с основната стратегия за войната, могат да бъ-
дат определени като нов етап в развитието на воен-
ностратегическите възгледи, изцяло насочени към 
използване на войските по време на война. По този 
начин той за първи път обвързва военностратегиче-
ските възгледи с политико-социалния характер на 
войната, като подчертава тяхната съществена роля 
за разрешаване на възникналия военен конфликт.

Военният теоретик и генерал от пехотата Жо-
мини в творбите си „Беседата на най-големите 
военни операции“ и „Щрихи от изкуството на вой-
ната“ доразвива военната теория като отхвърля 
наложения шаблонен модел от Наполеон относно 
методите на стратегическите действия и важност-
та на битката. Жомини предлага нови схващания за 
провеждане на войната, като акцентира върху усло-
вията на нейното провеждане и счита, че войната 
представлява наука, и следователно, има прави-
ла на нейното провеждане. Ето защо той въвежда 
и нова дефиниция за стратегията, различаваща се 
от тази на Клаузевиц. Според него „… стратегията е 
изкуство за водене на войната на карта, целяща да 
се разбере целият театър на бойните действия. Ос-
таналото е дело на голямата тактика, занимаваща 
се с подреждането на войските на бойното поле, в 
съответствие с тяхното разположение и замисъл за 
боя. Стратегията трябва да реши къде да се дейст-
ва, логистиката да осигури и обезпечи военните 
части в боя, а голямата тактика да определи начи-
ните и способите за използването на бойните час-
ти“2. Следователно новата теория на Жомини раз-
глежда войната като поредица от битки и сражения, 
провеждани в обхвата на цялостния военностра-
тегически облик на театъра на бойните действия. 
Формулирана по този начин, стратегията залага на 
предварително определяне на военностратегиче-
ските възгледи относно цялостната визия и план за 
провеждане на войната.

Примери за развитие на военностратегически 
възгледи също може да се открият в теоретичните 
разработки на фелдмаршал Хелмут фон Молтке, къ-
дето са разкрити нови направления, закономернос-
ти, принципи и виждания относно практическото 
използване на силите и средствата във войната. Тук 
акцентът е поставен върху въвеждането на войски-
те на по-малки и гъвкави мобилни части, даваща 
им свобода за действие и мобилност, създаване на 
нов модел на изграждане на щаб, както и в разра-
ботването на нови тактики и способи за водене на 
боя от войските, заключаващи се в настъпление по 
фланговете, обхождане на вражеските части и ата-
ка в откритите от разузнаването на слаби места на 
противниковата отбрана.

Така може да се твърди, че през Средновеко-
вието военностратегическите възгледи са изведе-
ни, формулирани и доразвити от цяла плеяда из-
тъкнати военни специалисти. Техните схващания 
са изцяло насочени както към изясняване на някои 
чисто теоретични въпроси по изясняване на поня-
тията, принципите, правилата и закономерности-
те, така също и към практическото изпълнение на 
основните дейности по подготовката на войските, 
касаеща провеждането на бъдещите бойни дейст-
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вия. Може да се твърди, че това е съвършено нов 
етап в развитието на военностратегическите въз-
гледи, при който значително се обогатяват вече 
съществуващите понятия, принципи и схващания 
във военното изкуство и пренасочване към нови 
такива, даващи отговор на въпросите относно под-
готовката и използването на войските и силите по 
време на война. 

Оформилите се различни виждания и гледни 
точки на отделните военни теоретици и пълковод-
ци относно подготовката и реда за използване на 
войските по време на битките и сраженията, водят 
до появата на нови школи във военната наука, както 
и до преосмисляне на начина за постигане на це-
лите и методите за тяхната реализация. Вследствие 
на това в редица държави и техните армии започва 
процес на изграждане на самостоятелни теоретиче-
ски и военно-приложни направления във военното 
изкуство, характерни със сериозни различия в схва-
щанията за способите за провеждане на войната.

Към края на ХІХ и началото на ХХ век войната 
навлиза в нова ера, налагаща генериране на нови 
виждания, принципи и цялостна промяна на съ-
ществуващите дотогава военностратегически въз-
гледи. Това става възможно благодарение на усъ-
вършенстване на старите и появата на нови бойни 
средства, свързано с качественото и количествено-
то им нарастване.

Така например, появата на автоматичното оръ-
жие в края на ХІХ век бележи развитие на нови во-
енностратегически възгледи, намиращи облик във 
формиране на нови тактики и техники за използ-
ване на армиите по време на Първата световна 
война. Развитието и появата на новите средства за 
поразяване като самолета, танка и бойните отровни 
вещества по време на войната, водят към промяна 
на съществуващите до тогава представи относно 
същността и характеристиките на въоръжения кон-
фликт. Характерни черти се явяват високото напре-
жение и големият размах на провеждане на бойни-
те действия, изискващи използване на все повече 
икономически и човешки ресурси от воюващите 
страни. Всичко това налага въвеждането на нови 
принципи за използване на военните части, като за 
целта се обръща особено внимание на подготовка-
та и извършването на мобилизация на населението, 
с което се обезпечава нужният човешки фактор, не-
обходим за провеждане на бойните действия.

Значителна крачка в еволюционното развитие 
на военностратегическите възгледи през този пе-
риод може да се открие в изложените схващания 
и виждания на генерал Хенрих Леер. От гледна точ-
ка на своята дългогодишна научна работа и изсле-
дователска дейност, той извежда нови принципи, 
като ги систематизира и посочва тяхната важност. 
Такива са: крайното напрежение на силите в начало 
на войната; едновременност в действията на вой-
ските; съсредоточаване на силите на решителното 
направление с цел икономия на силите; атакуване 
на противника в неговото най-слабо място; предва-
рителна подготовка на атаката; вземане и удържане 
на инициативата в боя; подсигуряване на безопас-
ността на провежданата военна операция и други.9 

Така формулирани те показват, че с развитие на 

военното изкуство, ролята и умението на пълково-
деца, залегнало от древността, губи своята водеща 
роля и отстъпва място на спазването и придържа-
нето към строго наложени възгледи за провеждане 
на войната. Това от само себе си води до обогатя-
ване и развитие на военностратегическите възгле-
ди, особено на онази част от тях, която е свързана 
с използване на въоръжените сили. Освен че в тео-
ретичен план се разкриват редица причинно-след-
ствени връзки, на практика се доказва и обектив-
ната зависимост между настъпващите динамични 
промени в средата на развитие на военното дело и 
необходимостта от появата на нови форми и спосо-
би за водене на бойните действия. 

Благодарение на тяхното теоретично развитие 
откриваме зараждане на някои елементи на армей-
ска и фронтова операция, които водят след себе си 
до появата на нови схващания и тактики за провеж-
дане на войната. Масовото въвеждане и употреба 
на нови образци бойна техника и въоръжение съз-
дават условия и предпоставки за нанасяне на все 
по-големи поражения и масово унищожение на 
противника, което води до промяна в тактиката и 
поява на нов вид боен ред, търпящ развитие през 
целия период на войната. Вследствие на това може 
да се обобщи, че в периода на Първата световна 
война е извършена сериозна крачка по отношение 
на развитието на военностратегическите възгледи 
с отчитане на изменението в тогавашната среда 
на сигурност и разработването и използването на 
нови бойни средства и въоръжение, които оказват 
сериозно влияние върху начините и способите за 
използване на войските.

В годините след края на Първата световна 
война до Втората световна война, количеството 
на бойното въоръжение и техника главоломно рас-
те, което налага формирането на нови видове въ-
оръжени сили и родове войски в армиите на голе-
мите държави. 

Необходимостта да не се повтори патовата 
ситуация на „окопната война“ довежда до бързо-
то развитие на нови технологии, по-специално на 
танковете и бойната авиация, което в исторически 
план бележи един от най-ужасяващия период в 
развитието на човешката история. Бързото разви-
тие на въоръжението и бойната техника неизбеж-
но води до цялостна преоценка в схващанията, ка-
саещи подготовката и провеждането на битките и 
сраженията.

По този повод английският генерал Джон Фу-
лър отбелязва във своята творба „Танкът в голямата 
война“, че „… оръжието ще съставлява 99 процента 
от общото съотношение на условията необходими 
за победа“10. По този начин той дава нова насока за 
развитие на военното изкуство, като оформя и зала-
га принципа за замяна на човешкият фактор с този 
на машините във войната.

Всичко това налага тогавашните военнострате-
гическите възгледи да бъдат развити в нова посока, 
изразена в промяна на баланса между мобилиза-
ционните възможности на държавите и способнос-
тта на войските за унищожаване на врага, при отчи-
тане фактора „военно-технологичното им развитие“ 
и неговото практическо използване. Като резултат 
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тактическите действия стават все по-разнообразни 
и сложни за изпълнение, което води до създаване-
то на нови концепции и планове, залагащи на едно-
временно и последователно провеждане на бойни 
действия и сражения от няколко вида въоръжени 
сили и родове войски. Това от своя страна налага 
необходимостта от нов начин за провеждане на 
операциите, боевете и сраженията, и принуждава 
военните специалисти да разработят нови тактики 
и способи за използване на войските и силите. Та-
кива се явяват използването на войските в дълбоки 
операции, с главна задача чрез провеждане на ак-
тивни бойни действия на всички сили и средства, да 
се търси максимално поразяване и унищожение на 
противника по цялата дълбочина на бойното поле. 
Приоритетно се залага на осъществяването на на-
стъпателни операции, целящи постигане на макси-
мален ефект от съвместното използване на родо-
вете и видове войски и сили, както и ангажиране 
на противника по целия фронт за отбрана. Самата 
концепция за осъществяването на такава операция 
води до значителна промяна в същността на опера-
цията и боя, а оттам и в развитието на нови воен-
ностратегически възгледи за използване на войски-
те и силите. 

По време на Втората световна война подоб-
ни нови възгледи за подготовка и провеждане на 
бойни действия може да се открият в използвана-
та изцяло непозната досега стратегическа концеп-
ция от войските на Германия, наречена „Блицгриг“ 
или преведена като „Светкавична война“.11 В своята 
същност тя представлява настъпателна военна опе-
рация, включваща в себе си предварителна мощна 
бомбардировка върху противника, с последваща 
атака на моторизирани сили, които трябва да из-
ползват максимално елементите на бързината и 
изненадата, с цел предотвратяване изграждането 
на хомогенна вражеска отбрана. Това дава възмож-
ността да се търси бързо и изненадващо проник-
ване на собствените сили във вражеска територия, 
съчетано с използване на липсата на готовност и 
невъзможност за бързи противодействия от страна 
на противника. 

По този начин са разработени и изведени ка-
чествено нови принципи за водене на боя, състо-
ящи се в: маневреност, концентрирано настъпле-
ние, взаимодействие, съсредоточаване на сили в 
определена зона и внезапност в действията, които 
не само дават нужният ефект от бързо унищожение 
на противника, но и намират широко приложение в 
армиите на големите държави по времето на Втора-
та световна война.

Едва към края на войната, разработването и 
употребата на едно от най смъртоносните оръжия 
за масово поразяване, познати и до днес - това на 
ядрения взрив, води до пълен обрат и преоценка 
на заложените първоначално военностратегически 
възгледи. Вследствие на извършената бомбарди-
ровка с ядрено оръжие над Хирошима и Нагасаки от 
Военновъздушните сили на САЩ през 1945 г., води 
военните специалисти до заключението, че с това 
се дава начало на формиране на изцяло нови воен-
ностратегически възгледи, насочени към налагане 
на нов тип политика. В своята същност тя преследва 

недопускане на ескалация и развитие на военно-
политическа криза чрез бързо разрешаване на въз-
никнал военен конфликт от страна на по-силния във 
военно-технологично отношение. 

Постигнатият разрушителен ефект на ядрено-
то оръжие предоставя нови хоризонти пред въоръ-
жените сили за постигане на бърза реализация на 
заложените първоначално стратегически цели във 
войната, без да се използва целият икономическия 
и военен потенциал на държавата. Това води до на-
чалото на нов етап в развитието на военностратеги-
ческите възгледи, свързани с новите възможности 
за използване на ядреното оръжие – за сплашване, 
за възпиране или за сдържане, налага кардинални 
изменения в схващания за провеждане на войната, 
и естествено до появата на нови принципи и такти-
ки за използване на войските и силите.

И действително след края на Втората светов-
на война в световен мащаб настъпват бързи и ради-
кални промени във военното дело, продиктувани 
както от високите темпове на усъвършенстване на 
класическите средства за провеждане на войната, 
така също и в резултат от масовото навлизане на 
нови и непознати до сега видове и образци бойна 
техника и въоръжение. Комплексното развитие на 
всички видове въоръжение, бойна и спомагателна 
техника, както и внедряването на ядреното оръжие 
като военния арсенал в някои държави, довежда до 
дълбока промяна на концепциите за подготовката 
и провеждането на войната, а оттам и до преоценка 
и по-нататъшно развитие на военностратегически-
те възгледи за използване на въоръжените сили. 

Невижданият напредък в разработването на 
ядрените оръжия и колосалната им разрушителна 
сила и поразяващ ефект дават основание на полити-
ците и военните специалисти възможност за драс-
тично увеличаване на военната мощ на държавата. 
Всички усилия са насочени към разработването на 
все по-нови и повече като количество ядрени арсе-
нали, с което да се гарантира надмощие над дру-
гия опонент в надпреварата в областта на ядреното 
превъоръжаване. Това предоставя възможност за 
преследване едновременно на две цели - или да се 
постигне глобално военно превъзходство над него, 
или да се внуши страх от гарантирано възмездие и 
опустошителни последствия, ако отсрещната стра-
на предприеме агресивни действия. 

Явен пример на това твърдение се явява пе-
риода на Студената война, започнала след края на 
Втората световна война и продължила до разпада-
нето на Съветския съюз в края на декември 1991 г. 
Тя се характеризира в постоянно ескалиране на на-
прежението между двата блока, продиктувано от 
взаимни подозрения и конкуренция за налагане на 
власт чрез демонстрация на сила и военни заплахи 
от използване на ядрено оръжие, подпомагано от 
налагането на икономически натиск и дипломати-
чески маневри в световен мащаб.

Следвайки пътя на развитие на политико-во-
енните отношения, военностратегическите възгле-
ди приемат нова насока относно схващанията за 
подготовката и провеждането на войната, която 
може да се определи като продължение на поли-
тиката по специфичен начин, целящ повлияване 
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върху основните политически идеи и политики на 
даден субект на високо равнище. В крайна сметка 
употребата на ядрено оръжие се задържа на ниво 
възпиращ ефект, като акцентът е поставен не вър-
ху използването му, а върху заплахата за неговата 
употреба. Това на практика не потвърждава правил-
ността на възприетите тогава военностратегически 
възгледи, като същевременно показва нова насока 
на тяхното развитие и военностратегическа теория 
възприета от някои държави.

В началото на ХХІ век развитието на въоръ-
жението и военната техника дава нови хоризонти 
за развитие и усъвършенстване на военнострате-
гическите възгледи за подготовка и използване на 
въоръжените сили. Следва да посочим, че краят на 
Студената война се оказа и началото на един съвър-
шено нов етап в развитието на военностратегиче-
ските възгледи – заговори се за нова роля на въоръ-
жените сили, свързана с доминиращата глобална 
политика в областта на сигурността. Роля която вече 
включва гарантирането на мира, сигурността и ста-
билността на страните и съюзите, както и използ-
ването им като стабилизиращ фактор за регионал-
ната и глобална сигурност. Това доведе до тяхното 
все по-широко използване в небойни операции по 
мироналагане, мироопазване, при стабилизиране, 
както и в управлението при кризи и конфликти. 

Това от една страна предопределя нови и не-
познати досега мисии, роли, функции и задачи на 
въоръжените сили, но същевременно коренно 
променя характера и обхвата на военностратеги-
ческите възгледи. Задължително се налага да се 
отчита доминиращата роля на политиката за сигур-
ност включваща принципи и механизми за използ-
ване на военна сила превантивно насочени към 
предотвратяването на войни и военни конфликти, 
при разрешаване на етнически и религиозни кон-
фликти, в нанасяне на изпреварващи удари срещу 
групировки и обекти, представляващи заплаха за 
сигурността на съюзи и държави, многонационални 
операции по противодействие на международния 
тероризъм и др. 

Едновременно с това настъпват и коренни 
промени в схващанията за подготовката и воденето 
на въоръжените конфликти. Появата на новите ви-
сокоточни оръжия дават възможност за нанасяне 
на прецизни удари върху най-важните цели на про-
тивника, което ще доведе до огромни загуби в него-
вата система от стратегически обекти, до дезорга-
низиране на системата за ръководство, командване 
и управление, до тежки загуби в личен състав, въо-
ръжение и техника, до рязко снижаване на волята 
му за съпротива и оттам до неизбежно поражение. 

С навлизането на високоточните системи, 
компютърните, лазерните и космическите техноло-
гии, става възможно достигане на нова ера в про-
веждане на войната – ерата на високотехнологич-
но-конвенционалната война. Ефектът, който ще се 
постигне от използването на високотехнологични 
конвенционални средства, доближава този на яд-
реното оръжие, но ще сведе до минимум неговото 
негативно влияние от поемането на политическа 
отговорност, с което възприемането на такъв вид 
война може да се счита за най-вероятна в бъдеще. 

А това, както вече беше споменато многократно, ще 
доведе до нови принципи и схващания за провеж-
дане на бойните действия, водещи след себе си до 
промяна на концепциите за провеждане на самата 
война, а оттам и до преоценка и по-нататъшно раз-
витие на военностратегическите възгледи за подго-
товка и използване на въоръжените сили. 

Така наложената промяна ще се отрази в 
най-голяма степен при изграждането, подготовката 
и използването на въоръжените сили, съпоставени 
в контекста на съвременната среда на сигурност. 
Всичко това ще доведе до тясна обвързаност на во-
енностратегическите възгледи с политиката за си-
гурност и до разработването на нови доктрини, стра-
тегии и концепции, регламентиращи изграждането, 
подготовката и използване на въоръжените сили.

В заключение можем да обобщим, че в Древ-
ността военностратегическите възгледи се явяват 
неизменна и неделима част от военното дело. Раз-
лични военни теоретици и пълководци се стремят да 
обобщават натрупания военноисторически опит от 
преминалите войни, или въвеждат нови тактики, ме-
тоди и способи, водещи до бърз разгром на против-
ника, с което поставят началото на формирането и 
развитието на нови схващания за водене на войните. 

По-късно през Средновековието военностра-
тегическите възгледи постепенно навлизат в тео-
рията и практиката, като следват промяната в раз-
витието на принципите за провеждане на войните, 
тясно обвързани с равнището на военнотеоретич-
ната мисъл. Въз основа на изучаването на опита и 
предварително определяне на характера на война-
та, военните теоретици и военачалници разработ-
ват нови начини и форми за нейното провеждане, 
определят състава на силите и средствата, необхо-
дими за постигане на поставените цели, а оттам и 
разработват общите насоки за развитие на въоръ-
жените сили. 

По време на Първата и Втората световна война 
с развитието на военната наука и изкуство, с поява-
та на нови средства за воюване и с масовото навли-
зане на непознати до сега образци бойна техника и 
въоръжение военностратегическите възгледи ево-
люират, благодарение на вижданията на висшето 
военно ръководство относно способите и формите 
за използване на войските и силите, както и подхо-
дите и механизмите за изграждане и поддържане 
на тясно взаимодействие и връзки между тях. По 
този начин тяхното развитие е в постоянна диале-
ктическа взаимовръзка с новите подходи и способи 
за реализиране на идеите и вижданията за подго-
товката и провеждането на войната и постигане на 
крайните военностратегически цели.

Днес средата на сигурност и развитието на въо-
ръжението и военната техника дават нови хоризон-
ти за развитие и усъвършенстване на военностра-
тегическите възгледи за изграждане, подготовка и 
използване на въоръжените сили. Все по-широко 
се утвърждава необходимостта от военнострате-
гическите възгледи за използване на въоръжените 
сили за предотвратяването на войни и военни кон-
фликти, при разрешаване на етнически и религиоз-
ни конфликти и при противодействие на междуна-
родния тероризъм. А в условия на въоръжен кон-
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фликт използването на високоточните оръжейни 
системи, компютърните, лазерните и космическите 
технологии от въоръжените сили налагат формира-
не на такива военностратегически възгледи, които 
да позволяват да се постигне не само качествено 
военно-техническо и стратегическо превъзходство 
над противника, но и появата на нови безконтактни 
форми и хибридни способи за водене на войните, с 
използването на различна комбинация от военни, 
дипломатически, икономически, политически, со-

1 Frontin, S. Yu. Strategem’ drevnoy istorii, Moskva, 1946, str. 22 – 27.
2 Sun Dza. Izkustvoto na voynata, Sofia, 2005, s. 1.
3 Pak tam, s. 7.
4 Pak tam, s 1.
5 Chandler, David G. The Campaigns of Napoleon. New York: Macmillan, 1966, p. 161.
6 Clausewitz, Carl von. On War. Michael Howard and Peter Paret, trans., Princeton: Princeton University Press, 1976, p. 77.
7 Klauzevits, K. Teoriya na golyamata voyna. Sofia, 2001.
8 Jomini, Antoine Henri Baron de. The Art of War, G. H. Mendell, W. P. Craighill, trans., 1862, reprinted by The West Point 

Military Library series, Thomas E. Griess and Jay Luvass, eds., Westport, CT: Greenwood Press, 1971, p. 62.
9 Leyer’, G. A. Metod voyenn’kh nauk, Moskva, 1952, str. 53 – 54.
10 Fuller, D. Tanki v velikoy voine, Moskva, s. 254.
11 http://www.history.com/topics/world-war-ii/blitzkrieg

циални и други инструменти, във всички измерения 
на пространството, при всякакви условия на обста-
новката, на целия театър на операцията. 

Всичко това налага изграждане на система и 
механизми за непрекъсната преоценка на движе-
щите фактори, анализ на условията и формиране 
на адекватни военностратегически възгледи за из-
граждане, развитие и използване на въоръжените 
сили, съобразно бързо развиващата се и все по-ди-
намична среда на сигурност.
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Съвременните военни конфликти – 
реалности и заплахи  

за средата на сигурност
майор Петко Петков, професор д-р Валери Иванов

Резюме: Настоящият доклад представя изследванията на авторите, свързани с разкриване на основ-
ните характерни черти на съвременните военни конфликти и най-вече на техните постоянно променящи се 
аспекти, проявени в различните домейни на средата на сигурност, включително и в система от военнострате-
гически възгледи относно насоките за изграждане и развитие на въоръжените сили.
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MODERN MILITARY CONFLICTS – REALITIES AND THREATS 
TO THE SECURITY ENVIRONMENT
Petko Petkov, Valeri Ivanov

Abstract: The aim of this report is to present author`s views about the main features of modern military 
conflicts, especially their constantly changing aspects, manifested in various of domains in the security environment, 
including the system of military strategic views for the future construction and development of the armed forces.

Key words: security environment, military conflicts, main traits, hybridity, asymmetry, security.

Съвременният и бързо развиващ се свят се ха-
рактеризира с ускорен процес на глобали-
зация, водещ до непрекъснато нарастваща 

несигурност в регионален и глобален мащаб. Това 
обстоятелство не е нещо ново или непознато в ми-
налото, но налага вземането на решения и предпри-
емането на действия, които водят до значителни 
промени, засягащи всички сфери на човешкия жи-
вот – от динамиката на световната политика, през 
социалните отношения на обществото, развитието 
на технологиите и иновациите и съотношението 
между отраслите на световното стопанство, до от-
ношението към промените в климата и оценките за 
въздействието върху околната среда. 

От друга гледна точка процесът на глобализа-
ция оказва съществено влияние и върху средата на 
сигурност, която днес допълнително е подложена 
на вредното въздействие от широк спектър нови и 
непознати заплахи и предизвикателства. А неспира-
щите и постоянно разрастващите се в последните 
няколко десетилетия различни като причина, харак-
тер и интензитет военни и въоръжени конфликти по 
света, допълнително внасят огромна доза напрег-
натост, сложност и непредсказуемост.

Посочената твърде висока динамика на об-
ществените и международните отношения в съвре-
менността изисква все по-настойчиво системите 
за сигурност да притежават необходимите способ-

ности за своевременно разкриване на потенциал-
ните рискове и предизвикателства, като за целта 
непрекъснато следят система показатели и факто-
ри, които са най-важните индикатори за зараждаща 
се военнополитическа криза. И при наличие на дос-
татъчно надеждна информация за наличие на кон-
кретни заплахи незабавно да се стартира процесът 
на извършване на своевременен и пълен анализ на 
военнополитическата обстановка, както и да се ак-
тивира системата за сигурност и да се предприемат 
необходимите адекватни мерки за нейното предо-
твратяване или овладяване.

За съжаление, изоставащата адаптация на 
предишните огромни, консервативни и реактивни 
системи за отбрана и сигурност допринася в даде-
на степен за бавната и неефективна понякога реак-
ция при прояви на нови и недостатъчно добре по-
знати рискове и заплахи, наричани от някои автори 
„хибридни“, „асиметрични“ или „нетрадиционни“ 
заплахи, и вероятно затова с основание оприли-
чавани от много военни теоретици и анализатори 
като „страшилища“ за мира и сигурността. Ето защо, 
целта на настоящия доклад е да се да се разкрият 
онези фактори и условия, които в най-голяма сте-
пен оказват неблагоприятно влияние, водят до кон-
фликтност, напрегнатост, несигурност и дестабили-
зация на средата на сигурност, причините водещи 
до зараждане и развитие на съвременните кризи и 
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въоръжени конфликти, някои от техните най-нови 
характерни черти, както и влиянието им върху во-
енностратегическите възгледи за изграждане, раз-
витие и използване на въоръжените сили.

Няма съмнение, че през последните години 
нарастват изследванията относно предизвика-
телствата пред сигурността и отбраната, редица 
структури, организации и институции задълбо-
чено анализираха събитията на хоризонта и дори 
отвъд него, с което подпомогнаха очертаването 
на мащаба и сложността на проблема, касаещ ос-
новните характеристики на средата на сигурност.1 
Проведените изследвания категорично очертават 
и извеждат на преден план основните съвременни 
носители на заплахи, стоящи пред глобалната сре-
да на сигурност. Такива по общо мнение са: кибер-
нетичните противоборства, асиметричните кон-
фликти с нисък интензитет, глобалният тероризъм, 
пиратството, транснационалната организирана 
престъпност, демографските предизвикателства и 
миграция, сигурността на ресурсите, енергоизточ-
ниците и критичната инфраструктура, заплахите от 
бързата глобализация и нарастващи възможности 
за разпространяване на оръжия за масово унищо-
жение (ОМУ) и други. 

От съществена важност е да се отчете и факта, 
че в последните няколко години като основни 
предизвикателства явяващи се пред средата за си-
гурност са и постоянно променящите се хибридни 
заплахи. Проявени в постоянната мутация на до-
мейните на средата на сигурност (въздушен, назе-
мен, морски, космос – пространство, информацио-
нен, киберспектър, електромагнитен спектър и др.), 
хибридните заплахи стават все по-непредсказуеми 
и поради факта, че биват съчетани с появата на нови 
участници с регионални и глобални възможности, 
вариращи от елементи на традиционни въоръжени 
сили до самостоятелни групи и личности.2 Всичко 
това в крайна сметка води до значително нараства-
не на напрежението в дадени региони и области 
по света, твърде често ескалиращо до открито 
междудържавно противопоставяне, вариращо от 
демонстративни заплахи за използване на сила, 
през скрита, но постоянно нарастваща опасност от 
пряк сблъсък на въоръжени групировки, до рязка 
ескалация и размяна на удари, с огромна степен на 
опасност от прерастване в ограничен регионален 
или глобален военен конфликт.

В отговор на променящия се характер и на-
растващите изисквания на съвременните военни 
конфликти, НАТО извършва дълбока трансформа-
ция в две фундаментални направления – развитие 
на военните доктрини и концепции за водене на 
съвременната война и развитие на военно-прило-
жимите технологии. Това ще доведе до създаване 
на многофункционални бойни сили, способни да 
се развръщат където и когато се налага, изискващи 
оперативна съвместимост както в мисленето така и 
в действията на силите и средствата. Военната тран-
сформация на НАТО включва и провеждане на из-
следвания насочени към начина за реорганизация 
и технологично превъоръжаване на въоръжените 
сили, с което се въвежда нов начин за разглежда-
не на съвременните предизвикателствата очертани 

през призмата на реалните възможности. Проявата 
на нови, комплексни и променящите се предизви-
кателства в средата на сигурност, налага и нов под-
ход в начина на мислене, планиране и действие на 
силите и средствата от всички държави. 

Подобни действия се наблюдават и от страна 
на Европейския съюз, който в последните години 
полага усилия за развитие на отбранителните си 
способности и развитие на технологиите за пости-
гането на практически резултати при гарантиране 
на сигурността на страните членки. Европейската 
агенция по отбрана (EDA) разработва редица на-
учни проекти в основни области като информа-
ция, аквизиция и снабдяване (IAP – Information 
Acquisition & Processing), управление, енергия и 
материали (GЕМ – Guidance, Energy & Materials), 
среда, системи и моделиране (ЕSМ – Environment, 
Systems & Modelling), целящи адаптиране на ос-
новните системи за сигурност и отбрана на страни-
те членки към съвременните предизвикателства 
пред световната среда на сигурност.

У нас, за съжаление, са рядкост задълбочени-
те изследвания в областта на бъдещите военни и 
въоръжени конфликти, периодично се провеждат 
частични стратегически прегледи на системата за 
отбрана, и то главно на структурите на въоръже-
ните сили, а някак с условности се дебатира за не-
обходимите способности на въоръжените сили, и 
то най-вече през призмата на бъдещата модер-
низация на съществуващите и придобиването на 
нови платформи оръжейни системи за видовете 
въоръжени сили и родовете войски. Като не е тай-
на обстоятелството, че твърде често политически-
те и икономическите съображения изместват или 
омаловажават военните експертизи, анализи и 
оценки. 

Факт е обаче, че и днес, в съвременните ус-
ловия, военните конфликти продължават да бъдат 
последният и най-решителен инструмент за пости-
гане на определени политически цели. Класическа-
та теория на Карл фон Клаузевиц отнасяща се за 
войната в по-голямата си част продължава да бъде 
актуална и днес. И макар същността на природата 
на войната да не търпи значителна коренна промя-
на, то способите и формите за нейното провежда-
не, съпоставени в съвременните условия на бърза 
световна глобализация и постоянно променяща се 
среда на сигурност, търпят сериозно развитие и не-
прекъснат прогрес. 

Последните геополитически тенденции и про-
мени в световен план и зачестилите през измина-
лите няколко години военни конфликти в различни 
региони на света доведоха експертите по сигур-
ността до заключение, че в световен мащаб конвен-
ционалното разбиране за провеждане на „война“ 
постепенно отстъпва място на ново, наричано от 
повечето от тях „съвременна война“. Научно обяс-
нение за това какво представляват съвременните 
войни може да открием в произведението ,,Новите 
войни“ на Херфрид Мюнклер, където авторът прави 
интересен анализ. Според него класическият об-
разец за водене на мащабни междудържавни вой-
ни от епохата на Втората световна война и такива 
като Виетнамската война загубват влияние и почва 
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на реализация в световен мащаб.3 Той твърди, че в 
днешно време войната е изместена от друга форма 
на проява на въоръжена борба – тази на въоръже-
ните конфликти, които все повече набират скорост 
и проявление. Основание за това твърдение на ав-
тора е, че по-рано понятието „война“ е свързано с 
едромащабно организирано и целенасочено при-
лагане на военна сила на цялата територия на стра-
ните, докато новите войни се провеждат с много 
по-малко въвличане на военна сила и засягат само 
конкретна част от територията, в която се провеж-
дат реалните бойни действия.

По тази причина в днешни условия и най-вече 
от гледна точка на бъдещото изграждане, развитие 
и използване на въоръжени сили, количествените 
и качествените фактори търпят драстични измене-
ния. И ако в недалечното минало се залагаше из-
ключително силно на количеството, което в край-
на сметка позволяваше винаги да се компенсира 
някакво качествено изоставане, то днес и особено 
утре нещата са вече коренно различни. Количестве-
ните фактори, особено когато става дума за числе-
ност на личния състав, въоръжение и бойна техни-
ка по своята значимост категорично вече отстъпват 
място на качествените фактори, проявяващи се в 
появата на нови средства за борба, развитие на так-
тико-техническите характеристики на оръжейните 
системи, равнище на военната наука и военното 
изкуство, нивото на бойната подготовка на бойните 
формирования, моралния дух и др. 

Всичко това променя характера на войната, 
която вече не е просто сблъсък на наличните бойни 
способности, решително използване на всички ком-
поненти на националната мощ или обединяване на 
всенародната воля за победа, а все по-често придо-
бива смисъл на светкавична реакция с боеготовите 
сили на точното място, използване на неуловима за 
противника комбинация от разнообразни инстру-
менти, методи и подходи за ерозия на държавност-
та, а чрез умело използване на фалшиви новини, 
мощна информационна кампания, масирана де-
зинформация, активизиране на вътрешни и външ-
ни съпротиви и след прилагане на мека и твърда 
сила, сломяване на волята за съпротива. И всичко 
това води до поява на редица нови и недостатъчно 
изследвани характерни черти на съвременните во-
енни конфликти, с които много по-точно и детайлно 
може да се определи техният цялостен характер и 
перспективна насоченост.

В резултат на комплексен анализ на премина-
лите военни конфликти в близкото минало и про-
ведените изследвания в тази област, може да се 
посочат някои нови характерни черти на съвре-
менните въоръжени конфликти, заключаващи 
се в: комплексно използване на всички възможни 
средства за воюване, непрекъснато разширяване 
и обединяване на пространствата за провеждане 
на въоръжен конфликт, активно разузнаване и ра-
диоелектронно противодействие, широко използ-
ване на високоточни оръжия, масово внедряване 
на нови технологии и постижения на науката, нара-
стваща хибридност, нетрадиционност и асиметрич-
ност в методите за воюване и др. Ще се спрем на 
всяка от тях накратко.

Комплексно използване на всички  
възможни средства за воюване

Анализът на съвременните военни конфликти 
ясно очертава стремежа на страните за комплексно 
използване на абсолютно всички възможни, налич-
ни, скрити, явни, позволени и непозволени средства 
за насилие, включително средствата за физическо 
поражение и информационно въздействие върху 
противника.1 Съвременните военни конфликти се 
провеждат с използване на всички средства за въ-
оръжена борба, появили се в резултат на последни-
те достижения на научно-техническата революция 
и тези създадени в резултат на натрупания опит 
от провежданите до момента войни и военни кон-
фликти. Използването на такива средства налага на 
воюващите страни създаване на нови форми и раз-
работване на непознати досега методи за бойно из-
ползване на силите и средствата, които от своя стра-
на водят до прилагане на нови принципи в тактиката, 
оперативното изкуство и стратегията, включително 
и такива засягащи строителството на въоръжените 
сили и подготовката на войските и силите.

Разширяване и обединяване  
на пространствата за провеждане  

на въоръжен конфликт

Разширяването и обединяването на простран-
ствата за провеждане на въоръжен конфликт про-
изтича от факта, че днес войната се води във всич-
ки физически среди – на сушата, във въздуха, на и 
под водата както и в космическото пространство. 
Значителното разширение на пространствените 
показатели на въоръжената борба в традиционни-
те земни, морски и въздушни среди се обуславя от 
навлизането и използването на все по-нови съвре-
менни оръжия, даващи голям диапазон за тяхното 
използване.

Налице е и стремеж за широкомащабно 
включване на космическото пространство като 
среда за провеждане на съвременните въоръжени 
конфликти в следствие на достиженията в усвоя-
ването на Космоса и създаването на космически и 
противоспътникови оръжия. Като пример за широ-
ко използване на космическото пространство с цел 
осигуряване бойните действия на войските може 
да се посочи провеждането на операциите „Пустин-
на буря“ при която са използвани орбитална гру-
пировка от 35 апарата и „Свобода за Ирак“, където 
вече техния брой нарастват на 90. Всичко това дава 
основание да считаме, че в съвременните военни 
конфликти широко се използва средата на близкия 
Космос където оперират и военни средства, спо-
собни да нанасят внезапни и превантивни удари, 
понякога от решаващо значение за постигане на 
желания краен резултат в конфликта. 

А днес с постоянното развитие на технологи-
ите съпътстващи човечеството, въоръжените кон-
фликти засегнаха и области като киберпростран-
ството, информационните и когнитивни домейни. 
Всичко това повече от всякога допринася за реали-
зиране в изключително бързи темпове на заложе-
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ните първоначални цели, които могат да бъдат по-
стигнати без нито един изстрел или дадена жертва 
от воюваща страна. Което донякъде прави съвре-
менните конфликти по-малко кръвопролитни и не 
толкова разрушителни.

От военна гледна точка важна особеност в про-
веждането на съвременните въоръжени конфликти 
е и това, че те започват да се водят и в урбанизирана 
местност, в градски агломерации и милионни гра-
дове, а не на открита местност, която в продълже-
ние на векове представлява идеалното бойно поле 
за ефективно използване на войските и силите. Това 
налага сериозно преосмисляне на съществуващите 
досега военни стратегии и тактики за използване на 
въоръжените сили, като на преден план излиза кре-
щящата нужда от тяхната адаптация към новостите 
в начина на воюване и използване на силите и сред-
ствата в конфликта. 

Провеждане на активно разузнаване  
и радиоелектронна борба

В днешният бързо развиващ се технологичен 
свят при провеждането на съвременните въоръже-
ни конфликти от изключителна важност е своевре-
менното и пълно разкриване на разполагането, мо-
ментното състояние и възможностите на системите 
за командване и управление на войските и силите 
на противника. За целта все повече се използват 
както агентурни, така и технически средства за раз-
узнаване с космическо, въздушно и земно базира-
не. Едновременно с това се цели и надеждно оси-
гуряване и защита на собствената информацион-
ната система, като в същото време се нанася мак-
симално поражение на информационните системи 
на противника. Това се постига чрез максимално 
използване на средствата за радиоелектронна бор-
ба, включващо радиоелектронно осигуряване, т.е. 
разкриване на противниковите радиоелектронни 
средства, радиоелектронно противодействие както 
и радиоелектронна защита на собствените системи. 
Всичко това допринася до максимално въздействие 
върху противника, сриване на неговите системи за 
командване и управление и дезорганизация в ко-
мандната му верига, водеща до спечелване на вре-
ме за по-бързо организиране на собствените сили 
и средства в провеждането на въоръжената борба. 
Изземването от противника и владеенето на иници-
ативата е задължително условие за бърз успех, за 
налагане на собствената воля и за тотален срив на 
отбранителните му способности.

Широко използване на високоточни 
оръжия за поразяване

Широкото използване на високоточни оръжия 
за поразяване е едновременно изискване, а също 
така и следствие от масовото внедряване на компю-
търната техника, с цел по-доброто обезпечаване на 
управлението на войските. Като резултат е налице 
повсеместното навлизане на автоматизирани сред-
ства за разузнаване, целеуказване и управление на 
крилати ракети и безпилотни летателни средства, 

което направи възможно нанасяне на удари с мак-
симално точно поражение на обекти, независимо 
от тяхната отдалеченост.

Масовото използване на високоточните оръ-
жия беше в проведената операция през 1991 г. сре-
щу Ирак. В началото на военния конфликт употреба-
та на високоточни оръжия (ВТО) е едва 8% от всички 
използвани боеприпаси, докато само за десет годи-
ни този процент нараства постепенно и в послед-
ствие достига до почти 70%. през 2003 г. Ето защо 
поради голямата си бойна ефективност, водеща до 
неминуемо преимущество на едната страна над 
другата, използваният потенциал на ВТО в съвре-
менните военни конфликти непрекъснато нараства. 
Вече е съвършено ясно, че началото на всеки вое-
нен конфликт в бъдеще ще започне не с масово из-
ползване на влитащи самолети и средства за ПВО, 
а с широкомащабно използване на ВТО за нанасяне 
на прецизни удари с максимален ефект на пораже-
ние върху важни стратегически и оперативни цели 
на противника. Това позволява на по-активната и 
доминираща в технологичен план страна да спече-
ли преимущество над другата, което от своя страна 
дава възможност да разгърне в по-кратки срокове 
своят военен потенциал и бойна мощ, както и да 
сломи в зародиш бойния дух и мотивацията на про-
тивника.

Масово внедряване и използване  
на новите технологии и постижения  

на науката

С развитието на информационните технологии 
и появата на все по-нови и по-съвършени средства 
за водене на новите войни, концептуалните пред-
стави за съвременния въоръжен конфликт от „тра-
диционен“ (регулярен) тип са подложени на сериоз-
ни качествени изменения. Значително се променя 
структурата на силите и въоръженията, тактиката, 
оперативното изкуство и стратегията, целите и за-
дачите, възможностите и условията в които трябва 
да се провежда въоръжената борба. Вследствие на 
това съвременните военни конфликти придобиха 
ново съдържание, цели, характер и особености в 
провеждането на бойните действия. С развитието 
на науката и технологиите наблюдаваме използва-
нето на все по-нови оръжия и средства за воюване, 
водещи респективно до нови методи за провежда-
не на военните конфликти. Масовото използване на 
съвременни бронирани машини, ново поколение 
самолети, кораби и ракети, подпомогнати от нов 
тип информационни и комуникационни системи, 
увеличават драстично пространствения обхват на 
конфликта, като дават възможност за максимално 
ефективно използване на въоръжените сили. 

Нарастващо значение в провеждането на 
съвременните военни конфликти намират и използ-
ването на безпилотни летателни апарати (БЛА), без-
пилотни надводни и подводни кораби, безпилотни 
бронирани бойни и разузнавателни машини и др. 
Дроновете, вече се използват масово (със съответ-
ната техника и програмно осигуряване) от въздуха, 
над водата, под водата и на сушата едновременно 
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като средства за разузнаване, за целеуказване, за 
насочване, за нанасяне на удари и за коригиране на 
огъня, с което не просто заместват хората, намаля-
ват човешките загуби и правят конфликтите по „ху-
манни“ и „високотехнологични“, но също така до-
пълнително допринасят за сложността, комплекс-
ността и непредсказуемостта на бойните действия 
между враждуващите страни.

Нарастваща хибридност,  
нетрадиционност и асиметричност  

в методите за воюване

От съществена важност е да се отчете, че ког-
нитивната компонента на съвременния военен 
конфликт играе все по-важна роля, като обхваща 
сферата на изготвянето и вземането на решения, 
с отчитане на спецификата на националната наро-
допсихология и манталитет на страните. Според 
американския генерал Робърт Скейлс „... войната 
е игра на мислещия човек, което налага в провеж-
дането на съвременните военни конфликти преи-
муществото над противника да бъде постигнато за 
сметка на превъзходство в мисленето, а не в пре-
възходство във въоръженията“5. 

По този начин чрез използване на възмож-
ностите предоставяни от съвременните информа-
ционни технологии, може да се постигне преиму-
щество на едната страна в конфликта над другата, 
вследствие от използването на хибридност в свои-
те действия. Саботирането на основни отрасли в 
цяла държава чрез проникване в системите за си-
гурност и нарушаване и/или изваждане от строя на 
системата за енергозахранване, компрометиране 
на финансовата ѝ система, сриване на системата 
за държавно ръководство или блокиране работата 
на местните органи за управление и други подобни 
подходи, методи и способи за въздействие масово 
навлизат в употреба като нов вид „небоен“ арсенал 
измежду средствата за воюване в съвременните 
въоръжени конфликти. 

Една широкомащабна военна операция про-
ведена в киберпространството може да доведе до 
ситуация, при която страната жертва да бъде пото-
пена в мрак и хаос, водещи от своя страна до мо-
рално-психологически срив и изблик на напреже-
ние в социално, етническо и политическо отноше-
ние. Впоследствие това състояние на обществото 
лесно може да ескалира до нарастване на вътреш-
ното разделение и напрежение, които последвани 
от умело подкрепени отвън протести, бунтове и 
организирани съпротиви, ако срещнат „случайно“ 
провокирани отвътре граждански движения и ор-
ганизации, лесно могат да доведат до дълбока по-
литическа криза, дискредитиране на управляващия 
елит и логично сваляне от власт на всяко правител-
ство. В крайна сметка, в резултат от провеждането 
на такава операция ще се постигнат целите на во-
енния конфликт без да се използват максимално 
количество сили и средства и ще бъдат сведени до 
минимум евентуалните жертви.

Като хибридност в действията на страните 
може да посочим и стремежът за оказване на мно-

гостранно психологично въздействие върху против-
ника, с цел сломяване на желанието му за съпро-
тива, търсене на обосновка за предстоящите дейст-
вия пред собствения му народ и световната об-
щественост, поощряване на предателството, моби-
лизиране на вътрешните съпротивителни сили или 
разгаряне на междуетнически и междурелигиозни 
противоречия. Подобни нетрадиционни ефекти се 
постигат през последните десетина години чрез за-
ливане на ефира с фалшиви новини, „измислени“ 
правдоподобни събития, лъжлива пропагандна ин-
формация и съвсем „достоверни“ слухове, използ-
вани целенасочено от свои или чужди електронни 
и печатни медии, която се явява все по-ефективно 
нетрадиционно информационно средство за въз-
действие. 

Асиметричността в съвременните военни кон-
фликти е нещо което се наблюдава и използва дос-
та често през последните години. Според професор 
Георги Стефанов, съвременните международни 
конфликти са асиметрични, тъй като в тях основно 
се променя идеологията на самото им зараждане 
и протичане.6 Понятие като „фронт“ или „направле-
ние на главен удар“ стават все по-неактуални пора-
ди факта, че голяма част от воюващите сили в даден 
конфликт се смесва с цивилното население и става 
практически невъзможно да се определи реалния 
враг. Днес всеки и всичко може да е част от бойното 
поле и да представлява потенциална военна цел. 

В подкрепа на тази теза може да се посочат и 
изводите направени и от други автори, според кои-
то в по-голямата си част съвременните военни кон-
фликти са формирани от сблъсък между държавни 
сили и действащи в международен мащаб недър-
жавни въоръжени групировки.7 Като пример може 
да се посочат сблъсъците между ръководените от 
НАТО Международни сили за поддържане на сигур-
ността в Афганистан (ISAF) със силите формирани 
от движението на талибаните, военните сблъсъци 
в Ирак между правителствените сили (а доскоро 
и силите на САЩ и на коалицията) с недържавни 
въоръжени групировки, неспиращите от години 
конфликти в Израел, който води военни действия 
с подобни недържавни субекти в лицето на шиит-
ската групировка „Хизбула“ от Ливан и с органи-
зациятa „Хамас“ от Палестина и много други. Като 
вземем в предвид и твърдението, че в последните 
години „… на равнището на локални и регионални 
конфликтни възли и противоречия, терористичните 
мрежи все повече съумяват да оказват въздействие 
чрез пряка намеса“8 може да заключим, че между-
народната общност се изправя пред нова и опасна 
форма на асиметричен въоръжен конфликт, който 
поради своята мащабност и постоянно набираща 
скорост се превръща в световен глобален проблем.

Когато се изследват новите характерни черти 
на военните конфликти и новите условия за про-
веждане на военни конфликти, от съществено зна-
чение е да се посочи и правовата страна на пробле-
ма, която единствена дава възможност да се опре-
дели кой е агресора и коя е потърпевшата страна. 
Това предопределя от една страна поемането на 
отговорност на дадена държава за конфликта пред 
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международната общност, разкрива причините за 
неговото възникване и последващите евентуални 
санкции, които ще й бъдат наложени. 

Всичко изложено дотук представя само 
най-новите и все още недостатъчно изучени ха-
рактерни черти на въоръжените конфликти днес 
и в близко бъдеще. Разбираме добре, че ако се 
акцентира само на тези страни на бъдещите кон-
фликти оценките и прогнозите ще бъдат непълни 
и неадекватни. Войната и въоръжените конфликти 
си имат своя неизменна същност, и поради тази 
причина няма как да не се вземат под внимание и 
някой от постоянните, неизменни черти, фактори и 
условия, които заедно формират цялостния облик 
на военните конфликти на бъдещето. Така напри-
мер не може и не бива да бъдат напълно изключе-
ни характерни черти, принципи и закономерности 
като: силната зависимост на страните въвлечени в 
конфликта със системата от международни връзки, 
съюзи и коалиции; нарастващата степен на влияние 
на международните организации за сигурност и 
произтичащите отношения от това; възможността 
за получаване на военна помощ от други страни; 
ролята на военния, икономическия, духовния и тех-
нологичния потенциал на страните участнички; оси-
гуряването с ресурси; състоянието на финансовата 
система; способностите на транспортната система и 
комуникациите на воюващите страни и други.

Освен това, следва да се има предвид, че при 
прогнозиране перспективите за възникване на въ-
оръжените конфликти, съществена роля ще имат 
не само съотношението на потенциалите на проти-
востоящите си страни, а и разкриването на възмож-
ностите за симетрично или несиметрично използ-
ване на едни или други елементи от посочените 
по-горе черти, фактори и условия. Няма как да не 
се вземе в предвид и състоянието на силовите и 
ресурсни възможности, да не се отчете и правния 
статут на страните въвлечени в конфликта, техните 
цели, състоянието на техните общества и отноше-
нието им към конкретния конфликт, както и въз-
приетите от всяка от страните стратегии и тактики 
за използване на въоръжени си сили.

В подкрепа на тези съждения е обстоятел-
ството, че от втората половина на ХХ век до днес, в 
глобален мащаб се наблюдава определен стремеж 
към съобразяване с новата специфика на военните 
конфликти и непрекъснато адаптиране на стратеги-
ите, принципите, способите и формите за воюване 
на въоръжените сили. Всъщност, познаването на 
тенденциите, насоките за развитие и разкриването 
на нови характерни черти на военните конфликти 
съвсем не достатъчно условие за гарантиране на 
успех. Факт е, че съвременните военни конфликти 
се базират изключително на новите технологии, 
контрол над информацията, прецизност на удари-
те, скорост на придвижването, умения за вземане 
на обосновани решения, висока бойна подготовка 
и добра координация при изпълнение на задачите. 

Сами по себе си новите технологии са основ-
ното, но не и решаващото оръжие, с помощта на 
което ще се печелят войните. Ако бъдат изучени, 
осъзнати, отчетени и приложени своевременно 

в процеса на планиране, посочените характерни 
черти, фактори и условия ще доведат до желани-
те предимства и положителни ефекти в бойното 
пространство. Това налага страните, особено тези 
който са „фронтови държави“ или са заплашени от 
въвличане във въоръжен конфликт, постоянно да 
разработват и адаптират разнообразни сценарии 
за преки военни сблъсъци с ограничен мащаб (кон-
фликти с ниска интензивност), да провеждат целе-
насочена подготовка на въоръжените сили за воде-
не на бойни действия със сравнително неголеми по 
численост контингенти, от специално подготвени 
военни части, да изграждат способности да плани-
рат и да провеждат военни операции, съчетаващи 
използването на максимално количество невоенни 
инструменти, сили, средства и ресурси за оказване 
на максимален натиск върху евентуалния против-
ник, да използват нови способи, методи и форми за 
едновременно провеждане на операции и дейст-
вия във всички домейни на средата на сигурност – 
земята, въздуха, водата, в космическото, информа-
ционното, киберпространството и други. Тези про-
мени в теорията и практиката на военното изкуство 
неизменно водят след себе си необходимостта от 
радикални изменения във военните концепции и 
доктрини за подготовка и водене на войната, а от 
там и в развитието на структурите, бойните плат-
форми и възгледите за оперативното използване на 
войските и силите.

Реализирането на всичко това носи обаче след 
себе си и своите предизвикателства, изразяващи се 
в постоянна промяна на съществуващата норматив-
на база, от непрекъснато адаптиране на съществу-
ващите концепции, доктрини и стратегии насочени, 
особено в частта свързана с изграждането, разви-
тието, подготовката и използването на въоръже-
ните сили, отчитайки контекста на съвременните 
и бъдещите военни конфликти. Изпълнението на 
всички тези дейности обаче е необходимото и за-
дължително условие за качествено усъвършенства-
не на оперативните способности на въоръжените 
сили и адаптирането им към изискванията на съ-
временната среда на сигурност, както и за изграж-
дане и поддържане на необходими национални 
отбранителни способности, даващи възможност за 
реализиране на успешна отбранителна политика и 
възможности за ефективно използване на всички 
налични инструменти за разрешаване на бъдещите 
военнополитически кризи и военни конфликти.

В заключение ще си позволим да обобщим, 
че променящата се среда на сигурност налага по-
стоянното адаптиране и преосмисляне на същест-
вуващите военностратегически възгледи, относно 
изграждането, развитието, подготовката и използ-
ването на въоръжените сили, способни адекватно 
да отговорят на динамично променящият се харак-
тер на военните конфликти и явяващи се гарант за 
запазване на средата на сигурност. Защото въпреки 
всякакви декларации, международни договоре-
ности и опити за изграждане на нови и нови съюзи 
и коалиции за сигурност, въоръжените конфликти 
ще продължават да бъдат едновременно част от 
политическия пейзаж, напълно обективна реалност 
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и постоянна спътница в живота на обществата. И 
напълно естествено можем да обобщим, че раз-
работването на система от военностратегически 
възгледи за изграждане, развитие и използване на 

1 ACT – Multiple Futures Project, p. 12. ttp://www.act.nato.int/multiplefutures
2 NATO – Assured Access to the Global Commons, p. 8. http://www.act.nato.int/globalcommons
3 Myunkler, H. Novite voyni. Sofiya: Iztok-Zapad, 2006, s. 23 – 27.
4 Hristov, N. Osobenosti na voynite ot shesto pokolenie. // Voenen zhurnal, 2014, № 1, s. 42 – 47.
5 An Alternate Military Strategy for the War on Terrorism, Thesis, Naval Postgraduate School, Monterey, California, USA, 

December 2004, p. 41. http://www.ccc.nps.navy.mil/research/
6 Stefanov, G., Teoriya na mezhdunarodnata sigurnost. Sofia: Siela, 2005, s. 166.
7 Ramone, I. Geopoliticheskite predizvikatelstva v savremenniya svyat. // Mond diplomatik, 06.06.2007, s. 3. http://

bg.mondediplo.com/article113.html
8 Pantev, P. Mezhdunarodni pregovori v oblastta na sigurnostta. Sofia: Sofi-R, 2006, s. 200.

въоръжени сили в бъдещите въоръжени конфликти 
ще продължава да бъде както актуална задача, така 
и злободневна тема за всички ръководители, науч-
ни работници и изследователи. Днес и в бъдеще.
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Участието на полицейски сили
при стабилизиращи операции

Георги Гайков

Анотация: В статията е извършен кратък ретроспективен анализ на участието на полицейските сили в 
стабилизиращи операции под егидата на ООН и НАТО. Засегнати са актуални дейности по участието на поли-
цейските сили при стабилизиращи операции. Посочени са проблемните въпроси пред полицейските сили при 
стабилизиращи операции и на основата на теоретичен анализ са направени изводи.

Ключови думи: Полицейски сили, операции по стабилизиране, военни сили, части за борба с терори-
зма, правоприлагащи функции, капацитет на полицията.

PARTICIPATION OF POLICE FORCE
IN STABILIZATION OPERATIONS

Georgi Gaykov

Abstract: A brief retrospective analysis of the involvement of police forces in stabilization operations under 
the auspices of the UN and NATO has been made in the article. Current activities on the involvement of police forces 
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В началото на XXI век обстановката в света про-
дължава да бъде сложна, многообразна, ди-
намична и непредсказуема. В редица случаи 

мирът е застрашаван от прояви на дискриминация, 
геноцид и най-вече от проявите на международния 
тероризъм, всички те са предизвикани от нереше-
ни национални, религиозни, социални и етнокул-
турни противоречия. Развиват се различни и често 
противоречиви тенденции. Появяват се непознати 
досега реалности и алтернативи, „възкръсват“ ста-
ри, умишлено или неволно туширани проблеми и 
предизвикателства, които рефлектират върху ста-
билността на съвременния свят. 

Настоящата статия е посветена на слабо из-
следвания до този момент проблем за участието на 
полицейските сили при стабилизиращи операции. 
Той е особено актуален сега, когато европейските и 
останалите международни институции отделят все 
по-голямо внимание на формирането на безопасна 
и сигурна обществена среда и създаване на гаран-
ции и предпоставки за реализиране на правата и 
законните интереси на индивида.

Стабилизиращите операции (СтО) са ком-
плекс от военни и цивилни мероприятия насочени 
към осигуряването сигурност на средата в неста-
билни или засегнати от конфликти държави или об-

щества. Според Департамента по отбрана на САЩ 
СтО са: множество военни мисии, задачи, и дейнос-
ти, предприемани извън територията на САЩ в ко-
ординация с другите инструменти на националната 
сила за поддържане, или възстановяване на безо-
пасна и сигурна среда, за осигуряване на основните 
държавни служби, възстановяване на критичната 
инфраструктура, и хуманитарно възстановяване. 

Стабилизиращите операции съдържат в себе 
си широк кръг от мисии, от традиционните миро-
опазващи до бойни такива водени срещу добре 
въоръжени групировки. Често пъти на театъра на 
действията могат да се наблюдават бойни, поли-
цейски, хуманитарни и др. дейности, насочени към 
осигуряването на стабилност и мир в засегнатата 
страна. 

Главната стратегическа цел на стабилизиращи-
те операции е възстановяване върховенството на 
закона в страни засегнати от конфликти и където 
държавността е компрометирана или липсва. В та-
кива случаи тази цел може да бъде постигната чрез 
намесата на външни военни и полицейски сили за 
интервенции. Тяхната роля и задача е да внесат и 
поддържат реда при липсата на ефективни местни 
сили за обществен ред, като в резултат от дейност-
та им се осигурява основа за възстановяване или 
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изграждане на работеща в съответствие с междуна-
родното право държавна система. Също така тяхна 
отговорност е да бъдат създадени, обучени и въ-
ведени в действие местни полицейски сили за си-
гурност и обществен ред, които да поемат отговор-
ността за осигуряване на стабилност върху себе си 
и така да се осигури изтеглянето на външните сили. 

Военните сили обикновено са тези, които оси-
гуряват първоначалните условия на безопасна сре-
да, в която другите организации обезпечават мира, 
реда и спокойствието в обществото. В този смисъл 
макар и присъстващи в критичната зона, не след-
ва въоръжените сили да бъдат ангажирани с поли-
цейски функции, тъй като основната им роля е да 
прилагат смъртоносна сила срещу въоръжен про-
тивник, съгласно определени правила и условия. 
Въоръжените сили оказват силно влияние върху 
различните въоръжени групи, били те политиче-
ски или криминални, но понякога включването им 
в осигуряването на обществения ред и борбата с 
престъпността има обратен ефект и предизвиква 
отпор и дори въоръжена съпротива. Изобщо въвли-
чането на въоръжените сили в полицейски дейнос-
ти е допустимо само до осигуряването на среда за 
включване на сили и структури имащи съответна-
та компетентност и капацитет. Според последната 
доктрина за борба с насилието (COIN) на Обедине-
ното Кралство: преходният процес създава усло-
вия за различните въоръжени групи да се изявяват 
и това налага ответни мерки. С други думи, къде-
то въоръжените сили трябва да действат в посока 
подпомагане на гражданските власти, те следва да 
прехвърлят тези отговорности върху полицейски 
сили, в момента когато това е възможно. Усещането 
за постоянно присъствие се експлоатира от крити-
ците и противниците на операцията и на място, и в 
метрополията. 

Американската доктрина за стабилизиращи 
операции придава съществено значение на изграж-
дането на полицейски способности и капацитет на 
интервинираното общество: изграждането в мест-
ното общество на капацитет за граждански контрол 
е от ключово значение за установяването на про-
дължителен граждански ред. Ориентираните към 
обществото полицейски структури, поставени под 
граждански контрол, чрез който ясно се разграни-
чава ролята на полицията и армията в обществото, 
са от съществено значение за успеха.

В следконфликтната обстановка ефективната 
полицейска дейност е фактор за контрол над наси-
лието в обществото в степен която е контролируема 
и приемлива, и способства за изграждането на об-
ществено доверие в стабилизиращия процес по на-
чин позволяващ все по-малкото участие на въоръ-
жените сили в процеса. Затова не е изненада факта, 
че количеството на полицейските сили разполагани 
от ООН за мироопазващи и мироподдържащи опе-
рации нараства значително след края на Студена-
та война, достигайки бройката от 14340 полицаи, 
участващи в 19 мисии до Април, 2012г. 

Ролята на полицейските сили в мисии на ООН 
до 1990г. е ограничена до участие в мониторинг, 
наблюдение, и отразяване на местните полицейски 
служби, но през последните 15 години полицейски-

те операции се превърнаха в изключително сложни 
и трудни, с изискване за възприемане на водеща 
полицейска функция и/или главната реформа и раз-
витие на местните полицейски служби.

Независимо от нарастването на броя на поли-
цейските сили, осигуряването на адекватно количе-
ство компетентни задгранични полицейски сили и 
процеса по изграждането на капацитет на местни-
те полицейски сили се явяват проблематични при 
много от стабилизиращите операции. Ефективната 
полицейска дейност е критично важна за успеха на 
настоящата операция на НАТО International Security 
Assistance Force (ISAF) в Афганистан, където бързо-
то разрастване, неадекватното обучение и слабото 
ресурсно осигуряване, доведоха до изграждане на 
Афганистанска Национална Полиция (АНП), която се 
характеризира с липсата на способности, легитим-
ност, и интегритет, а също и е пропита с проблеми 
като корупция, високо ниво на дезертьорство, не-
грамотност и наркозависимост. Даже по времето 
на операцията в Източен Тимор (1994 - 2004), която 
изцяло е под контрола на ООН успехът при изграж-
дането на граждански полицейски сили се характе-
ризира като „немарливо планиране, пропиляване 
на възможности и лишено от въображение лидер-
ство”. Като резултат отговорностите на Източноти-
морската Национална Полиция са оставени слабо 
дефинирани, което допринася за възстановяване 
на насилието през 2006г. 

Тази статия очертава предизвикателствата 
пред полицейското участие в мисии на ООН и коа-
лиционни стабилизиращи мисии и маркира усили-
ята за постигане на ниво на капацитет на местните 
полицейски сили, при което те могат да поемат от-
говорността за вътрешния ред и сигурност. 

Много е написано относно полицейските ми-
сии след края на Студената война, но повечето е от 
тясната гледна точка на отделната кампания или 
спецификата на отделната страна. Широкоспектър-
ния поглед и перспектива върху идентифицирането 
и определянето на същностните проблеми, които 
като цяло стоят пред полицейските операции и жа-
лонира националните и международни усилия за 
по-ефикасно използване на външните и вътрешни 
полицейски сили. Също така следва да бъде споме-
нато, че реформата и реконструкцията на правната 
и наказателната система са също ключов фактор 
при установяването на правов ред, но тези функции 
са извън предмета на този статия.

Ролята на полицейските сили  
при стабилизиращи операции

Разпределението на задачите и отговорности-
те между военните и полицейските сили и особе-
но определянето на ролята на полицейските сили 
варира в зависимост от специфичните фактори оп-
ределящи и влияещи на мисията. Особено важен 
фактор се явява мандатът на мисията, така както е 
определен от съответната правна рамка. Други фак-
тори са степента на заплаха, състоянието на мест-
ните служби за сигурност и обществен ред, както и 
наличието на достатъчно чуждестранни сили и екс-
перти. Целта и естеството на операцията на изпра-
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тените зад граница полицейски сили могат да бъдат 
възложени широк кръг от задачи: 

l Консултиране на местните полицейски 
структури.

l Осигуряване на инструктори и съветници 
за изграждане на полицейски капацитет в местните 
структури.

l Изпълнение на основните правоохранител-
ни функции като обществен ред, борба с масови 
безредици, разследващи функции и събиране на 
информация.

l Създаване на нови полицейски структури в 
местното общество.

l Подпомагане на въоръжените сили в бор-
бата и противодействието на терористични и въ-
оръжени незаконни формирования и групи.

При провеждането на големи по своята същ-
ност стабилизиращи операции, полицейските сили 
действат наред с въоръжените сили, опериращи в 
съответния район. В идеалния случай двата вида 
сили – правоохранителни и въоръжени, действат 
под знака на ефективна функционална оперативна 

връзка и в този смисъл всички техни действия са ко-
ординирани и взаимосвързани. В същото време и 
двата вида сили запазват своя специфичен опера-
тивен профил и поле на действие.

Във всяко едно отношение, стабилизиращите 
операции могат да бъдат повлияни от множество 
предизвикателства в областта на сигурността като 
цяло, както и на участващите страни, в относително 
малки райони на действие, с бързо променящи се 
характеристики на предизвикателствата и заплахи-
те. Това е достатъчно добре описано от ген. Чарлз 
Крулак като „войната на три пресечки”. Той описва 
среда, в която силите за сигурност могат да се ока-
жат ангажирани в борба с въоръжени групи, осигу-
ряване на обществен ред и хуманитарна помощ ед-
новременно, на един и същи малък градски терен.

Осигуряването на обществен ред е главната по-
лицейска функция, но тя е по-различна като предиз-
викателство по време на стабилизиращи операции. 
Пост конфликтната ситуация често е хаотична, съ-
пътствана от присъствие на незаконни въоръжени 
групи, като самата обстановка е такава, че е нали-
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це лесен, почти неконтролиран достъп до оръжия. 
Всичко това може да доведе до състояние, при кое-
то чуждестранните и местните полицейски сили да 
бъдат въвлечени в противопоставяне с тези сериоз-
ни предизвикателства и заплахи. Това пък води до 
ограничаване на техните възможности за справяне с 
предизвикателствата по превенция и борба с обик-
новената битова и криминална престъпност на мест-
но ниво. Общественият ред и сигурност са основната 
и главна полицейска роля по  време на стабилизи-
ращи операции. Тази задача изисква висока степен 
на уменията и способностите на полицейските части 
по отношение на осигуряването на обществен ред, 
борбата с масови безредици, устройването на загра-
дителни мероприятия и контролно пропускателни 
пунктове, както и защита на населението от крими-
нални банди и въоръжени групи. 

В този смисъл и на база всичко казано до тук, 
може да се заключи, че формирането на т. нар. воен-
ни полицейски сили, от рода на френската Жандар-
мерия, италианските Карабинери, испанската Гвар-
дия Цивил, холандските Марокеси и др. са най-под-
ходящия отговор на подобни предизвикателства. 
Те са по-подходящи за участие от въоръжените 
сили в осигуряването на полицейско присъствие в 
сложна и нестабилна среда тъй като са по-добре 
подготвени да се справят с предизвикателството по 
осигуряване на обществен ред и употреба на сила в 
нестабилна среда. 

Като пример може да се приведе ситуацията 
след превземането на Багдад през Април 2003 г, 
където американските въоръжени сили се оказаха 
недостатъчно подготвени и екипирани със съответ-
ните помощни средства, за да предотвратят повсе-
местното разграбване на обществените сгради.

Също така по време на сблъсъците в Косово 
през Март 2004г. отговора на НАТО чрез KFOR се яви 
неадекватен на ситуацията, тъй като повечето во-
енни контингенти се оказаха недостатъчно трени-
рани, екипирани или натоварени със справянето с 
обществения безпорядък. 

Точно поради тези причини, участието още 
в началните етапи на стабилизиращите операции 
е от особено значение за тяхното протичане и 
по-нататъшно развитие. Полицейските сили също 
така имат решаваща роля в процеса по набиране 
на информация. Разузнавателната дейност в кон-
текста на стабилизиращите операции се простира 
от познаването на локалните проблеми и особе-
ности на основните служби и структури, на дър-
жавната традиция до характера на престъпността, 
пречупен през манталитета на местното населе-
ние, както и до познаване на незаконните въоръ-
жени групи и тяхната логистична мрежа. Често 
пъти външните полицейски сили не разполагат с 
достатъчно информация относно местния бит и 
култура, особености, културни характеристики и 
езикови особености. Полезен инструмент в случая 
се явяват местните полицейски структури, които 
могат да съдействат за компенсирането на тези 
празноти в информацията и да подпомагат парт-
ньорите си чрез агентурен апарат и способности за 
въздействие върху местното население. Използва-

нето на местните полицейски органи за арестува-
нето на елементи, търсещи начин да подкопаят 
доверието в стабилизационния процес, само ще 
подчертае криминалния характер на тези дейнос-
ти, докато използването на военни сили само би 
легитимирало пред местното население същите 
тези криминални прояви като законна употреба на 
сила за самозащита срещу окупаторите.

За съжаление в много държави и общества, 
нуждаещи се от операция по стабилизиране на си-
туацията, качеството на полицейската дейност е 
ниско и е съпътствано с високо ниво на корупция. 

Служителите в тези служби не се ползват от 
общественото доверие и подкрепа, независимо, 
че те служат на обществото. Проведено в Ирак 
през 2006г. проучване показва, че 75% от иракча-
ните нямат необходимото доверие в полицията 
за справяне с незаконните дейности. В Афганис-
тан, жителите на селските райони дори в мирни-
те провинции, понякога предпочитат жестоката 
реалност на талибанското правосъдие, отколкото 
това на корумпираната правоохранителна систе-
ма. Местната полиция следва да бъде подбира-
на, обучавана и контролирана от чуждестранните 
правоохранителни сили, преди да им се предос-
тави самостоятелност в управлението. Търпе-
нието и последователността, както и широката 
политическа воля да се поддържа този курс на 
действие са от съществено значение за успеха на 
мисията. Ненавременното предаване правомо-
щието на местната власт да управлява полицей-
ските сили, може да застраши цялостния процес 
по установяване на сигурност и нормално функ-
циониране на институциите. 

През лятото на 2005г., Британската Армия 
твърде рано предава отговорността за градската 
сигурност в провинция Мейсан на иракската поли-
ция. Количеството, обучението и мотивацията на 
тази полиция са неадекватни на обстановката и не 
се осигурява необходимия обществен ред. Като ре-
зултат се получава вакуум, който спомага израства-
нето на милицията „Армията на Махди”, която е 
свързана с Иран.

Департамента на ООН за мироопазващи опе-
рации, дълго време отбелязва необходимостта 
от „демократична полиция”, разяснявайки, че от-
говорна и контролируема местна полиция, защи-
таваща основните човешки права е от съществе-
но значение за успешния преход от турбулентна, 
пост-конфликтна среда към една среда на устой-
чива сигурност. Изграждането на такъв капацитет 
в местните полицейски сили, изисква специално 
обучение за полицаите, осигурено от участващите 
в мисията държави, тъй като подобна задача изис-
ква умения извън нормалната полицейска дейност, 
включително умения по менторство, консултиране, 
съветване, обучение. ООН и другите международ-
ни институции, се сблъскват с предизвикателството 
да наберат достатъчно полицейски специалисти с 
необходимите умения и познания в тази важна на-
сока, както и с проблема, че много от тях не получа-
ват необходимата подготовка или обучение преди 
заминаването на мисия. 
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Проблемни въпроси пред полицейските 
сили  при стабилизиращи операции

Независимо от растящия международен опит, 
обикновените полицейски проблеми пречат на ус-
пеха на стабилизиращите операции. Често, чуж-
дестранните полицейски сили са недостатъчно в 
количеството си или не са разположени своевре-
менно по време на такива мисии, за да предотвра-
тят проблеми като нарастване на криминалната 
активност или влошаване на обществения ред в 
местното общество. Опитите да бъдат обучени 
и направлявани местните полицейски сили, често 
показва че усилията са недостатъчно фокусирани и 
нагодени към местните специфики и изисквания, и 
понякога бързото разполагане, осъществявано пове-
че като самоцел, отколкото да е в резултат от пред-
варително проучване и планиране, води до поява на 
сериозни проблеми, отразяващи се върху цялата ми-
сия. Капацитета на съвместните програми за разви-
тие на способностите на местните полицейски сили 
също често бива недостатъчен и неефективен пора-
ди слабата координация и взаимодействие между 
чуждестранните и местните структури и агенции.

Пример за неадекватно планиране е „Опера-
ция Иракска Свобода”, при което не е предвиде-
но разполагането на международен полицейски 
контингент. Старшите американски представители 
са приемали, че иракските институции ще запазят 
целостта си и оперативните си способности. През 
Май, 2003г. Департамента по правосъдие на САЩ 
със закъснение призовава за разполагането на 6600 
международни полицейски наблюдатели и 2500 
специални полицейски сили, които да подпомагат 
въоръжените сили на Коалицията при поддържа-
нето на реда в Ирак. До юни 2004г., по-малко от 
300 полицейски съветници, набрани и обучени от 
„ДайнКорп Интернешънъл”, под ръководството на 
Държавния Департамент на САЩ, са разположени 
в Ирак. Най-големият коалиционен партньор на 
САЩ, Обединеното Кралство, също пренебрегва 
включването на професионални полицаи в своето 
пост-конфликтно планиране. Впоследствие, Бри-
танските усилия за обучение на местните сили, ос-
тават неадекватни и набързо тренираните местни 
полицейски части в Южен Ирак, остават слаби и 
корумпирани. В случая с мироопазващата мисия на 
ООН от 2004г., в Източен Тимор, относително сил-
ния чуждестранен полицейски компонент от 1600 
полицаи установява ред и законност, но закъсне-
лите усилия за изграждане на местни полицейски 
сили не водят до успех, поради липсата на инструк-
тори с подходяща експертиза. Отнема 6 месеца от 
старта на мисията през 1999 г, докато бъдат специ-
ално определени и назначени с цел изграждане на 
полицейски сили на Тимор.

Операцията на ООН в Косово през 1999г, също 
включва силен полицейски мандат с изключител-
ното право да провежда разследване, да извършва 
арести и да направлява новосъздадената Косовска 
Полицейска Служба. За съжаление, бавното темпо 
по набиране и разполагане на полицаи от ООН, кое-
то не приключва до Февруари, 2002г, позволява на 

етническите албанци да извършват репресии над 
етническите сърби, а също и да образуват трансна-
ционални криминални банди.  

Недостиг на квалифицирани полицейски сили, 
годни за изпращане на мисии. За съжаление опит-
ните, способни да изпълняват функциите си в рам-
ките на съответната международна мисия, поли-
цейски сили и служители са твърде малко. Поради 
това процеса по мобилизация твърде дълго, дори 
някога по-дълго от времето на мандата. Това не е 
така при военния персонал, където готовността е 
висока и не е нужно да се чака дълго за набирането 
на необходимите сили и средства за участие в ми-
сията. За разлика от въоръжените сили, полицей-
ските служители в развитите страни са назначени 
на служба с ясната цел да осъществяват задълже-
нията си в мирна обстановка. Също така друг про-
блем се явява факта, че изпращането на мисия на 
полицейски служител, автоматично отваря вакант-
на позиция в изпращащата полицейска структура. 
По време на конференция проведена в Европей-
ския съюз, страните членки приемат т. нар. „водеща 
цел”, съгласно която 5000 полицейски служители са 
готови за участие в стабилизиращи операции. Това 
включва и способност за бърза реакция от страна 
на 1000 служители, които са в готовност да бъдат 
командировани в рамките на 30 дни. Независимо 
от тези усилия се оказва изключително трудно да се 
намерят дори 650 полицаи, които да се изпратят на 
полицейска мисия в Босна и Македония през 2003г.

Същата ситуация се наблюдава в Афганистан 
през 2007г. по време на Европейската полицейска 
мисия там. Някои големи държави като САЩ, Обе-
диненото Кралство, нямат национални полицейски 
сили. Затова разполагането на полицейски служи-
тели изисква национална или регионална държав-
на акредитация и съответно селекция и обучение за 
съответната среда, където се изпращат. Във Вели-
кобритания например набирането на полицейски 
служители за стабилизиращи операции става от 53 
различни департамента. Служителите се освобож-
дават само със съгласието на съответния началник 
и местното полицейско ръководство. САЩ се явя-
ват главен контрибутор на полицаи за ООН и коа-
лиционни мисии, но финансирането и въпросите по 
набирането на персонал са сложни и такива сили 
не могат да бъдат разположени бързо. В САЩ има 
над 17000 щатски и местни служби, както и 9 голе-
ми правоохранителни федерални агенции. Финан-
сирането на всяка мисия трябва да бъде одобрено 
от Конгреса, чрез Държавния Департамент, при из-
ползване на частни контракторски компании, като 
Дайн Корп, Трипъл Канопи и др. САЩ попадат под 
ограниченията и на Акта за чуждестранна помощ, 
който ограничава разходването на средства за под-
помагане на местни полицейски структури. По вре-
ме на мисията на ООН в Сомалия в периода 1992-
1995г., отнема 6 месеца на Държавния Департамент 
да получи финансиране от Конгреса и необходима-
та подкрепа на Президента, по смисъла на член 660 
от Акта за чуждестранна помощ, за да се позволи 
обучението на Сомалийската Национална Полиция. 
С времето, докато служители от Програмата за под-
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помагане обучението в криминалното разследване 
обучават сомалийските полицаи, ситуацията там 
толкова се влошава, че продължаването на Програ-
мата се оказва невъзможно. В крайна сметка ман-
дата на мисията на ООН е окончателно определен 
през Март, 1995г.

Липса на анализ на нуждите за обучение. Обу-
чението на местните полицейски структури рядко 
може да бъде структурирано на базата на обек-
тивен вътрешен анализ извършен от изпращаща-
та страна. Като резултат изпратените полицейски 
служители се оказват недобре подготвени за ситу-
ацията и обстановката. Понякога тренировъчните 
модели и подход в обучението се явяват недобре 
пригодени към местните условия, поради грешна-
та представа, че западният модел е универсален по 
приложимост спрямо всички общества.

Количество вместо качество. Налице е пов-
таряща се тенденция към насърчаване увелича-
ването на количеството на местните полицейски 
сили, вместо качеството. Това положение почти 
не оказва ефект за подобряване на обстановка-
та. Адекватното количество на силите е важно за 
осигуряването и налагането на обществен ред, но 
полицейските части трябва да бъдат обучавани 
така, че професионалното им и етично поведение 
да носят доверие сред обществото, и да укрепват 
държавната стабилност и легитимност. Трениро-
въчният процес за местните полицейски сили, чес-
то пъти бива набързо организиран и приключен, с 
погрешното убеждение, че голямото количество 
набързо тренирани служители ще даде достатъчен 
резултат, независимо от местната история, култура 
и състояние на правоохранителната система. Тре-
нировъчния процес за местните полицейски сили, 
често бива прибързан с грешното убеждение, че 
голямото количество набързо обучени полицаи ще 
осигури достатъчен ефект, независимо от местните 
условия в правоохранителната система, традиция-
та, историята и културата. В Афганистан, базовото 
полицейско обучение е съкратено от 8 седмици на 
6, с оглед на улицата да излезнат повече полицаи в 
поддръжка на течащата COIN операция.

Качество и надеждност на набирания поли-
цейски персонал. Ниското качество на набираните 
местни полицаи може да доведе до допълнителни 
предизвикателства. Това особено се проявява като 
проблем в Ирак и Афганистан, който в същото време 
не се ограничава само до тях. В Косово, минимални-
те изисквания за постъпване в косовската полицей-
ска служба са наличието на навършени 21 години, 
завършено средно образование, чисто криминално 
досие, физическа и психическа пригодност. Неза-
висимо от тези скромни изисквания, 80% от пода-
лите заявления кандидати се оказва, че не отгова-
рят на изискванията. Ниското заплащане може да 
бъде възпиращ фактор, но и присъщата уязвимост 
на местната полиция също отблъсква желаещите. 
Като отзоваващи се първи на местопроизшествията 
и като видимата изява на новоустановения режим, 
местните полицейски сили и особено семействата 
им са първите мишени на нарушителите на мира и 
криминалните елементи.

Наличие на твърде много правоохранителни 
агенции. Ефективността на полицейските структури 
е затруднена от наличието на твърде много нацио-
нални и международни правоохранителни орга-
низации, участващи в стабилизиращите операции. 
Външните полицейски сили може да включват струк-
тури на военна полиция, паравоенни формирования 
(жандармерия, национална гвардия, гражданска 
гвардия и т. н.), различни по квалификация полицей-
ски специалисти или специализирани подразделе-
ния (граничен контрол, борба с наркотици, борба с 
тероризма). След 1999 г, ООН организира т. нар. Гото-
ви Полицейски Части от около 120 служители, които 
могат да покриват всички аспекти на полицейската 
дейност, в зависимост от задачата на мисията. През 
2006г, ООН организира създаването на Постоянен 
Полицейски Капацитет, с цел запълване на празни-
ните в полицейските мисии, съгласно както бе спо-
менато по-горе. Въпреки, че тази малка по численост 
част никога не е надхвърляла 50 служители, тя се 
оказва много полезна при изграждането на поли-
цейски компонент по време на операцията в Чад 
през 2007г и Хаити през 2010г. НАТО от своя страна 
създаде Многонационални Специализирани Звена. 
Тези части от около 250-600 души персонал осигуря-
ват обществен ред и оперират по същите Правила за 
действие, както и военните части на НАТО.

Различие в доктрините, оперативните про-
цедури, и договореностите. Също като военните 
контингенти по време на стабилизиращи операции, 
полицейските части участват с различни доктри-
ни, оперативни процедури и национални догово-
рености, но в сферата на полицейската дейност и 
гражданско право, националната система, структу-
ра и правна рамка, и практиката показва, че разли-
чията са много по-значими отколкото по отношение 
на военната сфера. Несъгласията между страните 
донори също могат да доведат до слаб и неустой-
чив мандат по отношение на международното по-
лицейско участие. Международната Полицейска 
Специална Сила (IPTF) към ООН, разположена да 
асистира на правоохранителните служби на Босна 
и Херцеговина през 1995г. имаше мандат ограни-
чен до мониторинг, консултиране и обучение, без 
да включва правомощия по налагане на обществен 
ред, провеждане на разследвания и налагане на 
арести. Невъоръжената МПСС можеше да действа 
единствено  във взаимодействие с босненската по-
лиция и не беше в позиция да се справи с продъл-
жаващите междуетнически вълнения.

В заключение може да се обобщи, че на осно-
вата на този кратък теоретичен анализ могат да бъ-
дат направени следните изводи:

1. Главната стратегическа цел на стабилизира-
щите операции е възстановяване върховенството 
на закона в страни засегнати от конфликти и където 
държавността е компрометирана или липсва, по-
средством намесата на външни военни и полицей-
ски сили за интервенции. Тяхната роля и задача е да 
внесат и поддържат реда при липсата на ефективни 
местни сили за обществен ред, като в резултат от 
дейността им се осигурява основа за възстановя-
ване или изграждане на работеща в съответствие 
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с международното право държавна система. Също 
така тяхна отговорност е да бъдат създадени, обу-
чени и въведени в действие местни полицейски 
сили за сигурност и обществен ред, които да пое-
мат отговорността за осигуряване на стабилност 
върху себе си и така да се осигури изтеглянето на 
външните сили.

2. Разпределението на задачите и отговор-
ностите между военните и полицейските сили и 
особено определянето на ролята на полицейските 
сили варира в зависимост от специфичните фактори 
определящи и влияещи на мисията. Особено важен 

фактор се явява мандатът на мисията, така както е 
определен от съответната правна рамка.

3. При провеждането на големи по своята същ-
ност стабилизиращи операции, полицейските сили 
действат наред с въоръжените сили, опериращи в 
съответния район. В идеалния случай двата вида 
сили – правоохранителни и въоръжени, действат 
под знака на ефективна функционална оперативна 
връзка и в този смисъл всички техни действия са ко-
ординирани и взаимосвързани. В същото време и 
двата вида сили запазват своя специфичен опера-
тивен профил и поле на действие.
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Възможности за използване  
на социалните мрежи  
във военни операции

подполковник д-р Петко Димов

Резюме: В доклада се разглеждат различните възможности за използване на социалните мрежи във 
военните операции. Твърди се, че те могат да се използват като оръжие за провеждане на психологически 
операции, киберинформационни операции, добиване на информация, кибершпионаж и за провеждане на 
хакерски атаки. 

Ключови думи: социални мрежи, киберинформационни операции, хакерски атаки.

Abstract: The report examines the different options for using social networks in military operations. It is 
alleged that they can be used as a weapon for conducting psychological operations, cyber information operations, 
cyber espionage and hacking attacks.

Key words: social media, cyber, information operations, hacking attacks.

Социалните мрежи заемат все по-значима роля 
в политическия и обществения живот на съвре-
менното общество, като водят със себе си съ-

ответните предизвикателства и рискове за общест-
вените дебати и промяна в действията или решени-
ята на държавните институции – президент, прави-
телство, парламент.1 Интернет е оръжие, което има 
много високо ниво на проникване в съзнанието и 
комуникациите на хората, защото голяма част от тях 
са свързани чрез акаунтите си в различни платфор-
ми за споделяне на опит, документи и впечатления. 
Днес всички хора са в социалните мрежи, но не 
всички от тях ни мислят доброто. Според едно из-
следване във всеки профил с повече от 1000 души 
се крият поне 3-ма злонамерени маниаци, които из-
ползват информацията за своите пъклени планове.2 
Всяка по-голяма група е изложена ежедневно на 
всички познати видове киберзаплахи и представля-
ва истински рай за хакерите, поради възможността 
да ударят едновременно голям брой потребители. 
Обикновено хакерите се опитват да се сдобият с ва-
шето доверие преди да атакуват.

Разпространението на мобилни устройства 
също допринася за увеличаване потреблението на 
социалните медии поради възможността лесно да 
споделяме преживяванията си в крачка и по време 
на път. Вижте само няколко примера за разпростра-
нението на социалните медии:

l	Фейсбук има почти 2 милиарда потребители 
към април 2017 г., всеки човек има средно 130 прия-
тели, средното престояване в сайта е 23 минути, като 
46% от потребителите са на възраст над 45 години.

l	Туитър има 319 милиона потребители, като 

33% са над 45 години, цели 54% го използват от мо-
билния си телефон и средното посещение на сайта 
е 14 минути.3

Данните потвърждават високото разпростране-
ние на платформите и доказват, че тяхната употреба 
не е само за младежта. Социални са хората от всякак-
ва възраст и всички прекарват много време на тях, 
без да мислят, че някой ги следи, за да ги нападне.

В много от случаите твърде повърхностно се 
споделя чувствителна информация за себе си или 
за фирмата, в която работят, което води до сериоз-
ни рискове. Точно поради тази причина социалните 
медии са интересни за правителствата, военните и 
разузнавателни служби.

Напоследък се заговори за проучване на въз-
можността да се използват социалните медии във 
военни операции, кибершпионаж или атаки на про-
тивникови правителства. Събитията от „Арабската 
пролет“ през 2011 г. която предизвика революция в 
Северна Африка и Близкия Изток чрез организиране 
в социалните медии, го доказват. 

Благодарение на масовото им разпростране-
ние, социалните медии са идеални за много дей-
ности във военния сектор, които представляват 
интерес за военните операции и разузнавателните 
агенции – предимно за осъществяване на контрол, 
мониторинг и анализ на обществото.

Днес те са абсолютно задължителни за употре-
ба и най-активни в тази дейност са държавите САЩ, 
Китай и Русия, но останалите страни (включително 
такива, като Иран и Сирия) също показват значите-
лен интерес, главно от възможността да се използ-
ват в следните видове военни операции:
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l	психологически операции PSYOPS и овладя-
ване на общественото мнение;

l	информационни операции в интернет;
l	киберразузнаване и шпионаж;
l	хакерски атаки над критичната инфраструк-

тура.
Като основен похват се откроява използването 

на социалните мрежи за пропаганда и разпростра-
нение на религиозна идеология. Точно в тази област 
социалните медии са много ефективни. Вече има 
разработени програми от киберспециалисти, които 
анализират в реално време киберпространството 
и влиянието му над реалния свят. Работи се върху 
ново поколение киберинструменти, които биха мог-
ли да се използват за анализ на толкова голямо ко-
личество информация, че да осъществят превенция 
и ранно предупреждение за различни ситуации.

Министерството на отбраната на САЩ напри-
мер са създали специален интернет портал за пре-
доставяне на всякакъв вид информация, свързана 
с използването на социалните медии за военни 
цели.4 Сайтът е предназначен да помага на военно-
служещите в използването на социалните медии и 
други интернет базирани възможности.

Според последния доклад от ENISA за на-
растващите заплахи и тенденции в информацион-
ните технологии, социалните медии са един от 
най-търсените сектори за атака.5

Благодарение на разпространението на соци-
алните технологии, нападателите ще продължат 
да развиват нови техники за атака на социалните 
профили на хората в интернет. Положението става 
още по-сериозно, ако вземем предвид връзката им 
с „интернет на нещата“ IoT в здравеопазването и об-
разованието.

Освен това социалните мрежи могат да се из-
ползват за постигане на дезинформация и контрол 
на политическата реторика. Един от методите за 
това е чрез инфилтриране на поставени лица в от-
делни социални отворени или затворени групи.

Психологически операции PSYOP

Социалните мрежи са привилегирован канал 
за провеждане на психологически операции, из-
ползван предимно за излъчване на информация 
влияеща на настроението (например емоции, мо-
тиви, обективна оценка на обосновката и др.) на 
големи маси от населението и политиката на прави-
телствата. Психологическите операции като цяло са 
важна част от установяването на дипломатически, 
военни и икономически дейности. Според амери-
канската военна наука психологическите операции 
са: „планирани операции за предоставяне на досто-
верна информация на противниковата аудитория с 
цел повлияване на техните емоции, мотиви, обек-
тивна логика и в крайна сметка промяна на поведе-
нието на техните правителства, организации, групи 
и определени индивиди“6.

В киберпространството могат да се използват 
различни технологии за промяна на настроенията 
по конкретни теми, като например уебсайтове, вир-
туална реалност, блогове, новинарски портали, ви-
део игри, чат ботове, и разбира се, социалните мре-

жи. Мисията на специалистите по кибероперации 
е да се възползват от всички кибертехнологии и да 
повлияят на хората да подкрепят каузата им или да 
създадат атмосфера на страх.

Например, кибертерористите от „Ислямска 
държава“ провеждат психологическа операция, 
чрез използване на социалните медии за разпрос-
траняване на самоубийствени атентати и привлича-
не на техни последователи.7

За да повлияят на общите нагласи по дадени 
теми, военните специалисти биха могли да орга-
низират политически и геополитически кампании 
за разпространяване на желана информация (фал-
шива или не) за създаване на дискусия по дадена 
тема. Дискусиите се използват за повишаване на 
чувствителността на обществото и влияят върху 
възприемането на определени събития от потреби-
теля. Естествено те предварително се манипулират 
с качването на определени коментари и мнения, 
които да създадат това чувство у посетителите. 

Използването на социалните мрежи позволя-
ва на атакуващия да създаде анонимни или целеви 
профили на реални лица и да публикува материали, 
без никакво забавяне в целенасочени географски 
региони или политически партии. Това се използва 
в комбинация с други психологически тактики от 
всякакво естество. Още повече, че съвременните 
технологии предоставят ефективни инструменти за 
анонимна връзка, което прави невъзможно да се 
разграничат правителствени операции от личното 
публикуване.

В обобщение, основните предимства на из-
ползването на социалните медии за психологиче-
ски операции са:

l	Социалните медии могат лесно да достиг-
нат различни индивиди, които трудно бихме мигли 
да докоснем по друг начин.

l	Използването на социалните мрежи е гъв-
каво, убедително, интерактивно и дава възможност 
за реагиране в динамични ситуации.

l	Киберсредата предоставя анонимност.
l	Психологическите операции, чрез социални-

те мрежи са много по-ефективни и предоставят до-
бра почва за желано въздействие от потребителя.

l	Информацията лесно може да бъде проме-
няна при нужда.

Операции за събиране  
на информация OSINT

Социалните медии предоставят една отлична 
възможност на разузнавателните служби да ана-
лизират и провеждат операции за събират инфор-
мация от открити източници OSINT (Open Source 
Intelligence). На стратегическо ниво е съвсем въз-
можно да се събира информация от публично дос-
тъпни източници. Миналата година, представи-
тел на DARPA (Defense Advanced Research Projects 
Agency) заяви: „Разбирането на онлайн поведение-
то е необходимо за прогнозиране на тенденциите“8.

Основни пречки за подобен тип военни опе-
рации са платформените ограничения прилагани за 
запазване на неприкосновеността на личния живот 
на физическите лица. Поради което в повечето слу-
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чай се анализира публично достъпна информация. 
Наблюдават се блогове, социални мрежи, уикита и 
всякакви други сайтове за събиране на информация.

ЦРУ и много други агенции използват терми-
на „слушане“ за тази дейност.9 За целта се използва 
софтуер, който позволява наблюдението на мили-
арди разговори и генериране на текстови анализи 
въз основа на предварително определени крите-
рии. Повечето модерни приложения за слушане 
може дори да определят настроението на участни-
ците в дискусии по отношение на някои теми.

През 2010 г. Министерството на вътрешната си-
гурност на САЩ откри, че муджахидински терорис-
тични групи все повече използват Фейсбук за про-
пагандни цели и като платформа за обмен на такти-
ческа информация по насочване на разузнавачи.10 
Терористичните групи също използват Фейсбук, за 
да си осигурят връзки към външни радикални фо-
руми, които дават инструкции относно използване-
то на анонимизиращи услуги като „Тор“ (Tor), за да 
маскират истинските си самоличности.11

Китайското, руското и американското прави-
телство масово инвестират в технологии за слушане 
и наблюдение. Агенцията за национална сигурност 
е изградила най-големия информационен шпи-
онски център в Юта за да прихваща, дешифрира и 
анализира комуникациите в света от всякакъв вид 
предаване.12

Пентагонът живо се интересува от софтуер, 
който автоматично да претърсва социалните медии 
и да предлага механизми за ранно предупрежде-
ние. Това не е толкова проста работа, защото все-
ки си прави различни профили и света в мрежите е 
доста динамичен, необходим е много добър кръс-
тосан анализ.

Тенденция е да се създават специални форми-
рования, които разработват киберсофтуер за злона-
мерени актове към чужди правителства. Най-често 
зловредният софтуер се използва за кибершпионаж 
или да повлияе на настроенията на населението и 
да породи несъгласие с правителството.

Извличането на информация и добиване на 
разузнавателни данни от социалните медии е мно-
го важна дейност за разузнаването. Има редица ин-
струменти за анализ на голямо количество събрани 
данни от социалните мрежи и картографиране в 
реално време на тенденциите в различните стра-
ни за конкретни събития и новини, като протести 
и социални движения. Всичко в интернет може да 
бъде обект на извличане на данни, като социални-
те мрежи представляват съответна част от данните, 
които се движат в интернет, което ги прави източ-
ници на голям интерес за всякакъв вид анализ. Со-
циалните медии в много случаи не само осигуряват 
сурови данни за разследване, но също така и връз-
ките между подгрупи на информация. Това може да 
бъде много полезно за събиране на разузнавателни 
данни и прогнози ( например, когато един полити-
чески лидер е на посещение в друга държава и т.н.).

Кибершпионаж

Едно от основните военни предназначения на 
социалните медии е кибершпионаж. Той включва:

l	подмяна на самоличност: способността да 
се представяте за друг потребител за да извлечете 
информация;

l	създаване на фалшив профил, който не съв-
пада със съществуващ човек;

l	Malware-базирани атаки: използване на 
зловреден код, за да се компрометира машина на 
жертвата и открадне чувствителна информация. 
Споделянето на линк на един компрометиран уеб-
сайт може да позволи на някой хакер да използва 
уязвимост в браузъра на потребителя, за да получат 
контрол над неговия компютър.

Кибершпионажът чрез социалните медии се 
основава главно на извличане на данни, чрез свър-
зани мрежи от контакти. Използването на социал-
ните медии може да бъде полезно за кибершпио-
нажа и киберразузнаването в етапа на подготовка 
за психологическите операции.

Услуги като Туитър и Фейсбук вече са често из-
ползвани за геополитически анализ на така нарече-
ните „протести“ в различни страни. Приемането на 
техники за извличане на данни за контакти и анализ 
на връзките дава възможност да се установят връз-
ките между различните лица. Също така може да 
се установят и частни контакти, които се споделят 
само с шепа хора.

Ето няколко примера. Имаше един много на-
шумял случай с висш командир на НАТО, на кого-
то беше направен фалшив профил във Фейсбук 
най-вероятно от китайски шпионин и с чийто акаунт 
се бяха натъкнали някой от колегите му в НАТО и 
споделят информация, която е контролирана в ака-
унта от шпионина.13

През май 2012 г., няколко дни преди втория тур 
на президентските избори във Франция, кабинета 
на Оланд е заразен от зловреден софтуер „Флейм“ 
(Flame), разпространяван във Фейсбук. Нападателите 
споделили линк към заразен сайт, който е реплика 
на Енисейския дворец, а е бил създаден с цел инфек-
тиране на машините за събиране на потребителски 
идентификационни данни.14 Всички машини, които 
са били част от президентската мрежа, включително 
редица от най-близките сътрудници на Саркози, са 
били заразени от агента „Флейм“ (Flame).

Хакерски атаки

Много хакери са заинтересовани от използване-
то на социални медии, най-вече защото те биха мог-
ли да разпространяват зловреден код сред широка 
аудитория (Malware-базирани кибератаки), която е 
слабо информирана за тяхната дейност и различни-
те киберзаплахи. Повечето случай на целенасочени 
атаки са примери на „социално инженерство“. Фи-
шинг атаките са доста по-малко в практиката. 

Във военен контекст, използването на социал-
ните медии може да позволи на хакери да наемат 
голям брой ботове и да проведат успешна атака 
срещу цели от критичната инфраструктура. Доста 
често социалните мрежи се използват за насочване 
на определена общност или физически лица да се 
сдобият с някой вирус и да получат т.нар. зомбира-
ни компютри, без да знаят. В последствие това да се 
използва в кибершпионажа.
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Според „АйБиЕм“ (IBM) социалните мрежи са 
доминиращите цели при осъществяване на имейл 
фишинг и основен метод на инфекция.15 В послед-
ните няколко години повечето широко мащабни 
атаки се причиняват от зловреден софтуер разпрос-
траняван, чрез социални медии, най-вече за бот на-
биране и за скриване на инфраструктурата за упра-
вление и контрол на трафика.

Най-общо злонамерените кодове в социални-
те мрежи могат да бъдат групирани в следните ка-
тегории:

l	Софтуер за кражба на акаунт в социалните 
мрежи – често става посредством фишинг и пред-
ложена фалшива форма за идентификация. В много 
случаи, тази проста схема е напълно достатъчна за 
набиране на лична информация, като имейл, паро-
ла и телефон.

l	Злонамерен софтуер на 3-та страна, който 
е като задна вратичка, чрез уязвимостите в интер-
нет браузъра или плъгините на използваните при-
ложения.

И двете категории до голяма степен се използ-
ват от киберпрестъпници, но също така биха могли 
да бъдат приложени от групи военни хакери за да за-
разят голям брой машини и създадат ботнет мрежа 
за последваща DDoS атака срещу противников обект.

Най-популярният пример за социален зловреден 
софтуер е „Кубфейс“ (Koobface), който се разпростра-
нява, чрез популярни социални мрежи като Фейсбук, 
Май Спейс и Туитър, като спам платформите с много 
заразени URL адреси, които сочат към компромети-
рани сайтове.16 Когато потребителите кликнат върху 
тези връзки, предложени например, чрез съобщение 
в платформата, той се пренасочва към някой компро-
метиран сайт използван, за да се види уязвимост в 
браузъра и да му се лепне заразен софтуер.

Въпреки, че до скоро IRC мрежите бяха 
най-често заразени със зловреден софтуер, напо-
следък много от boot майсторите започнаха да из-
ползват Фейсбук и Туитър, за да скрият заразен код 
в социалните мрежи. Поради наличието на голям 
обем на данни в тях, съхранявания зловреден код 
е трудно да се локализира, което е идеалната среда 
за скриването му.

Киберинформационните операции

Понятието идва от английското Cyber Information 
Operations (CIO). От него се подразбира, че това са 
операции за създаване на положително отношение 
към даден клиент в интернет пространството. Пости-
га се чрез насърчаване на положителни изявления за 
клиента, които взимат надмощие над отрицателните 
сведения във връзка с неговата дейност.

Централно място в процеса на планиране на кон-
цепцията за киберинформационните операции зае-
мат възможните проблеми, които пораждат спорове 
в обществото по дадената област. По-просто казано 
се изразява гражданко несъгласие по определени 
въпроси, например, за добива на шистов газ, чрез 
инжектиране на вода под високо налягане, се спори 
дали е опасно или безопасно? Консенсусът по спор-
ния въпрос се достига под влиянието на положител-

ните коментари, които взимат надмощие над негатив-
ните послания. Това е основната на цел на CIO.

С все по-голямото разпространение на социал-
ните медии в нашия живот, частните лица и граждан-
ски групи стават все по-силни във формирането на 
негативни онлайн настроения по различни важни 
за държавата въпроси. Въпреки, че в по-голямата 
част от случаите хейтърските коментари не са верни, 
те имат изключително вреден ефект върху репутаци-
ята на облъчения индивид или организация.

Често този вид коментари са анонимни с цел 
техните автори да не носят юридическа отговор-
ност за тях и за да не дават възможност за отговор. 
С помощта на киберинформационните операции 
се позволява на клиента да се противопостави на 
негативните настроения със свои положителни из-
явления.

Възможните сценарии на провеждане на ки-
беринформационните операции се разделят на две 
нива:

l	Смекчаване – това ниво се постига чрез по-
пуляризирането на положителни изявления за кли-
ента, които да завземат първата страница с резулта-
тите на търсачките по определените ключови думи 
за клиента.

l	Премахване – пълно премахване на лошите 
коментари или обезсмислянето им, чрез отговор на 
контекстуален въпрос на високо равнище.

Какви могат да бъдат показателите за успех 
на дадена киберинформационна операция? Основ-
ната цел на една такава операция е да се изключат 
негативните коментари от първата страница с ре-
зултатите от търсене на Гугъл. Изследванията на 
SEO специалистите показват, че 90% от хората по-
сещават само сайтовете класирани на първо място 
и съответно не могат да се повлияят значително от 
останалите.17 CIO се стреми да насърчава положи-
телните над отрицателните мнения в рамките на 
социалното медийно пространство с цел формира-
нето на положително отношение за даден клиент.

CIO използва много специфичен набор от тех-
нологии и методики за постигане на целите, кои-
то включват:

l	Анализ на целевата аудитория – най-важни-
ят фактор за успеха в манипулирането на дадена 
група от хора е опознаването на целевата аудито-
рия, най-вече какво ще и се хареса и какво не? Клю-
чова част от CIO е да се идентифицират преоблада-
ващите вярвания, основни ценности и болезнени 
точки за манипулация на даденото общество.

l	Анализ на социалните мрежи – благодаре-
ние на определен софтуер може да се определят 
най-влиятелните играчи в рамките на една соци-
ална мрежа. Чрез тяхното повлияване може да се 
влияе и на останалите членове на това общество.

l	Облъчване на аудиторията с положителни 
мнения и коментари, които да се оптимизират от 
SEO гледна точка и да завземат първата страница на 
Гугъл.

l	Хакинг, киберпрестъпления и премахване на 
активните заплахи там, където не е възможно да се 
избутат по методите за оптимизация на търсачки.

Социалните медии имат значителна роля във 
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формиране на нагласите на обществото и решени-
ята на държавното ръководство, поради което са 
станали обект на киберпрестъпниците, военни опе-
рации и разузнавателни служби.

Без съмнение, социалните медии са от стра-
тегическо значение за военния сектор, тъй като те 
предлагат огромно количество информация, която 
може да бъде анализирана с помощта на различни 
инструменти. Те биха могли да бъдат използвани, 
като мощно оръжие за събиране на информация, 
кибершпионаж, а също така и като активен ком-
понент в ботнет инфраструктура. Поради което е 

1 Natsionalna strategiya za kibersigurnost „Kiberustoychiva Bulgaria 2020“, Sofia, Ministerski savet, 2016.
2 ENISA Threat Landscape Report 2016. 15 Top Cyber-Threats and Trends. Final Version 1.0, 2017.
3 https://postvai.com/internet-analizi/voenni-socialni-medii.html
4 http://www.defense.gov/home/features/2009/0709_socialmedia/
5 ENISA Threat Landscape Report 2016…
6 Baker, P. Psychological Operations within the Cyberspace domain. 2010.
7 https://postvai.com/internet-analizi/voenni-socialni-medii.html
8 http://www.darpa.mil/
9 http://resources.infosecinstitute.com/social-media-use-in-the-military-sector/
10 http://www.defense.gov/home/features/2009/0709_socialmedia/
11 https://postvai.com/internet-analizi/voenni-socialni-medii.html
12 http://www.defense.gov/home/features/2009/0709_socialmedia/
13 http://resources.infosecinstitute.com/social-media-use-in-the-military-sector/
14 https://postvai.com/internet-analizi/voenni-socialni-medii.html
15 https://www.ibm.com/security/xforce/
16 Baker, P. Psychological Operations…
17 https://postvai.com/internet-analizi/voenni-socialni-medii.html

Baltazar, J, Costoya, J., Flores, R. The Real Face of Koobface: the Largest Web 2.0 Botnet Explained, 2010.

необходимо да се инвестират повече средства в 
създаване на системи за ранно предупреждение и 
идентифициране на киберзаплахите. 

Армията има нужда да се отвори към социал-
ните медии, но това трябва да се направи съзна-
телно, чрез предварителна подготовка на военни 
формирования и интернет ресурси от мирно вре-
ме. Военния персонал и техните семейства трябва 
да бъдат обучени как да управляват социалните си 
профили. Винаги трябва да се има в предвид, че 
социални медии са мощни ресурси, които могат да 
носят със себе си и невероятен брой заплахи.
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Миграционният натиск и бежанската 
криза – състояние и предизвикателства 
за нормативната уредба на Република 

България и Европейския съюз
майор Петър Стоилов

Резюме: Бежанската криза от началото на лятото на 2015 г. несъмнено е една от най-коментираните 
теми и главен проблем за Европа и Европейския съюз. Пред европейските държави се появява предизвика-
телството за приемане на огромна част от тези хора и справяне с хуманитарните и социални проблеми, които 
бежанските потоци крият.

Необходимостта от създаване на законови механизми за закрила на бежанците и мигрантите се включ-
ва в приоритетните области на българското правителство и европейските страни. Така държавите достигат до 
необходимостта от създаване на единна правна рамка за бежанците. 

Ключови думи: бежанец, имигрант, хуманитарен статут, Европейски съюз, нормативна база.

Abstract: The refugee crisis from the beginning of the summer of 2015 is undoubtedly one of the most discussed 
topics and a major issue for Europe and the European Union. European countries face the challenge of accepting a 
large number of these people and tackling the humanitarian and social problems that refugees face.

The need to establish legal mechanisms for the protection of refugees and migrants is included in the priority 
areas of the Bulgarian government and the European countries. Thus, the states have reached the need to create a 
unified legal framework for refugees.

Key words: refugee, migrant, humanitarian status, European Union, legislation.

Краят на ХХ век и началото на ХХІ век са беляза-
ни с развитие на доверието и сътрудничеството 
в глобален мащаб. Разширяват се и се задъл-

бочават процесите на европейската и евроатланти-
ческата интеграция. Укрепват мирът и сигурността. 
Нарастват възможностите за управление на кризи 
и предотвратяване на конфликти. Това повишава 
равнището на международната и регионалната си-
гурност, както и сигурността на отделните държави. 
Степента на опасност от глобален конфликт е ниска 
и не създава заплахи за световния мир. 

Бежанската криза от началото на лятото на 
2015 г. несъмнено е една от най-коментираните 
теми за последните месеци и главен проблем за Ев-
ропа и Европейският съюз.1 Нейното начало обаче 
далеч не е толкова скорошно – големи бежански 
вълни са наблюдавани още и през 1992 г., 2001 г., 
2006 г., 2012 г. и вълната от 2015 г., която продължа-
ва и до днес.

Огромният поток от бежанци през последните 
години се дължи на избухналата гражданска вой-
на в Сирия, като бежанските вълни увличат и други 
мигранти, чиито подбуди са чисто икономически – 
търсене на по-добър стандарт на живот.

Мащабността на тези събития поражда изклю-

чително силен отзвук сред гражданите на различ-
ните европейски страни и техните правителства. 
Появяват се различни теории и предположения 
защо Старият континент е желаната дестинация за 
тези хора и кои всъщност са те.

Според някои мнения, именно пътят към Евро-
па и в частност Западна Европа, наричан още пътят 
на „Ориент експрес“, е естествен за големите миг-
рационни групи и винаги е бил предпочитан от тях 
още от векове. Той се счита за най-безпрепятствен 
от географска и климатична гледна точка и води до 
държави с висок стандарт на живот и високи нива 
на толерантност, които имат големи възможности 
за реализация, образование и пр. Въпреки концеп-
цията за богатия Изток и бедния Запад, винаги миг-
рационните потоци са били към Западна Европа, а 
не от нея към други посоки.

Според други теории, с оглед на това, че ев-
ропейското население застарява и намалява, кон-
тинентът остро се нуждае от имиграция. Кризата 
с бежанците откроява още един голям структурен 
проблем на Европа – демографията. И все пак мно-
зина в Европа се изказват категорично против ими-
грацията, защото тя предполага социална промяна.

Трети пък наричат Европа „социална каса за 



99

милиони хора“. Наскоро беше направено сравне-
ние между Америка и Европа, което всъщност от-
крои една основна разлика: когато емигрант отива 
в САЩ, той отива да работи – и си търси работа. Ко-
гато емигрант отива в Европа, той търси социални 
помощи.

Пред европейските държави се явява предиз-
викателството за приемане на огромна част от тези 
хора и справяне с хуманитарните и социални про-
блеми, които бежанските потоци крият.

Необходимостта от създаване на законови 
механизми за закрила на бежанците и мигрантите 
се включва в приоритетните области на българско-
то правителство и страните членки на Европейския 
съюз.

Настоящият доклад е основан на българското2 
и европейското законодателство, свързано с бежа-
нците и миграциите, доколкото такова е налице.

Международна закрила. След Втората светов-
на война, приключила на 9 май 1945 г., много хора, 
избягали от своите държави по време на войната, 
не могат или не искат да се завърнат в тях заради 
преживяното, разрушенията и липсата на сигур-
ност. Затова международната общност решава да 
уреди техния въпрос като приеме разпоредби тези 
хора да получат разрешение да останат там, където 
се намират, за да живетя спокойно и без страх за 
живота си.

Ето защо през 1951 г. ООН приема Конвенция 
за статута на бежанците. Тази конвенция е подпи-
сана в Женева, Швейцария и затова е по-известна 
като „Женевската конвенция от 1951“. По-късно, 
през 1967 г., в Ню Йорк допълнително е подписан 
и протокол за статута на бежанците, известен като 
„Нюйоркския протокол“. Тези два международни 
акта уреждат правата на хората, избягали от стра-
ната си на произход в друга държава, за да потърсят 
убежище и закрила. Най-важното между тях е пра-
вото да се получи „статут на бежанец“.

Във всички държави от Европейския съюз Же-
невската конвенция на ООН се спазва и прилага като 
задължителна. Освен нея обаче Европейският съюз 
има и други общи правила, които освен статута на 
бежанец уреждат и възможност за получаване на 
един допълнителен вид статут на територията на 
Европа, наречен „субсидиарна закрила“ В България 
тази субсидиарна закрила се нарича „хуманитарен 
статут“. Така човек, който търси закрила, може да 
получи в държавите от ЕС един от двата вида инди-
видуални статути – статут на бежанец или субсиди-
арна закрила (хуманитарен статут), които са позна-
ти под общото име „международна закрила“.

България се присъединява и подписва Женев-
ската конвенция и Нюйорксия протокол през 1992 г., 
а през 2007 г. се присъединява и към държавите 
от ЕС. По този начин за България са задължителни 
както правилата на ООН за закрила на бежанците, 
така също и правилата на ЕС за предоставянето на 
международна закрила – както под формата на бе-
жанец, така и под формата на хуманитарен статут.

Бежанец. Статут на бежанец в България се 
предоставя на чужденец, който изпитва основател-
ни опасения от преследване поради своята раса, 

религия, националност, принадлежност към опре-
делена социална група или поради или поради по-
литическото си мнение или убеждения и именно 
поради тези причини не може или не желае да се 
ползва от закрилата на държавата си по произход 
или да се завърне в нея. 

Следователно един чужденец трябва да отго-
варя на записаните в закона изискавания и основа-
ния, за да му се предостави и да получи статут на 
бежанец в България.

При предоставяне на статут на бежанец чуж-
денец придобива права, които му се гарантират от 
законите.

Хуманитарен статут. Хуманитарен статут в 
България се предоставя на чужденец, принуден да 
напусне или да остане извън държавата си по про-
изход, тъй като в тази държава е изложен на реална 
опасност от тежки посегателства като смъртно на-
казание или екзекуция, изтезание, нечовешко или 
унизително отношение или наказание.

Хуманитарния статут се предоставя и в случай 
на война, когато за хората от определена държава 
съществуват тежки и лични заплахи срещу живота 
или личността им като цивилни лица поради наси-
лие, произтичащо от вътрешен или международен 
конфликт.

Следователно един чужденец трябва да отго-
варя на записаните в закона изисквания и основа-
ния, за да му се предостави хуманитарен статут в 
България. 

При предоставяне на хуманитарен статут чуж-
денецът придобива права, които му се гарантират 
от законите в България.

Имигрант. Имигрантът е човек, който напус-
ка страната си, за да се установи да живее трайно 
в друга държава. Когато напускат своята държава, 
хората се наричат „емигранти“, а когато влизат в 
чужда държава се наричат „имигранти“. Причини-
те за имиграцията в друга държава могат да бъдат 
различни – работа, създаване на семейство или об-
разование. Независимо каква е причината обаче, 
имигрантите напуската страната си и отиват в дру-
гата държава по свое собствено желание и решение 
без принуда от някого или нещо.

Държавите не са длъжни да приемат на тяхна-
та територия хора, които не са техни граждани. Ими-
грацията е ограничена от изискването за конкретна 
причина (основание) да се разреши на чужденец да 
влезе и да остане да живее в чуждата държава, на 
която не е гражданин.

Ако имигрантът влезе в България или друга 
европейска държава без паспорт, виза или не през 
определените за това места без разрешението на 
граничните власти, той ще бъде третиран като не-
законен имигрант.

Тенденции в правото на ЕС  
по въпросите на убежището3

Правната политика на ЕС по отношение на бе-
жанците за първи път се прокламира в Договора 
от Амстердам през 1997 г. Преди приемането му 
всяка държава самостоятелно е решавала въпроса 
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за предоставяне на статут на бежанец, тълкувайки 
разпоредбите на Конвенцията. Нещо повече, обща-
та политика на всички страни членки на ЕС е била да 
ограничи потока на бежанци чрез сключването на 
двустранни споразумения с източноевропейските 
страни за обратно приемане на бежанците. 

Така, след ратифицирането на Конвенцията 
от 1951 г. в Австрия, Германия и Франция са при-
ети специални закони, уреждащи процедурата за 
предоставяне на статут на бежанец. Въпреки това, 
ратификацията на Конвенцията налага на държави-
те задължения, свързани с прилагането на нейни-
те разпоредби, без дискриминация, съблюдаващи 
зачитането на принципа за забрана за връщане, 
издаването на пътни документи. Изпълнението на 
тези ангажименти се извършва чрез разработване-
то и приемането на законите за чужденците, които 
съдържат на понятието „бежанец“. Концепцията за 
„бежанец“ се регулира по два начина. Някои държа-
ви имат ограничена препратка към Конвенцията от 
1951 г. и Протокола от 1967 г., а в други – самостоя-
телно определение, най-вече съвпадащо с опреде-
лението на Конвенцията.

Така в Обединеното кралство в Закона за граж-
данството, убежището и миграцията от 2002 г., бе-
жанец е лице, което попада под определението на 
Конвенцията и Протокола. Във финландския Закон 
за чужденците от 2004  г. е постановено, че „бежа-
нец е чужд гражданин, който отговаря на опреде-
лението на член 1 на Конвенцията от 1951 г., Про-
токолът от 1967 г.“ А например в законите на Шве-
ция и Словения се възпроизвежда дефиницията на 
бежанец от Конвенцията. Швейцария в своя Закон 
за убежището е развила определението от Конвен-
цията, за да се включат като критерии мерки, които 
оказват непоносим психологически натиск.

Посочената по-горе специфика е особено ха-
рактерна за страните от Западна Европа (към насто-
ящия момент ЕС вече се състои от 28 държави член-
ки, но те са с различно социално-икономическо 
развитие), които поради високото ниво на разви-
тие, либералната политика по отношение на бежа-
нците и историческите традиции са привлекателни 
за голям брой емигранти. Може би това е и причи-
ната за засилена активност в западноевропейските 
страни, за подобряване на законодателството за 
бежанците, насочено към разработването на нови 
закони по своя статут в рамките на самата държава, 
както и приемането на резолюции, координиране 
на политиката за бежанците в ЕС и др. 

Въпреки това, в Западна Европа, специално в 
рамките на повишената заплаха от международен 
тероризъм, има тенденция да се ограничи достъ-
па до територията на държавите и процедурите за 
предоставяне на статут на бежанец, като се създа-
ват различни пречки за приемането чрез концеп-
цията за „сигурна страна на произход“ и „сигурна 
трета страна“. Освен това на практика държавата 
отказва убежище на такива лица като „разселени 
лица“, „нелегални имигранти“, „икономически ими-
гранти“, „псевдобежанци“, „чужденци“ и т.н. раз-
лични критерии за тълкуване на определението на 
статута им. По този начин те се опитват да ограни-

чат притока на бежанци на тяхна територия.
Конвенциите и споразуменията, които са пре-

ки източници на бежанското право, могат да бъ-
дат класифицирани според териториалния обхват 
на универсални и регионални. Към универсалните 
се отнася Конвенцията от 1951 г. за статута на бе-
жанците и Протокола към нея от 1967 г. Към реги-
оналните споразумения могат да се посочат меж-
дународните договори, сключени в рамките на 
регионални и международни организации, чийто 
обхват се простира до държавите, принадлежащи 
към същия географски район. Това са Конвенцията 
за някои аспекти на бежанските проблеми в Африка 
(1969), Европейското споразумение за премахване 
на визите за бежанците (1959), Европейското спо-
разумение за прехвърляне на отговорност за бежа-
нците (1980), Споразумението на Съвета на Европа 
относно бежанците-моряци (1957) и Протокола 
(1973), Дъблинската конвенция от 1990 г. за опре-
деляне на държава отговаряща за разглеждане на 
предложения за убежище, подадени в една от дър-
жавите членки на Европейската общност, Конвен-
цията на Европейския съюз от 1990  г. за изпълне-
нието на Шенгенското споразумение от 1985 г. 

Трябва да се отбележи, че всички регионални 
споразумения, въпреки че са основани на разпоред-
бите на Конвенцията през 1951 г., или имат особености 
в тълкуването на термина „бежанец“ (Конвенцията от 
1969 г. на ОАЕ, Споразумение на страните от ОНД от 
1993 г.), или се уточняват въпросите, свързани с пре-
доставянето на убежище и гранични контролно-про-
пускателни пунктове (Споразумение на Конвенцията 
на Съвета на Европа и Европейския съюз).

Новите тенденции в правото на ЕС по въпро-
сите на убежището, са разгледани в контекста на 
следните актове в тази насока:

l	Директива 2011/95/ЕС на Европейския пар-
ламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно 
стандарти за определянето на граждани на трети 
държави или лица без гражданство като лица, на 
които е предоставена международна закрила, за 
единния статут на бежанците или на лицата, кои-
то отговарят на условията за субсидиарна закрила, 
както и за съдържанието на предоставената закри-
ла (преработен текст) (Обн. L ОВ. бр. 337 от 20 де-
кември 2011 г.);

l	Директива 2011/51/ЕС на Европейския пар-
ламент и на Съвета от 11 май 2011 г. за изменение 
на Директива 2003/109/ЕО на Съвета за разширява-
не на обхвата ѝ до лица, ползващи се с междуна-
родна закрила – (текст от значение за ЕИП) (Обн. L 
ОВ. бр. 132 от 19 май 2011 г.);

l	Директива 2005/85/ЕО на Съвета от 1 де-
кември 2005 г. относно минимални норми относ-
но процедурата за предоставяне или отнемане на 
статут на бежанец в държавите членки (Обн. L ОВ. 
бр. 326 от 13 декември 2005 г.);

l	Директива 2008/115/ЕО на Европейския 
парламент и на съвета от 16 декември 2008 г. от-
носно общите стандарти и процедури, приложи-
ми в държавите членки за връщане на незаконно 
пребиваващи граждани на трети страни (Обн. L ОВ. 
бр. 348 от 24 декември 2008 г.);
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l	Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета от 
18 февруари 2003 г. за установяване на критерии и 
механизми за определяне на държава членка, ком-
петентна за разглеждането на молба за убежище, 
която е подадена в една от държавите членки от 
гражданин на трета страна (ОВ L 50, 25 февруари 
2003 г.);

l	Резолюция на Европейския парламент от 
10 март 2009 г. относно бъдещето на Общата ев-
ропейска система за предоставяне на убежище 
(2008/2305(INI)), (Обн. C ОВ. бр. 87 от 1 април 2010 г.);

l	Резолюция на Европейския парламент от 
18 май 2010 г. относно изготвянето на съвместна 
програма на ЕС за презаселване (2009/2240(INI) 
(Обн. C ОВ. бр. 161 от 31 май 2011 г.);

l	Решение на Европейския парламент и на 
Съвета за изменение на Решение № 573/2007/ЕО за 
създаване на Европейски фонд за бежанци за пе-
риода от 2008 до 2013 г. (COM(2009)0456);

l	Директива 2011/95/ЕС, която отменя Ди-
ректива 2004/83/ЕО на Съвета от 29 април 2004 г. 
относно минималните стандарти за признаването и 
правното положение на гражданите на трети стра-
ни или лицата без гражданство като бежанци или 
като лица, които по други причини се нуждаят от 
международна закрила, както и относно съдържа-
нието на предоставената закрила.

l	Директива 2005/85/ЕО на Съвета е следва-
щият важен документ в определяне на новите тен-
денции на правото на ЕС по въпросите, свързани с 
убежището.

Системата „Евродак“

Според Регламент (ЕО) № 2725/2000 на Съве-
та от 11 декември 2000 г. чл. 1 се създава „система, 
която се нарича „Евродак“, чиято цел е да доприне-
се за определянето на държавата членка, която по 
силата на Дъблинската конвенция е компетентна за 
разглеждане на молба за убежище, която е подаде-
на в дадена държава членка, и да улесни в други 
отношения прилагането на Дъблинската конвенция 
при предвидените в настоящия регламент условия.“ 

Ресурсите на Европейския фонд за бежанците 
и на Европейската служба за подкрепа в областта на 
убежището се мобилизират за предоставянето на 
адекватно подпомагане на усилията на държавите 
членки за изпълнение на стандартите, определени 
във втората фаза на Общата европейска система за 
убежище, по-специално на онези държави членки, 
които срещат специфичен и несъразмерно голям 
натиск за техните системи на убежище, по-специ-
ално поради тяхното географско или демографско 
положение.

Националното законодателство

Значението на националното законодател-
ство, като източник на бежанското право се дължи 
на ролята на държавата при решаване на въпроса 
за предоставяне на статут на бежанец. Ето защо, в 
повечето държави, са приети специални закони за 
статута на бежанците. По-специално, в Република 

България, това са: Конституцията на Република Бъл-
гария, Закон за убежището и бежанците (Обн. ДВ. 
бр. 54 от 31 май 2002 г., изм. ДВ. бр. 39 от 20 май 
2011 г.), ратифицираните съответно: Женевската 
конвенция за статут на бежанците от 1951 г. и Ню-
йоркския протокол от 1967 г. – имплементирани в 
българското законодателство през 1992 г. (Обн., ДВ, 
бр. 36 от 5 май 1992 г., доп., бр. 30 от 1993 г.), Наред-
ба за условията и реда за сключване, изпълнение 
и прекратяване на споразумение за интеграция на 
чужденци с предоставено убежище или междуна-
родна закрила (по-късно отменена от правител-
ството) 

Съгласно закона за убежището и бежанците:
Чл. 3. (1) Република България осъществява из-

пълнението на задълженията си по Конвенцията 
за статута на бежанците от 1951 г. и Протокола за 
статута на бежанците от 1967 г. чрез своите държав-
ни органи в сътрудничество с Върховния комисар 
на Организацията на обединените нации за бежа-
нците.

Законът за убежищата и бежанците урежда 
не толкова правото на убежище, колкото правото на 
бежанците да получат особена закрила, която бива 
четири форми: убежище, статут на бежанец, хума-
нитарен статут и временна закрила.

Различната трактовка на термина „бежанец“ в 
международните договори и националното законо-
дателство е довела до различни доктринални под-
ходи по отношение на най-подходящото определе-
ние за бежанците, съответстващо на съвременната 
мотивация на принудителната миграция. 

България е напълно ангажирана с развитието 
на европейската политика в областта на убежище-
то при отчитане самостоятелността на държавите 
членки при решаването на индивидуалните молби 
за закрила, както и при участието им в механизми 
за практическа солидарност. Важна цел е нами-
рането на гаранции и постигане на баланс между 
приоритетите на държавната политика и поетите 
международни задължения, както и строгото ди-
ференциране на правомощията и координацията 
между държавните органи, ангажирани със защита 
на основните права и свободи на търсещите закри-
ла чужденци. 

Политиката на Република България в областта 
на миграцията, интеграцията и убежището се осно-
вава на националните интереси и на европейските 
принципи за управление на миграционните процеси:

l	законност и защита на човешките права;
l	координация и партньорство;
l	прозрачност;
l	анализ, научност и проактивност;
l	отчетност, мониторинг и контрол;
l	равни възможности.4

Стриктно спазване на разпоредбите на анти-
дискриминационното законодателство при про-
веждане на миграционната политика по отношение 
на гражданите на трети страни и лицата без граж-
данство, законно пребиваващи на територията на 
страната и на разпоредбите относно основните чо-
вешки права по отношение на незаконно пребива-
ващите емигранти.
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Бежанският поток е сериозно предизвикател-
ство за вътрешната и външната политика на Репу-
блика България. Трябва задълбочено да се анали-
зира фактът, че България остава в периферията на 
бежанския наплив. Трябва да се посочат факторите, 
които пренасочват този човешки поток извън на-
ционалната територия. Някои от тях са с позитивно 
съдържание, но някои – с негативно. България като 
кандидат за членство в системата Шенген е една от 
най-стриктно спазващите европейските нормати-
ви. България доказва, че е държава от ЕС, а не те-
ритория извън ЕС. В същото време, за съжаление, 
ниският жизнен стандарт е основен щит срещу при-
съствието на бежанци. Тя обаче не може да бъде 
вечна гаранция за нашето бъдеще. Всеки народ и 
държава работи за своето благоденствие и това със 
сигурност ще привлича хора, които биха желали да 
се заселят на нашата територия. 

Вследствие на направения преглед и анализ 
на състоянието на нормативната уредба на Репу-
блика България и Европейския съюз се очертават 
и предизвикателствата, пред които е изправена тя. 
Едно от тях е, че заедно с легално и по законен на-
чин влезлите в Европейския съюз имигранти има и 
огромен брой незаконно пребиваващи. Спрявянето 
с този проблем изисква преразглеждане на сега съ-
ществуващите закони. Нерегистрираните имигран-
ти и бежанци, отказващи регистрация опасявайки 
се, че няма да получат убежище практически нямат 
възможност да получат работа, т.е. принудени са да 
работят нелегално, да се ангажират с криминална 
активност или да станат част от терористична мре-
жа, което е и заплаха за сигурността на страните от 
Европейския съюз. 

Предизвикателство се оказва и несъгласието 
на някои от страните членки на Европейския съюз, 
в частност Вишеградската четворка, с част от ре-

гламентите и директивите на ЕС. Това са най-вече 
онези свързани със задължението на всички стра-
ни членки на съюза да приемат бежанци на квотен 
принцип.

Не на последно място, самите закони и норма-
тивни актове, действащи в страните от Европейския 
съюз, са разписани още по време на предходни миг-
рантски вълни. Натискът на мигриращите и маща-
бът на бежанските вълни са били в пъти по-малки. 
Голяма част от нормативните актове се оказва, че не 
са актуални към настоящия момент. Необходимо е 
бързото им адаптиране, за да могат да бъдат при-
лагани и при бежанска вълна от сегашния мащаб.

Предизвикателството на миграционния натиск 
е съпроводено и от дилемата между запазването на 
сигурността на национално и на европейско ниво и 
защитата на правата на човека – основополагаща за 
ЕС ценност, върху която съюзът е изградил между-
народния си имидж.

Друго основно предизвикателство, което ще 
се появи в следващите 5 – 10 години е, че тази не 
малка маса от хора така или иначе ще получи и из-
бирателни права и това неминуемо ще повлияе на 
политическата карта на Европа.

Следва да се има предвид, че в националното 
законодателство на Република България са въве-
дени и се прилагат относимите Общностни актове, 
свързани с миграцията и убежището. Изпълнението 
на критериите, заложени в основополагащи дирек-
тиви на Европейския съюз, е ключов елемент за ре-
ализиране на обща миграционна политика, целяща 
да гарантира на всички етапи ефективно управле-
ние на миграционните потоци, справедливо трети-
ране на гражданите на трети страни, пребиваващи 
законно в държавите членки на ЕС, както и предо-
твратяване на незаконната миграция и трафика на 
хора и засилена борба с тези явления. 

1 http://www.wreview.eu/s/bejanskata-kriza-v-eu.html (10.05.2017 g.)
2 Zakon za ubezhishteto i bezhantsite v sila ot 1 dekemvri 2002 g. Obn. DV. br. 54 ot 31 may 2002 g., izm. DV. br. 31 ot 8 april 

2005 g., izm. DV. br. 30 ot 11 april 2006 g., izm. DV. br. 52 ot 29 yuni 2007 g., izm. DV. br. 109 ot 20 dekemvri 2007 g., izm. DV. br. 82 
ot 16 oktomvri 2009 g., izm. DV. br. 39 ot 20 may 2011 g., izm. DV. br. 15 ot 15 fevruari 2013 g., izm. DV. br. 66 ot 26 yuli 2013 g., 
izm. DV. br. 98 ot 28 noemvri 2014 g., izm. i dop. DV. br. 80 ot 16 oktomvri 2015 g., izm. i dop. DV. br. 101 ot 22 dekemvri 2015 g.; 
Ustroystven pravilnik na Darzhavnata agentsiya za bezhantsite pri ministerskiya savet reshenie № 858 ot 4 noemvri 2015 g. za 
odobryavane na ramka na natsionalen mehanizam za izpalnenie na angazhimentite na Republika Bulgaria po reshenie (es) 2015/1523 
na saveta ot 14 septemvri 2015 g. i po reshenie (es) 2015/1601 na saveta ot 22 septemvri 2015 g.; Reshenie № 263 ot 12 april 
2016 g. za odobryavane na ramka na natsionalen mehanizam za izpalnenie na angazhimentite na Republika Bulgaria po prezaselvane; 
Naredba za otgovornostta i koordinatsiyata na darzhavnite organi, osashtestvyavashti deystviya po prilaganeto na reglament dablin 
i reglament Evrodak; Sporazumenie mezhdu pravitelstvoto na Republika Bulgaria i varhovniya komisar na OON za bezhantsite; 
Natsionalna strategiya v oblastta na migratsiyata, ubezhishteto i integratsiyata 2015 – 2020 g.

3 Bezhansko pravo. Narachnik za sluzhebni advokati, predostavyashti pravna pomosht na litsa, tarseshti zakrila s otkaz v hoda 
na sadebnoto proizvodstvo.

4 Natsionalnata strategiya v oblastta na migratsiyata, ubezhishteto i integratsiyata (2011 – 2020).
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Готовност на студенти за действие  
в критична ситуация
Петя Банчева, доцент д-р Румяна Карева

Резюме: В доклада са представени резултатите от анкетно изследване на готовността на студенти от 
три университета за действие в критична ситуация. Направени са изводи и препоръки за подготовката на 
студентите.

Ключови думи: критична ситуация, готовност, поведение.

Abstract: The report presents the results of a study of three universities students’ readiness to perform 
adequate behavior in a critical situation. Conclusions and recommendations for students training are presented too.

Key words: critical situation, readiness, behavior.

Изучаването на реакциите на човек в критична 
ситуация е особено актуално днес, защото жи-
веем във време, в което критичните ситуации 

се случват ежедневно. Само през първите седмици 
на декември 2016 г., когато приключи изследване-
то, станало основа на тази разработка, България 
се сблъска с критични ситуации от различен вид. В 
страната ни катастрофа на влак, превозващ цистер-
ни със запалимо вещество, отне живота на седем 
души и нанесе огромни материални щети в село 
Хитрино, Шуменска област. Светът беше потресен 
от нови кървави атентати в Европа, земетресения в 
различни части на планетата, самолетни катастро-
фи, всекидневни жертви на войната по пътищата.

Този списък може да се допълни с още много 
събития, но идеята е ясна – критичните ситуации се 
случват всеки ден, те възникват неочаквано, про-
тичат с голяма интензивност и обикновено нанасят 
щети – материални и психологически, отнемат жи-
воти и имат трайни неблагоприятни последствия 
върху човешкия живот. 

Тези събития, голяма част от които не се под-
дават на контрол от страна на човека, изчерпват не-
говите ресурси за оцеляване – според допускането 
преди началото на изследването, колкото по-слабо 
подготвен е човек, толкова по-малък е шансът му за 
адекватно поведение и обратното – по-добре под-
готвеният човек има по-добър шанс за такова пове-
дение, разбирано не само като оцеляване, а и като 
възможност да възстанови благополучието си и да 
продължи пълноценно живота си.

Теоретична основа на изследването

За понятието критична ситуация има различ-
ни схващания в научните среди и поради това – раз-
лични дефиниции. 

В EN 1050 критичната ситуация е дефинирана 
като „всяка ситуация, в която човекът е изложен на 
една или повече опасности“1.

Според Л. Владимиров „критичността в бъл-
гарския език се тълкува като съдбовност, сери-
озност, опасност. От там идва прилагателното 
критичен, което е свойствено на криза, кризисен, 
мъчителен, съдбоносен, опасен“.2 Критичността 
може да се отнася за явления, състояния и си-
туации. При критичното явление се наблюдава 
„проявяване на особени свойства на физични, 
химични, биологични и други ефекти“. Критично-
то състояние е такова, при което колкото и мал-
ка да е промяната на дадена характеристика, тя 
води до преобразувания в цялата система. Кри-
тичната ситуация от своя страна е „специфична 
категория“. Тя може да се представи като съвкуп-
ност от обстоятелства и условия, които създават 
конкретни положения и отношения. От тук след-
ва да заключим, че критичната ситуация обхва-
ща критичните явления и състояния, но тя има 
свои собствени характеристики поради факта, 
че „води до нови взаимоотношения, до съдбов-
ности и опасности“3. 

Критичната ситуация може да бъде опреде-
лена като състояние на конкретната система, при 
което се установяват „диференциални опасности от 
първи и втори род – опасни явления и действия“. 
Реално все още няма вреда, но са налице всички 
необходими условия за вреда или „съществува по-
тенциал за появяване на вреда“4.

При появата на вреда възниква „критично съ-
битие“. То може да е съвкупност от опасни дейст-
вия, явления и ефекти. Според В. Томов този начин 
на определение е „по-точен в сравнение с класифи-
цирането на инцидентите, злополуките, авариите и 
катастрофите като опасни събития“5. 
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Василюк дава следното определение: „Кри-
тичната ситуация най-общо може да бъде опре-
делена като ситуация на невъзможност, т.е. такава 
ситуация, в която субектът се сблъсква с невъзмож-
ността да реализира вътрешните необходимости на 
своя живот – мотиви, стремежи и други“6. 

Представените схващания са малка част от 
множеството, но са достатъчни, за да онагледят 
широкия диапазон, който се вписва в природата на 
критичната ситуация. 

Според Г. Йолов когато човек попадне в кри-
тична ситуация, той може да прояви адаптивни или 
неадаптивни форми на поведение. 

Като неадаптивно поведение могат да се оп-
ределят „ригидността (когато индивидът има ясна 
представа за събитието, но изпада в състояние на 
персервация и фиксация върху предхождащата дей-
ност, което блокира адаптивните действия) и пасив-
ността (което може да се дължи на нео съзнаване 
на опасността при наличие на навременна инфор-
мация, или при пълна осъзнатост на опасността, но 
при задействане на чувство за безизходица и без-
надеждност)“7.

От друга страна, при адаптивните форми на 
поведение се наблюдава директна или косвена 
идентификация на събитието и незабавна реак-
ция за преодоляване на опасността, като се след-
ва собствен модел на поведение или се изгражда 
такъв чрез механизмите на заразяване и подра-
жание.8

Целта на изследването, чиито резултати са 
представени в тази разработка, е да се проучи мне-
нието на изследваните студенти за същността на 
критичната ситуация и човешкото поведение в кри-
тична ситуация.

Методика на изследването

Предмет на изследването: хипотетична кри-
тична ситуация.

Обект на изследването: студенти от Софийски 
университет „Св. Климент Охридски“, Военна ака-
демия „Г. С. Раковски“ и УНСС.

Задачите, чрез решаването на които се пости-
га целта, са следните: разработена е анкета за про-

веждане на изследването; анализирани са получе-
ните резултати и на тази основа се оформят изводи 
и предложения относно подготовката на студенти-
те за действие в критична ситуация.

Работна хипотеза: Очаква се изследваните да 
регистрират в анкетата липсата на адекватна подго-
товка за действие в критични ситуации. 

Описание на извадката: Изследвани са три гру-
пи студенти от Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“ (10 души), Военна академия „Г. С. Раков-
ски“ (12 души) и УНСС (9 души) – общо 31 изследва-
ни, от които 18 мъже и 13 жени. 

Описание на изследователския метод: За цел-
та на изследването е разработена анкета. Тя се със-
тои от единадесет въпроса, от които първите два са 
относно възрастта и пола. Въпросите, изследващи 
мнението на студентите за критичната ситуация, са 
от затворен тип, с възможност за избор на един от 
три отговора. Изследването е анонимно и е прове-
дено в периода октомври – декември 2016 г.

Резултати от изследването

Първият въпрос от анкетата е за възрастта на 
респондентите. 

Средната възраст на изследваните студенти е 
23,97 години, минимална – 19, максимална – 32 го-
дини.

Резултатите от втория въпрос на анкетата от-
носно пола на изследваните са представени на фи-
гура 1.

Третият въпрос от анкетата изследва разби-
ранията на изследваните за същността на критич-
ната ситуация – „Какво според Вас е критична си-
туация?“. Предложен е избор между отговорите: 
а) ситуация, при която са застрашени сигурността и 
животът на индивида; б) всяка ситуация, която съз-
дава дискомфорт на човека; в) не знам.

Отговорите на изследваните са представени 
на фигура 2.

Отговорите показват значителен превес на 
разбирането, че критичната ситуация е събитие, 
което застрашава сигурността и живота на индиви-
да. Нито един от изследваните не е избрал отговора 
„не знам“.

Фиг. 1. Пол на изследваните студенти

Третият въпрос от анкетата изследва разбиранията на изследваните за 

същността на критичната ситуация – „Какво според Вас е критична 

ситуация?“. Предложен е избор между отговорите: а) ситуация, при която са 

застрашени сигурността и животът на индивида; б) всяка ситуация, която 

създава дискомфорт на човека; в) не знам.

Отговорите на изследваните са представени на фигура 2.

Фиг. 2. Отговори на въпрос трети от анкетата

Отговорите показват значителен превес на разбирането, че критичната 

ситуация е събитие, което застрашава сигурността и живота на индивида.

Нито един от изследваните не е избрал отговора „не знам“.

Четвъртият въпрос „Според Вас от какво зависи поведението на човек в 

критична ситуация?“ предлага избор между следните три отговора: а) от 

подготовката; б) от възрастта; в) от самия човек. Резултатите са представени 

на фигура 3.

Фиг. 1. Пол на изследваните студенти
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Фиг. 1. Пол на изследваните студенти

Третият въпрос от анкетата изследва разбиранията на изследваните за 

същността на критичната ситуация – „Какво според Вас е критична 

ситуация?“. Предложен е избор между отговорите: а) ситуация, при която са 

застрашени сигурността и животът на индивида; б) всяка ситуация, която 

създава дискомфорт на човека; в) не знам.

Отговорите на изследваните са представени на фигура 2.

Фиг. 2. Отговори на въпрос трети от анкетата

Отговорите показват значителен превес на разбирането, че критичната 

ситуация е събитие, което застрашава сигурността и живота на индивида.

Нито един от изследваните не е избрал отговора „не знам“.

Четвъртият въпрос „Според Вас от какво зависи поведението на човек в 

критична ситуация?“ предлага избор между следните три отговора: а) от 

подготовката; б) от възрастта; в) от самия човек. Резултатите са представени 

на фигура 3.

Фиг. 2. Отговори на въпрос трети от анкетата

Четвъртият въпрос „Според Вас от какво за-
виси поведението на човек в критична ситуация?“ 
предлага избор между следните три отговора: а) от 
подготовката; б) от възрастта; в) от самия човек. Ре-
зултатите са представени на фигура 3.

Фиг. 3. Отговори на въпрос четвърти от анкетата

Като определяща за справянето в критична ситуация изследваните 

поставят на първо място подготовката, следвана от характеристиките на 

личността. Най-слабо е представен отговор „б“ – възрастта.

Петият въпрос „Кое според Вас е първото нещо, което трябва да се 

направи в критична ситуация?“ предлага избор между следните отговори: 

а) да се направи опит да се намалят щетите; б) да се предупредят колкото е 

възможно повече хора; в) да се осигури собствената безопасност и тази на 

най-близките. Резултатите са представени във фигура 4.

Фиг. 4. Отговори на въпрос пети от анкетата

Отговорите на този въпрос са разделени по равно между трите 

отговора. Този резултат означава, че изследваните имат различни разбирания 

за първото необходимо действие в условията на критична ситуация. 

Фиг. 3. Отговори на въпрос четвърти от анкетата

Като определяща за справянето в критична си-
туация изследваните поставят на първо място подго-
товката, следвана от характеристиките на личността. 
Най-слабо е представен отговор „б“ – възрастта.

Петият въпрос „Кое според Вас е първото нещо, 
което трябва да се направи в критична ситуация?“ 
предлага избор между следните отговори: а) да се 
направи опит да се намалят щетите; б) да се преду-
предят колкото е възможно повече хора; в) да се оси-
гури собствената безопасност и тази на най-близки-
те. Резултатите са представени във фигура 4.

Фиг. 3. Отговори на въпрос четвърти от анкетата

Като определяща за справянето в критична ситуация изследваните 

поставят на първо място подготовката, следвана от характеристиките на 

личността. Най-слабо е представен отговор „б“ – възрастта.

Петият въпрос „Кое според Вас е първото нещо, което трябва да се 

направи в критична ситуация?“ предлага избор между следните отговори: 

а) да се направи опит да се намалят щетите; б) да се предупредят колкото е 

възможно повече хора; в) да се осигури собствената безопасност и тази на 

най-близките. Резултатите са представени във фигура 4.

Фиг. 4. Отговори на въпрос пети от анкетата

Отговорите на този въпрос са разделени по равно между трите 

отговора. Този резултат означава, че изследваните имат различни разбирания 

за първото необходимо действие в условията на критична ситуация. 

Фиг. 4. Отговори на въпрос пети от анкетата

Отговорите на този въпрос са разделени по 
равно между трите отговора. Този резултат означа-
ва, че изследваните имат различни разбирания за 
първото необходимо действие в условията на кри-
тична ситуация. 

Шестият въпрос „Според Вас в критична ситу-
ация по-бързо ли ще реагира човек, който има те-
оретични познания за реакции в такива случаи?“ 

предлага следните алтернативи: а) да; б) не; в) за-
виси от самия човек. Резултатите са представени 
във фигура 5.

Фиг. 5. Отговори на въпрос шести от анкетата

Шестият въпрос „Според Вас в критична ситуация по-бързо ли ще 

реагира човек, който има теоретични познания за реакции в такива случаи?“

предлага следните алтернативи: а) да; б) не; в) зависи от самия човек. 

Резултатите са представени във фигура 5.

Резултатите показват явно предпочитание към отговор „да“,

следователно изследваните обвързват своевременната реакция с 

предварителната подготовка.

Седмият въпрос се отнася до адекватността на поведението – „Според 

Вас подготовката, която получавате във ВУЗ-а, който посещавате, ще Ви 

помогне ли да реагирате по-адекватно в критична ситуация?“ Резултатите са 

представени във фигура 6.

Фиг. 6. Отговори на въпрос седми от анкетата

Фиг. 5. Отговори на въпрос шести от анкетата

Резултатите показват явно предпочитание към 
отговор „да“, следователно изследваните обвърз-
ват своевременната реакция с предварителната 
подготовка.

Седмият въпрос се отнася до адекватността 
на поведението – „Според Вас подготовката, която 
получавате във ВУЗ-а, който посещавате, ще Ви по-
могне ли да реагирате по-адекватно в критична си-
туация?“ Резултатите са представени във фигура 6.

Фиг. 5. Отговори на въпрос шести от анкетата

Шестият въпрос „Според Вас в критична ситуация по-бързо ли ще 

реагира човек, който има теоретични познания за реакции в такива случаи?“

предлага следните алтернативи: а) да; б) не; в) зависи от самия човек. 

Резултатите са представени във фигура 5.

Резултатите показват явно предпочитание към отговор „да“,

следователно изследваните обвързват своевременната реакция с 

предварителната подготовка.

Седмият въпрос се отнася до адекватността на поведението – „Според 

Вас подготовката, която получавате във ВУЗ-а, който посещавате, ще Ви 

помогне ли да реагирате по-адекватно в критична ситуация?“ Резултатите са 

представени във фигура 6.

Фиг. 6. Отговори на въпрос седми от анкетата

Фиг. 6. Отговори на въпрос седми от анкетата

Възможните отговори са „да“, „не“, „не съм си-
гурен“. Половината от изследваните студенти не на-
мират връзка между подготовката в университета и 
адекватното поведение в критична ситуация.

Затова осмият въпрос е за специализирана 
подготовка: „След преминаване на начална военна 
подготовка чувствате ли се по-подготвен да реа-
гирате в критична ситуация?“. Отговорите са „да“, 
„не“, „не съм преминавал начална военна подготов-
ка“. Резултатите са представени на фигура 7.

Възможните отговори са „да“, „не“, „не съм сигурен“. Половината от 

изследваните студенти не намират връзка между подготовката в 

университета и адекватното поведение в критична ситуация.

Затова осмият въпрос е за специализирана подготовка: „След 

преминаване на начална военна подготовка чувствате ли се по-подготвен да 

реагирате в критична ситуация?“. Отговорите са „да“, „не“, „не съм 

преминавал начална военна подготовка“. Резултатите са представени на 

фигура 7.

Фиг.7. Отговори на въпрос осми от анкетата

От резултатите се вижда, че изследваните студенти образуват две групи 

– по-голямата група включва тези от тях, които не са преминавали начална 

военна подготовка. Другата група се състои от студенти, преминали начална 

военна подготовка, които считат, че тя би оказала съществено влияние върху 

поведението им в хипотетична критична ситуация.

Деветият въпрос от анкетата се отнася за необходимостта от 

подготовка: „Според Вас трябва ли в обществото да има практически занятия 

за реагиране при критични ситуации и ако да, къде трябва да се изучават/ 

провеждат?“. Отговорите са: а) училище, университет; б) а работното 

място; в) не трябва да има. Резултатите са представени на фигура 8.

Фиг.7. Отговори на въпрос осми от анкетата

От резултатите се вижда, че изследваните 
студенти образуват две групи – по-голямата група 
включва тези от тях, които не са преминавали на-
чална военна подготовка. Другата група се състои 
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от студенти, преминали начална военна подготов-
ка, които считат, че тя би оказала съществено влия-
ние върху поведението им в хипотетична критична 
ситуация.

Деветият въпрос от анкетата се отнася за необ-
ходимостта от подготовка: „Според Вас трябва ли в 
обществото да има практически занятия за реагира-
не при критични ситуации и ако да, къде трябва да 
се изучават/ провеждат?“. Отговорите са: а)   учили-
ще, университет; б)  а работното място; в) не трябва 
да има. Резултатите са представени на фигура 8.

Фиг. 8. Отговори на въпрос девети от анкетата

От изследваните студенти 23-ма се обединяват в мнението си, че 

практически занятия е полезно да се провеждат и тяхното място е в 

училищата и университетите, което показва косвено необходимостта 

подготовката да започва от детска възраст.

Десетият въпрос от анкетата е за очакванията от институциите: „Ако 

приемем, че има практическо обучение за реакция в критична ситуация, кой 

според Вас трябва да води занятията?“. Отговорите са: а) военните; 

б) гражданска защита; в) учители/преподаватели. Резултатите са представени 

на фигура 9.

Фиг. 9. Отговори на въпрос десети от анкетата

Отговорите на този въпрос са свидетелство за липсата на подходяща 

държавна регулация, която да регламентира дейностите, в това число 

подготовката на населението за действия в критични ситуации. Затова 

отговорността се прехвърля между институциите и често справянето с 

различни видове критични ситуации се свързва с неизменната намеса на 

военнослужещи.

Фиг. 8. Отговори на въпрос девети от анкетата

От изследваните студенти 23-ма се обединя-
ват в мнението си, че практически занятия е полез-
но да се провеждат и тяхното място е в училищата 
и университетите, което показва косвено необходи-
мостта подготовката да започва от детска възраст.

Десетият въпрос от анкетата е за очаквания-
та от институциите: „Ако приемем, че има практи-
ческо обучение за реакция в критична ситуация, 
кой според Вас трябва да води занятията?“. От-
говорите са: а) военните; б) гражданска защита; 
в) учители/преподаватели. Резултатите са пред-
ставени на фигура 9.

Фиг. 8. Отговори на въпрос девети от анкетата

От изследваните студенти 23-ма се обединяват в мнението си, че 

практически занятия е полезно да се провеждат и тяхното място е в 

училищата и университетите, което показва косвено необходимостта 

подготовката да започва от детска възраст.

Десетият въпрос от анкетата е за очакванията от институциите: „Ако 

приемем, че има практическо обучение за реакция в критична ситуация, кой 

според Вас трябва да води занятията?“. Отговорите са: а) военните; 

б) гражданска защита; в) учители/преподаватели. Резултатите са представени 

на фигура 9.

Фиг. 9. Отговори на въпрос десети от анкетата

Отговорите на този въпрос са свидетелство за липсата на подходяща 

държавна регулация, която да регламентира дейностите, в това число 

подготовката на населението за действия в критични ситуации. Затова 

отговорността се прехвърля между институциите и често справянето с 

различни видове критични ситуации се свързва с неизменната намеса на 

военнослужещи.

Фиг. 9. Отговори на въпрос десети от анкетата

Отговорите на този въпрос са свидетелство за 
липсата на подходяща държавна регулация, която 
да регламентира дейностите, в това число подго-
товката на населението за действия в критични си-
туации. Затова отговорността се прехвърля между 
институциите и често справянето с различни видо-
ве критични ситуации се свързва с неизменната на-
меса на военнослужещи.

Единадесетият въпрос от анкетата е формули-
ран по следния начин – „След завършване на ВУЗ-а, 
който посещавате, чувствате ли се подготвени да 
реагирате адекватно в критични ситуации?“, и пред-
лага избор между отговорите „да“, „не“, „не мога да 

преценя“. Резултатите са представени на фигура 10.

Единадесетият въпрос от анкетата е формулиран по следния начин –

„След завършване на ВУЗ-а, който посещавате, чувствате ли се подготвени 

да реагирате адекватно в критични ситуации?“, и предлага избор между 

отговорите „да“, „не“, „не мога да преценя“. Резултатите са представени на 

фигура 10.

Фиг. 10. Отговори на въпрос единадесети от анкетата

Отговорите на този въпрос връщат към подготовката, която получават 

студентите в университета. Седемнадесет от тридесет и един изследвани 

смятат, че университетът не допринася за подготовката им в това отношение.

Обобщено резултатите от анкетата на трите изследвани групи са 

представени на фигура 11.

Фиг. 11. Отговори на въпросите от анкетата

Фиг. 10. Отговори на въпрос единадесети  
от анкетата

Отговорите на този въпрос връщат към под-
готовката, която получават студентите в универси-
тета. Седемнадесет от тридесет и един изследвани 
смятат, че университетът не допринася за подготов-
ката им в това отношение.

Обобщено резултатите от анкетата на трите из-
следвани групи са представени на фигура 11.

С цел да се откроят статистически значими 
различия е извършен анализ на резултатите на три-
те групи с метода ANOVA (анализ на променливите), 
пост-хок тест.

Установени са следните статистически значи-
ми различия при разлика на средните на ниво 0,05 
между трите изследвани групи (условно наимено-
вание: 1. група – СУ; 2. група – ВА; 3. група – УНСС).

1. На третия въпрос от анкетата резултатите на 
групата студенти от СУ се различават статистически 
(0,417) от резултатите на групата от ВА, заради пре-
обладаващия отговор „б“ на 1. група при преобла-
даващ отговор „а“ на 2. група. 

2. На шестия въпрос от анкетата резултатите на 
групата студенти от УНСС се различават статистиче-
ски (1,133) от резултатите на групата от ВА, заради 
броя отговори „в“ на 3. група при преобладаващ от-
говор „а“ на 2. група.

3. На седмия въпрос резултатите на 3. група 
се отличават от резултатите на 1. група (0,867) и на 
2. група (1,000) поради предпочитанието към отго-
вор „в“.

4. На осмия въпрос резултатите на 2. група се 
отличават от резултатите на 1. група (-1,217) и на 
3. група (-0,972) поради предпочитанието на от-
говор „а“, за разлика от другите две групи, които 
предпочитат отговор „в“.

5. На единадесетия въпрос от анкетата резул-
татите на 3. група се различават от резултатите на 
1. група (0,744) и на 2. група (0,694).

Проверката на стойностите по възраст и пол 
показва липсата на статистически значими резулта-
ти, следователно възрастта и полът не оказват ста-
тистически значимо влияние върху резултатите от 
проведената анкета.

Чрез корелационен анализ е извършена про-
верка за статистически значими корелации при 
ниво на значимост 0,01 и 0,05 между въпросите от 
анкетата. Установени са следните корелации:

1. Съществува положителна корелация (0,611) 
между въпрос три и въпрос десет.

2. Корелационен коефициент 0,786 означава 
връзката между шести и седми въпрос.
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3. Между седми и единадесети въпрос съ-
ществува статистически значима корелация (0,403).

Фигура 12 съдържа резултатите от статисти-
чески анализ с метода „многомерно скалиране“. 
Удобството на този статистически метод се из-
разява в „онагледяването“ чрез представяне на 
стойностите от множество изследвани дименсии в 
двуизмерното пространство. По този начин изсле-
дователят получава информация за близост (сход-
ство) или отдалеченост (различие) на изследваните 
променливи. 

Моделът, получен при обработката на резулта-
тите, е с висока стойност на коефициента за съот-
ветствие (R2 = 0,85747 при максимална стойност 1) 
и ниска стойност на стрес-коефициента (s = 0,13654 

при възможна минимална стойност 0). Третият 
критерий за съответствие на модела е броят ите-
рации – в този случай моделът е изчислен чрез 12 
итерации (по подразбиране компютърът извършва 
25 итерации и, ако не бъде получен съответстващ 
модел, преустановява процедурата).

Резултатите показват разположението на въ-
просите от анкетата в двуизмерното пространство. 
Добър показател за стойността на проведената 
анкета е разположението на въпросите в четири-
те квадранта, което може да се интерпретира като 
обхващане на различни аспекти на предмета на из-
следването.

Резултатите от анализа доказват работната хи-
потеза. Това е основание да се оформят следните 

Единадесетият въпрос от анкетата е формулиран по следния начин –

„След завършване на ВУЗ-а, който посещавате, чувствате ли се подготвени 

да реагирате адекватно в критични ситуации?“, и предлага избор между 

отговорите „да“, „не“, „не мога да преценя“. Резултатите са представени на 

фигура 10.

Фиг. 10. Отговори на въпрос единадесети от анкетата

Отговорите на този въпрос връщат към подготовката, която получават 

студентите в университета. Седемнадесет от тридесет и един изследвани 

смятат, че университетът не допринася за подготовката им в това отношение.

Обобщено резултатите от анкетата на трите изследвани групи са 

представени на фигура 11.

Фиг. 11. Отговори на въпросите от анкетатаФиг. 11. Отговори на въпросите от анкетата

2. Корелационен коефициент 0,786 означава връзката между шести и 

седми въпрос.

3. Между седми и единадесети въпрос съществува статистически 

значима корелация (0,403).

Фигура 12 съдържа резултатите от статистически анализ с метода 

„многомерно скалиране“. Удобството на този статистически метод се 

изразява в „онагледяването“ чрез представяне на стойностите от множество 

изследвани дименсии в двуизмерното пространство. По този начин 

изследователят получава информация за близост (сходство) или отдалеченост 

(различие) на изследваните променливи. 

Моделът, получен при обработката на резултатите, е с висока стойност 

на коефициента за съответствие (R2 = 0,85747 при максимална стойност 1) и 

ниска стойност на стрес-коефициента (s = 0,13654 при възможна минимална 

стойност 0). Третият критерий за съответствие на модела е броят итерации –

в този случай моделът е изчислен чрез 12 итерации (по подразбиране 

компютърът извършва 25 итерации и, ако не бъде получен съответстващ 

модел, преустановява процедурата).

Фиг. 12. Резултати от многомерно скалиране
Фиг. 12. Резултати от многомерно скалиране
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изводи и предложения.
Първо, възрастта и полът не са фактори при 

определянето на готовността на студентите да ре-
агират в критична ситуация. Разликата в отговорите 
на въпросите в анкетата между мъжете и жените от 
изследваните групи е изключително малка и не би 
била статистически значима.

На второ място студентите от Военна акаде-
мия, които са преминали през начална военна под-
готовка, са по-сигурни в реакциите, които ще проя-
вят в критична ситуация от колегите си, които не са 
преминали.

По-голямата част от изследваните студенти 
смятат, че теоретичната подготовка помага да се 
реагира адекватно в критична ситуация. Отговори-
те на въпрос девет – „Трябва ли да има подготовка 
за реагиране в критична ситуация и ако да, къде да 
се изучава/ провежда?“, показват почти еднознач-
ното мнение на изследваните, че такава подготовка 
трябва да има и тя трябва да се изучава в училища-
та и/или университетите. Отговорът на този въпрос 
е пряко свързан с отговора на въпрос десет – „Кой 
да провежда обучението?“. В България от години 
такава подготовка не се извършва и студентите не 
са наясно чия е отговорността за провеждането на 
обучения. Отговорите показват и желанието на из-
следваните подготовката да се извършва в учебни 
заведения – места, на които те са в група с повече 
хора и има или би могло да се осигури присъствие-
то на специалисти, които да ръководят подготовка-
та. Това заключение се подкрепя от желанието на 
изследваните подготовката да започне от по-ранна 
възраст.

Проведеното изследване доказва работната 
хипотеза – студентите, изучаващи „Национална си-
гурност и отбрана“ във Военна академия „Г. С. Ра-
ковски“, се чувстват по-подготвени да реагират в 

критична ситуация от колегите си, които следват в 
други университети. Този резултат вероятно се дъл-
жи на няколко важни разлики. Първо, студентите в 
Академията изучават теоретичните основи за това 
как трябва да се реагира в критична ситуация, което 
им дава увереност, че ще могат да приложат нау-
ченото на практика, ако това се наложи. На второ 
място, участието в начална военна подготовка също 
дава познания – теоретични и практически, които 
помагат на студентите да се чувстват по-уверени 
в реакциите си. И не на последно място, организи-
раните посещения в Столична дирекция „Пожарна 
безопасност и защита на населението“ дават поглед 
„отвътре“, показват им принципните действия и ги 
запознават със сигналите, командите и начините на 
действие при възникване на критична ситуация. Из-
следването показва, че запознаването на теория и 
практика с действията при критична ситуация пра-
вят студентите от Военна академия по-уверени в 
подготовката си да реагират в критична ситуация от 
студенти в други университети. 

Дадената анкета е примерна и не показва 
фактическата готовност на студентите да реаги-
рат в критична ситуация, а само готовността им 
според тяхното мнение. Няма система, която да 
регламентира и измерва с точност готовността за 
реакция. Въпросът дали теоретичното познание за 
видовете критични ситуации и адекватността на 
поведението на практика води до по-адекватни 
реакции в критична ситуация, все още няма едноз-
начен отговор.

А критичните ситуации са навсякъде около 
нас и с времето сякаш стават все повече и по-чести. 
Човекът трябва да бъде подготвен да ги посреща, 
трябва да знае как да реагира адекватно и как да съ-
умява да ограничи негативните последствия от тях, 
защото иначе може да загуби всичко. 

1 BDS EN 1050:2001. Bezopasnost na mashinite. Printsipi za otsenyavane na riska.
2 Vladimirov, L. Modelirane na kritichnostite. // Mehanika, transport, komunikatsii, 2007.
3 Pak tam.
4 Pak tam.
5 Tomov, V. Teoriya na riska. Analiz i otsenka na riska v proizvodstvoto. Rusenski universitet „Angel Kanchev“, 2003.
6 Vasilyuk, F. YE. Psikhologiya perezhivaniya, M, 1984.
7 Yolov, G. Kritichnite situatsii i masovata psihika. S., 1973.
8 Ilieva, P. Masovo povedenie pri krizisni situatsii. S., 2013.
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Асиметричният военноисторически 
патерн в стратегията за сигурност  

на националната държава през ХХI век: 
предизвикателства  

на етимологията и семантиката
доктор Радослав Бонев

Резюме: Осъществява се опит за тълкувателна военноисторическа пролиферация на класически из-
следователи в теорията на военното изкуство, политическата география и геополитиката за динамиката и 
конвергентните сравнения в етимологическите и семантическите особености на стратегията за сигурност на 
националната държава през ХХI век. 

Ключови думи: асиметрия, военноисторически патерн, геополитика, военно изкуство, война, стратегия 
за сигурност.

THE ASYMMETRIC MILITARY-HISTORICAL PATTERN WITHIN 
THE 21ST CENTURY SECURITY STRATEGY OF THE NATIONAL 
STATE: CHALLENGES OF ETYMOLOGY AND SEMANTICS

Dr. Radoslav Bonev

Abstract: The report presents an attempt for a military-historical interpretative proliferation of various 
classical researchers of theory of military art, political geography as well as of geopolitics in relation to the dynamics 
and convergence parallels within the etymological and semantic distinctions of the Security strategy of the National 
State within the 21st century.

Key words: Asymmetry, Military-historical pattern, Geopolitics, Military Art, Warfare, Security Strategy.

Възможността да се тълкува стратегията за си-
гурност на националната държава през ХХI 
век като предизвикателство на етимологи-

ята1 и семантиката2 в контекста на асиметрич-
ния военноисторически патерн концептуализира 
определена нагласа за известни изследователски 
съмнения. Тя обвързва стратегията с войната, си-
гурността и отбраната, различавайки обективно 
познатото с военноисториографски и събитий-
но-хронологически характер от необективно по-
знатото, интерполиращо с необходимостта от 
стратегическо прогнозиране на външната полити-
ка и политиката за сигурност на националната дър-
жава. Стреми се наред с познанието да получи зна-
ние за метода, а с него и за смисъла и границите на 
това знание. Чрез етимологията търси критиката 
на еволюционната епистимология3 във военната 

история, а със семантиката изисква и използва 
конкретност в обосновките.

Би било елементарно да представим изброя-
ване на най-очевидните развития в теорията и прак-
тиката на стратегията за сигурност на националната 
държава, сглобени в разказ. Истината се появява от 
разбирането за сложността на стратегията и ней-
ната обвързаност със сигурността и отбраната, а 
войната и насилието, тяхната дефиниция, причини 
и последици, са с трудно определим периметър на 
наукоемкост. 

Във военната история, историята на военното 
изкуство, политическата география и геополитика-
та военноисторическия патерн се възприема като 
определен еволюционен, впоследствие и ситуа-
ционен модел, образец, форма за съществуването 
на политико-географски, организационни и тери-
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ториални пространства (държава, група държави, 
съюзи, коалиции, геополитически възли) и органи-
зационни единици (държавни институции, видове 
въоръжени сили, родове войски, обединения, съе-
динения, части и подразделения), които са продукт 
на наложило се статукво за определено геоистори-
ческо време. То от своя страна се свързва със специ-
фичен исторически период. В него се разпознават 
външнополитическите, вътрешнополитическите, 
военно-политическите, военностратегическите, 
военно-икономическите и военно-демографските 
характеристика на националната държава, превръ-
щайки я в обект на геополитическо влияние, военна 
агресия, осъществяване на противникови геостра-
тегически цели или тя самата има достатъчен ре-
сурс да осъществява същите в даден регион, геопо-
литически възел или геополитическа ключова зона. 

От друга страна терминът „асиметрия“ е отно-
сително нов и служи за представяне на различните 
видове нестандартни заплахи и потенциални въз-
можности. 

Асиметрията съществува от времето на за-
раждането на военната наука и практика и проти-
вопоставянето между различните междудържав-
ни общности. Асиметрия в историята на военното 
изкуство означава използване на различията с цел 
постигане на предимство над противника4. Биб-
лиографският обзор5 в теорията на международни-
те отношения и конфликтологията показва, че „аси-
метрията“ се очертава като все по-значим елемент 
на възможностите за геополитически анализ на 
„асиметрични заплахи“, „асиметричен конфликт“, 
„асиметрична война“6 в динамичната стратегиче-
ската среда на сигурност, а оттам и влиянието им 
върху съдържанието на стратегията за сигурност на 
националната държава. 

Често понятието „асиметрия“7 се използва 
за характеризиране на отношенията между не-
съпоставими по мощ и статут противници.8 С из-
ключение на някои военностратегически и прав-
но-нормативни анализи подчерта ването на асиме-
тричността е свързано с парадоксалния характер 
(използвайки корелативния модел за сравнение 
на проф. д-р Едуард Лютвак9 и трансформацията 
в разбирането за войната от военната теория и 
практика, представена от проф. д-р Мартин ван 
Кревелд) на отношенията, при които по-слабият 
противник е в състояние да нанесе сериозни загу-
би и дори да наложи волята си над по-силния, като 
силният не винаги може да отстои интересите си и 
да подчини слабия.10 В строго научния смисъл под 
„асиметрия“ се разбира липсата или нарушаване-
то на симетрията при обекти, на които е свойстве-
но наличието на подобна симетрия, или пък съче-
танието на обемно-пространствени елементи, за 
което е характерно липсата на симетрия. 

Връзката на стратегията за сигурност на нацио-
налната държава с асиметрията се изгражда върху 
допустимото възможно противопоставяне на симе-
трията, на класическото разбиране за „линейната“, 
„предсказуемата“ стратегия, т.е. тя се представя 
като отсъствие на равенство между частите на ця-
лото и като фактическо нарушаване структурата на 

анализирания обект, неравенство или несъразмер-
ност. От гледна точка на класическата геополитика 
анализирания обект може да бъде геополитическо 
ендемично поле, геополитическо погранично поле, 
геополитическо кръстопътно поле и геополитиче-
ско метаполе, а субектът – активна единица, свър-
зана с устойчива система от навици (култура), раз-
виваща се под въздействието на вътрешни и външ-
ни фактори, разполагаща с ресурси, идентичност 
и др. – държава, асоциация, църква, политическа 
организация, терористична организация, военно-
политически съюз, коалиция, общност за сигурност.

Модерният тип война, която намира кулмина-
ция в Първата и Втората световна война през ХХ век, 
е описана от Клаузевиц и се основава на държава-
та, армията и народа. Основен субект на войната е 
националната армия в държава, подчиняваща на 
своите правила малките общности, предходните 
самоуправляващи се градове и провинции, съсре-
доточила в националните столици огромна власт. 
Нейни основни характеристики са отделянето на 
публичното от частното във военните действия, тя 
се води между държави и включва в поредица от 
стратегически кампании между тях голяма част от 
народите на тези държави. През последните десе-
тилетия на ХХ век се появяват тенденции, правещи 
все по-отживяла този тип модерна война.

Опитвайки се да категоризираме семантична-
та същност на асиметричния военноисторически 
патерн, бихме могли да използваме една от попу-
лярните тези на Карл Ясперс (Karl Theodor Jaspers, 
1883 – 1969). Според Ясперс с „хода на историята 
смисълът на войната се е променял. Имало е войни, 
които са представлявали рицарска игра между ари-
стократи, като правилата на тази игра твърдо са се 
спазвали. Имало е войни, които е трябвало да раз-
решат отделен въпрос, и те са свършвали набързо, 
без да се стигне до ангажиране на всички органи-
зирани сили. Имало е войни с цел изтребление“11. 
Имало е граждански и „кабинетни” войни между 
различни нации, които, доколкото са били евро-
пейски, все пак са оставали солидарни помежду си. 
Имало е войни между чужди една на друга култури 
и религии, водени с все по-голяма безпощадност.

Следователно за стратегията военната исто-
рия е процес на подбор на теория и опит от глед-
на точка на военноисторическото им значение. По 
мнението на Едуард Халет Кар (Edward Hallett Carr, 
1892 – 1982) думата „наука“ вече обхваща толкова 
различни области на познанието, използвайки тол-
кова много различни методи и техники, че труд-
ностите остават за тези, които се стремят да изклю-
чат историята (поуките от миналото), а не за онези, 
които се стремят да я включат.12

От гледна точка на геополитическата пропо-
зиция асиметричният военноисторически патерн 
може да съществува в пространството на пет кри-
тични компонента на асиметрията, които оказват 
влияние на стратегическата среда на сигурност, а 
оттам въздействат на стратегията за сигурност на 
националната държава:

– Асиметрия на волята. Тя е важна, когато 
единият противоборстващ вижда оцеляването или 
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жизненоважния си интерес в опасност, или е воден 
от силна радикална или екстремистка идеология, 
докато другият не вижда това или не се води от та-
кава идеология.

– Асиметрия на средствата. Технологията ви-
наги е била предимство във военната история, осо-
бено във войните, в които се противопоставят техно-
логични единици срещу по-слабо напреднал в тази 
област противник. Изходът от такава конфронтация 
е ясен, особено когато по-слаборазвитият опонент 
няма времето или способността да се адаптира към 
напредналите технологии. Демографските особе-
ности също могат да се използват като оръжие и 
да бъдат решаващ фактор на асиметрията, на про-
тивоборството на по-слабия срещу по-силния, като 
„компенсация“ за неговото технологично изостава-
не в средствата за водене на военните действия.

– Асиметрия на метода и поведението. Тази 
форма се проявява, когато единият от опоненти-
те използва различни морални принципи, закони, 
доктрини или тактически процедури, за да спечели 
предимство.

– Асиметрия на Времето. Може да се прояви, 
когато един от антагонистите вижда конфликта от-
въд границите на времето, в което противниковите 
операции са ограничени според продължителнос-
тта на конфликта. Скоростта на реакция и очаква-
нето са също важни фактори, свързани с времето.

– Асиметрия на организацията. Организа-
ционната структура и нововъведенията в нея могат 
да осигурят значително предимство и пред техни-
чески по-силен противник.13

Факторите, които определят структурата на 
асиметричния военноисторически патерн могат да 
бъдат определени като: 

– физическа среда (физикогеографска, военно-
географска и икономогеографска характеристика 
на стратегическата среда на сигурност); 

– участници (официални и неофициални); 
– етнокултурни фактори (включително соци-

ологически, религиозни и психологически); 
– икономически аспекти и геодемографски 

фактори; 
– регионални и глобални политически взаимо-

отношения.
Още от времето на известните военни тео-

ретици Карл фон Клаузевиц14 (Carl von Clausewitz, 
01.06. 1780 – 16.11.1831 г.) и Анри Антоан Жомини 
(Henri Antoine Zhomini, 1799 – 1869), оформянето на 
стратегията като система от знания е пряк резултат 
от обобщаването на опита от ръководенето на въ-
оръжените сили15 в процеса на подготовка и водене 
на военните действия в стратегически мащаб, из-
следването на принципите на военното изкуство16 и 
закономерностите на въоръжената борба.17 

Според Клаузевиц „… стратегията съставлява 
планът на войната и към него добавя ред съответ-
ни действия. […] стратегията е длъжна да държи 
военното дело в свои ръце“18. Като философ на 
военното изкуство, Клаузевиц разбира стратегия-
та не само като планиране на военните кампании 
на театър на военните действия, но и като инстру-
мент за достигане на политическата цел на война-

та.19 Той заключава, че „... в стратегията всичко се 
оказва много просто, но от това не следва, че всич-
ко е много лесно.“20

Тъй като Карл фон Клаузевиц в своите военно-
теоретични и военноисторически изследвания дава 
определящо значение на стратегията в теорията и 
историята на военното изкуство, е необходимо да 
разгледаме по-подробно неговата концептуална 
система на т.нар. „триединство“ и „триене“. 

Всъщност забележителното при Клаузевиц е 
обсотятелството, че той обвързва стратегията с т.нар. 
„триединство: военни, правителство и народ“, кое-
то много често е цитирано в научната литература. 
Съвременната дефиниция на триединството като 
„народ, армия и правителство“ е обоснована в из-
следването на американския военен експерт Хари 
Съмърс (Harry G. Summers, Jr., 1932 – 1999) „За страте-
гията: критичен анализ на Виетнамската война“ (On 
Strategy: A Critical Analysis of the Vietnam War, 1982 г.). 
Тази версия на понятието на Клаузевиц е изведена от 
вторичното обсъждане, в което Клаузевиц разработ-
ва връзката между своето „забележително триедин-
ство“ на войната (яростно чувство, шанс и рационал-
на политика), общественото триединство на народ, 
армия и правителство и връзката им със стратегията. 
Ето какво цитира Съмърс във въведението към кни-
гата си: „Задачата на военния теоретик – казва Клау-
зевиц – е да разработва теория, която да поддържа 
баланса между това, което той нарича триединство 
на войната – народ, правителство и армия.“21 Това 
триедиство е практически осъществимо чрез стра-
тегията, реализираща ясно формулирани интереси 
с политическа цел. Тази дефиниция се повтаря и в 
книгата на Самърс „За стратегията: крити чен ана-
лиз на войната в Залива“: „Особено уместно беше 
ударението на Клаузевиц върху „забележителното 
триединство“ на народ, правителство и армия като 
съществена база за военните операции.“22

В изследването „Клаузевиц: философът на 
войната“ (“Clausewitz: philosopher of war”, 1985) 
Реймънд Арон (Raymond-Claude-Ferdinand Aron, 
1905 – 1983) изразява мнение, което включва връз-
ката на триединството с неговите съответстващи 
елементи от обществото (народ, военни и прави-
телство), но поставя ударението върху домини-
ращите тенденции на войната: „От дуалистичната 
концепция в крайната фаза произтича дефиницията 
на странното триединство: първична ярост (народ), 
свободна проява на духа (военен водач), върховен-
ство на разбирането (прави телство).“23

 Изследователят на Клаузевиц Езър Гат (Azar 
Gat) дефинира „забележителното триединство“ и 
връзката му със стратегията в книгата си „Извори-
те на военната мисъл: от просвещението до Кла-
узевиц“ (The sources of military thought: from the 
Enlightenment to Clausewitz), като отразява вижда-
нето, че то се нарича ярост, шанс и политика: „Един-
ството на феномена война, т.е. основният елемент, 
общ за всички войни, е запазено. Първичната ярост, 
омраза и враждебност“ на природата на войната са 
насочени от „творческия дух на командващия“ през 
„играта на шанса и вероятността“ за постигане 
на политическата цел. Това е „забележителното 
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триединство“, представено от Клаузевиц като „по-
вече от истински хамелеон, който лесно приспосо-
бява ха рактеристиките си към определен случай“.24

Според Клаузевиц армията, което означава 
въоръжените сили като цяло и нейният командващ, 
се свързват главно с нерацио налните сили на „три-
енето“ – шанса и вероятността, а това виляе върху 
стратегията. Воюващите организации използват 
тези фактори под творческото ръководство на ко-
мандващия (творчеството зависи от нещо повече от 
чис тата рационалност, включващо и божествената 
искра на таланта или гения).25 Правителството се 
свързва главно с рационалната сила на пресмятане-
то в идеален план – политика, движена от разума. 
Това съответства на известния аргумент, че „война-
та е инструмент на политиката“, а стратегията осъ-
ществява нейните цели. Клаузевиц знае, че идеалът 
за рационална политика невинаги се среща: „[Поли-
тиката] може да греши, да съдейства на амбиции-
те, личните интереси и суетата на тези, които са на 
власт, но това няма нищо общо с въпроса. В слу-
чая можем да говорим за политиката само като за 
представител на всички интереси на обществото.“26 

 Рабирайки стратегията като средство, Кла-
узевиц определя причините, които ѝ влияят, като 
елементи от различни величини: нравствени, физи-
чески, математически, географски, статистически.27 
Метафорите „триединство“, „триене“ и връзката им 
със стратегията, са основа за концептуалната систе-
ма и служат за обобщаване на подхода на Клаузе-
виц към войната. Т.е. стратегията, освен всичко дру-
го, представлява шанс и вероятност (нерационал-
ните сили), отразява творческия дух при „триенето“ 
на войната, както и оперативните идеи като „цен-
тър на гравитацията (тежестта)“.28 Подчинеността 
на войната на политиката (рационалните сили) се 
отнася до неговите идеи за отношението между ре-
зултата и средствата, за войната като продължение 
на политиката и за разграничаването между огра-
ничената и абсолютната война. 

 Днес Клаузевиц и неговото разбиране за 
стратегията остават актуални, защото според во-
енните експерти проф. д-р Мартин Ван Кревелд 
(Martin Levi van Creveld) и Джон Кигън (Sir John 
Desmond Patrick Keegan, 1934 – 2012), множеството 
конфликти, на които сме свидетели след края на 
Студената война и 11 септември 2001 г., всъщност са 
борби на етнически хомогенни по състав нации за 
установяване на собствени държави върху руините 
на традиционните имперски, а почти всички военни 
действия са между държави и кандидат-държави. 
Следователно, това е стойността на триединния 
подход към стратегията според тях. 

 Технологичните модели за военния кон-
фликт на бъдещето – повечето дискусии за „вой-
ната на бъдещето“ – са силно, ако ли не и изклю-
чително информационно-технически насочени. 
Допускаме, че те не могат изцяло да опишат същ-
ността на истинските войни, които вече преживя-
ваме във времето на асиметричност на заплахите 
от международния тероризъм, разпад на държав-
ност, глобализация, демографски проблеми и дру-
ги – сложните, нелинейни модели с хаотична дина-

мика. Политико-военният анализ, който трябва да 
предшества всеки опит за създаване на стратегия, 
е необходимо да се основава на реалните, макар и 
преплетени (по-точно нелинейни) фактори, описа-
ни от Клаузевиц. 

От тази гледна точка нелинейността като 
същностна характеристика на конфликта (война-
та) изисква от стратегията не само разработване и 
прилагане на средства за анализи и планиране, но 
което е по-важно – трансформация на начина на 
мислене в зависимост от предизвикателствата.29

От друга страна в книгата си „Влиянието на 
морската сила върху историята“ (The Influence of 
Sea Power Upon History), публикувана през 1890 г., 
адмирал Алфред Тайер Махан (Alfred Thayer Mahan, 
1840 – 1914), член на американския Морски ко-
митет по стратегия (1898 г.), застъпва тезата, че за 
сигурността на страната решаващо значение 
има не големината на нейното пространство, а 
дължината на крайбрежната линия и характерът 
на пристанищата. В тази връзка Махан приема и 
смисъла на стратегията, разработвайки теорията на 
т.нар. „стратегия на анакондата“, която включва 
изолация на континенталната част на условния про-
тивник от морските брегове и недопускане на обра-
зуването на коалиции от държави със същата цел.30

Според проф. Томас Шелинг (Thomas Crombie 
Schelling) в книгата си „Стратегия на конфлик-
та“(“The Strategy of Conflict”, 1980) „стратегията е, 
обща предварително начертана насока в управле-
нието на конфликт, система от целенасочени дей-
ности, която трябва да доведе до успешен край“.31

Италианският военен и военноморски екс-
перт Фердинадно ди Монтефорте (Ferdinando di 
Monteforte) в произведението си „Стратегия и мир“ 
(Strategy and Peace) определя стратегията като сис-
тема от „дихотомия“ между теорията и практиката, 
като научна дисциплина, изучаваща войната, както 
от политиците, така и от военните, разглеждайки ге-
незиса на стратегическите принципи и реалното им 
приложение в историята на войните.32

Върху структурата и трансформацията на стра-
тегията за сигурност съществено влияние оказват 
смисълът, съдържанието и кризата на национал-
ната държава в началото на XXI век и нейната роля 
като субект в системата на международните отно-
шения. По своята същност субектът е водещ еле-
мент в системата.33 

Ефектите на основните геополитически тен-
денции след края на Студента война променят, 
провокират, адаптират или разрушават стратегиче-
ската среда за сигурност, което е предизвикател-
ство пред съществуващите стратегии за сигурност. 
Разширяването на регионалните организации ак-
туализира въпроса за ролята на националните дър-
жави и в контекста на геополитическите интереси, 
защото чрез тях се моделират сферите на влияние 
в съвременните международни отношения.34 В 
тази връзка е важно да се подчертае, че геополи-
тическите критерии за оценка на стратегическата 
среда за сигурност се формират от динамиката на 
вътрешните и външните фактори, които определят 
облика на конкретно географско пространство. 
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То подчертава значимостта на даден регион в сис-
темата на междунардните отношения, в конкретен 
исторически контекст и показва неговата роля като 
наднационален субект. 

Геополитическите критерии поставят въпроси-
те за географската детерминираност във външната 
политика и стратегията за сигурност на национал-
ната държава през ХХI век.35 От една страна тяхно-
то военносилово измерение относително отслабва 
през последните 200 години поради развитие на 
комуникациите и взаимодействието на субектите 
в международните отношения. От друга, трансфор-
мирането на военнополитическите блокове или об-
разуването на нови актуализира геополитическите 
съображения, защото отделните региони могат да 
формират центрове на сила, които да се превърнат 
в значими наднационални субекти. 

Според проф. дгн Стефан Карастоянов36 и проф. 
д-р Марин Русев37 през по-голямата част от общест-
вената история институционалното гарантиране на 
сигурността е предимно културно-политически и/
или социално-икономически детерминирано чрез 
различни форми на държавна организация върху 
определени части от географското пространство.38 
Основен обект на властовата държавна амбиция в 
географското пространство са неговите природни, 
демографски и антропогенни ресурси. 

Постоянната основа на културната традиция 
при налагането на власт и определянето на основ-
ните параметри на сигурността са военносиловите 
и политическите механизми на държавните инсти-
туции. Чрез тях се решават въпроси и проблеми, 
свързани с териториален егоизъм, териториална 
несправедливост, териториален хегемонизъм, те-
риториална експанзия, „териториално“ право, тери-
ториално управление, териториална (национална, 
регионална) сигурност и много други.39 В продъл-
жение на векове основен гарант на териториалната 
цялост и сигурност за една държава (или междудър-
жавно обединение) са военностратегическите по-
тенциали. Демографската и техническата ѝ мощ се 
използват не само за съхраняване на политическо-
то статукво, а и за налагане на власт над уязвими 
територии с по-малък демографски, икономически 
и военен ресурс. Успоредно с утвърждаването ѝ се 
формират и силови институции, чийто основен при-
оритет са вътрешните политически въпроси на си-
гурността и обществения ред.

Формирането на съвременната политикогео-
графска карта в глобален и регионален аспект и на 
съвременната система международни политически 
отношения е резултат от сложни и противоречиви 
обществени, геоикономически, геоисторически и 
конфесионални процеси.40 Те са белязани от задъл-
бочаващата се регионализация на цивилизацион-
ното развитие.41 Наложилата се през XX век геопо-
литическа интерпретация на тези процеси извежда 
на преден план пространствено детерминираните 
методи на изследване42 в политическата география 
и геополитиката, което повлиява върху познаватл-
ния обективен наратив във военната история и ис-
торията на военното изкуство.

През първите две десетилетия на XXI век зна-

чимостта на тези методи на изследване по отно-
шение на стратегиите за сигурност се утвърждава 
като първостепенна в редица научни клонове и 
направления. Традиционно дефинираната геопо-
литическа интерпретация на глобалната и реги-
оналната сигурност се основава на постулати от 
т.нар. „сакрална география“ („сакралната геогра-
фия“ обикновено се разглежда като псевдонаучно 
направление, при което социалните феномени се 
тълкуват чрез простран ствени характеристики на 
антагонистични категории като „суша – вода“, „из-
ток – запад“ и „север – юг“), впоследствие умело 
интерпретирана от класиче ски автори като Ратцел, 
Махан, Макиндер, Науман, Челен, Пенк, Бицили, 
Савицки, Трубецкой, Дрончилов, Маул, Иширков, 
Хасингер, Ансел, Хаусхофер, Батаклиев, Спайкман, 
Бауман, Шмит, Хартшорн43 и др. 

В основата на техните концепции стоят детер-
минизмът на географските посоки и качествата на 
отделните части от глобалното географско прос-
транство, което предопределя интересите, съдба-
та, поведението и политиката на населяващите ги 
народи и култури.

Красноречиво потвърждение на държав-
но-политическата съставяща и пространствено-ге-
ографската интерпретация в теорията на междуна-
родните от ношения и връзката със стратегията за 
сигурност на националната държава през ХХI век 
има в трудовете на един от най-известните автори 
в областта на политическата география, геополи-
тиката и геостратегията – Ив Лакост.44 Според него 
„геополитиката се занимава с борбата за власт на 
дадена територия и затова няма геополитически 
размишления без по зоваване на държави“.45 Геос-
тратегията подчертава значимостта, отдавана при 
известно съотношение на силите на географски-
те дадености, които в този случай са разглеждани 
като основна цел, и то за особено продължителни 
периоди от време.46

Това ни връща към началото и затваря цикъла 
от исторически универсализъм, през национално 
многообразие, към глобализация. Доказва и теза-
та, че историческата еволюция на националната 
и международната сигурност е разположена в ня-
колко века и „съдържа“ различните модификации 
на субекта в международните отношения – от уни-
версалната религиозна власт, през суверенната 
светска държава, към националната държава, до 
наднационалните форми. Те осъществяват своята 
външнополитическа дейност в различни системи 
на международните отношения и влияят върху тях-
ната същност. 

Появиха се стратегии за сигурност, обосно-
ваващи замяната на предходната „модерна вой-
на“ с „информационни войни“, „мрежови войни“, 
„мрежово-центрични войни“, „виртуални войни“, 
„асиметрични войни“, „войни шесто поколение“, 
„хибридни войни“, „прокси-войни“, като всяка от 
тези характеристики описва различни измерения 
на един и същ феномен – новия тип войни след епо-
хата на модерната военно-политическа история, 
започнала с края на Първата световна война и за-
вършила след приключването на Студената война.
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Анализ на уязвимостта при защита 
от терористични атаки на обекти 
от електроенергийната критична 

инфраструктура
Светлозар Лазаров

Резюме: Основната теза в доклада е, че без идентифициране на уязвимостта на критичната инфраструк-
тура и на отделни нейни обекти не е възможно да се постигне тяхната защита от терористични атаки. Заедно 
с това се прави опит да се разграничи съдържанието на понятията „уязвимост“ и „устойчивост“ и да се дока-
же, че надеждната и ефективна защита е свързана с последователни мерки и политика за минимизиране на 
уязвимостта. Полето на анализа е ограничено преди всичко върху особеностите на обектите от критичната 
електроенергийна инфраструктура.

Ключови думи: терористична атака, критична инфраструктура, критична електроенергийна инфра-
структура, обекти на електроенергийната критична инфраструктура, уязвимост.

Abstract: The main thesis of the report is that without identifying the vulnerability of critical infrastructure and 
of its individual objects is not possible to achieve protection against terrorist attacks.

We attempt to distinguish the content of the concepts of “vulnerability” and “resistance” and to demonstrate 
that reliable and effective protection is associated with consistent measures and politics to minimize vulnerability. The 
analysis is limited primarily on the specifics of the objects of critical electricity infrastructure.

Key words: terrorist attack, critical infrastructure, critical electricity infrastructure, objects of electricity critical 
infrastructure, vulnerability.

Влошаването на параметрите на средата за си-
гурност в глобален мащаб води до нарастване 
на несигурността и уязвимостта и до търсене 

на нови подходи за постигане на национална си-
гурност.

През последните години в Република България 
епизодично се предприемат инициативи за опти-
мизиране защитата на критичната инфраструктура 
на базата на сериозни научни изследвания. Съще-
временно изследванията, посветени конкретно на 
защитата на обекти от критичната енергийна 
инфраструктура, са недостатъчни.

В съвременния свят тероризмът като явление, 
терористичните организации и тяхната дейност, 
както и конкретните терористични атаки дават ос-
нование да твърдим, че е налице една от най-сери-
озните (а според някои автори – най-сериозната за-
плаха) за глобалната, регионалната и националната 
сигурност. 

Изключително важно е да се разкриват целите 
на терористичните организации, за да се изгради 
система за противодействие и да се укрепва меж-
дународната и националната сигурност. Важен еле-

мент от анализа на всяка терористична атака и на 
вероятността от осъществяването на подобна ата-
ка е уязвимостта на обектите, които са възможна 
цел. Тази уязвимост има конкретни измерения, но 
първото условие да се постигне тази конкретност е 
да се позиционират обектите от гледна точка на за-
плахите за националната сигурност. С оглед темата 
на доклада сигурността на обектите от критична-
та електроенергийна инфраструктура трябва да се 
разглежда във връзка с икономическата сигурност 
и сигурността на критичната инфраструктура.

В специализираната литература, а и в нор-
мативните документи често се отделя специално 
внимание на основните аспекти на националната 
сигурност. За да се избегне едно дълго изреждане 
на компоненти на националната сигурност, обик-
новено се акцентира на тези, свързани с основните 
типове човешка дейност, каквито са: икономическа-
та сигурност, социалната сигурност, политическата 
стабилност, духовната сигурност, информационна-
та сигурност, а също екологичната сигурност. Заед-
но с това има достатъчно аргументи всяка от тези 
страни на националната сигурност да се разглежда 
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на свой ред като структурирана. От гледна точка на 
предмета на изследването икономическата сигур-
ност може и трябва да се изследва като съдържаща 
в себе си финансовата стабилност, енергийната си-
гурност, ресурсната осигуреност.

Икономическата сигурност може да се опре-
дели като съвкупност от условия и фактори, гаран-
тиращи независимост, устойчивост и стабилност 
на националната икономика, включително под-
държане на способност за постоянно развитие и 
самоусъвършенстване. Независимо от разгръща-
щите се процеси на глобализация, държавата про-
дължава да бъде единственият реално действащ 
механизъм, който може да осигури ред в стопан-
ството на всяка страна. Съвременната държава 
е основен играч в стопанството, който насочва 
ресурсния поток. Тази роля тя изпълнява посред-
ством своята макроикономическа, структурна, 
социална, екологична и друг вид политика и чрез 
институциите, които я прилагат, работейки едно-
временно със стопанските субекти и организации-
те на гражданското общество. 

Както отбелязва Лудвиг Ерхард, всяка модерна 
и осъзнаваща своите отговорности държава просто 
не може да си позволи да изпадне в ролята на дър-
жава – нощен пазач [1].

Активна макроикономическа и структурна по-
литика може да се провежда само в страни с ефек-
тивно функционираща държавна администрация. 

Енергетиката е структурна част на национал-
ното стопанство и в този смисъл енергийната сигур-
ност е важен аспект на икономическата сигурност в 
условията на глобализация. „От средата на първо-
то десетилетие на ХХI век енергийната сигурност е 
сред най-високите приоритети в стратегиите и по-
литиките за сигурност на развитите индустриални 
държави. Рисковете и заплахите за нея се свързват 
главно с две обстоятелства – прогнозираното пред-
стоящо достигане на „пика“ на добива на жизнено-
важните за модерната икономика въглеводородни 
ресурси и сигурността на техните доставки. Ключо-
ви фактори от последните няколко години карди-
нално променят енергийната сфера.“ [2, с. 7].

Световният енергиен съвет приема, че енер-
гийната сигурност е увереност, че енергията ще 
бъде на разположение в необходимото количество 
и качество в дадени икономически условия.

Според И. Желязков и Т. Трифонов „Енергийна-
та сигурност е имплицитно интегриращо свойство 
на енергийния сектор на страната, което позволява 
на нацията да запази своя суверенитет и самостоя-
телност в своето развитие“. [3, с. 51].

От своя страна, енергийната сигурност като ре-
зултат от провежданите енергийни политики също 
има тактически и стратегически компоненти.

Държавата е не само най-важният субект на 
икономическата сигурност и на енергийната сигур-
ност, тя, държавата, е и основният организиран су-
бект за противодействие на тероризма.

Защитата на критичната инфраструктура е 
важен елемент на националната сигурност на Ре-
публика България. Критичната инфраструктура съ-
държа системи, мрежи, активи и обекти, които оси-

гуряват стоки и услуги, необходими за нормалното 
функциониране на обществото. Суверенитетът, си-
гурността и независимостта на държавата се опре-
делят от стабилното и непрекъснато функционира-
не на критичната инфраструктура. 

Терминът „инфраструктура“ е въведен през ХІХ 
век от швейцарския военен теоретик Антуан-Хенри 
Жомини, който изтъква стратегическото и опера-
тивното ѝ значение за ръководството на бойните 
действия. Докъм средата на ХХ век това е военен 
термин, с който се обозначава териториалната ор-
ганизация на системата за поддържане и действие 
на армията. 

В края на ХХ век защитата на критичната ин-
фраструктура е съществен елемент от политика-
та за сигурност на много страни, които отчитат, от 
една страна, процесите на глобализация, а от друга, 
борбата срещу международния тероризъм. 

Какви са според нас основните проблеми, 
свързани със защитата на критичната инфраструк-
тура именно като елемент от политиката за постига-
не на национална сигурност. Колкото и банално да 
звучи, първият проблем се отнася до уточняването 
на терминологията. Тук не става дума за схоласти-
ческата страна на спора, а за обекта на политика-
та – критичната инфраструктура. Нашата теза е, че 
в почти всички определения и легални дефиниции 
няма еднозначен отговор какво прави една инфра-
структура критична. Много бързо въпросът се пре-
дефинира в: кой или какво би довело до такова раз-
рушаване на критичната инфраструктура, което ще 
има катастрофални последици за хората, за функ-
ционирането на обществото и т.н. 

Според нас акцентът в определението тряб-
ва да бъде поставен върху това, че критичната ин-
фраструктура е човешко творение и чрез човешка 
намеса може да бъде злонамерено или неволно, 
некомпетентно разрушена. В процеса на това раз-
рушение може да има жертви, но най-съществени 
са последиците за функционирането на обществото 
и държавата. Иначе казано, проблемът за защитата 
на критичната инфраструктура трябва да се отдели 
от този за защита на населението. В Стратегията за 
национална сигурност на Република България, коя-
то сме определили като „основополагащ документ 
за единно формиране, планиране, осъществяване, 
координиране и контрол на политиката за нацио-
нална сигурност, провеждана от държавните ин-
ституции в сътрудничество с гражданите и техните 
организации“, още в увода като точка 15 съществу-
ва следният текст: „Реализирането на стратегията 
ще (…) предпази населението и критичната инфра-
структура при кризи, бедствия, аварии, катастрофи 
и други рискове и заплахи.“[4]

В същия документ са идентифицирани жиз-
неноважните интереси, но трудно откриваме ясни 
стратегически цели и средства за тяхното постига-
не. Още по-странно е, че в Стратегията за национал-
на сигурност на Република България един от жизне-
новажните интереси е формулиран по следния на-
чин: „защита на населението и критичната инфра-
структура при кризи, бедствия, аварии, катастрофи 
и други рискове и заплахи“.[5] 
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Според нас тук е налице очевиден нонсенс. В 
първата част на изречението заедно са поставени 
населението и критичната инфраструктура, което 
предизвиква въпроси. Но по-сериозните въпроси 
са: защо защита при кризи; при кои кризи; защо за-
щита при бедствия, аварии, катастрофи. Защо не е 
отбелязана защитата от терористични атаки, сабо-
таж на персонала или кибератаки? Всичко това ли 
е в рубриката „други рискове и заплахи“? Подобни 
постановки може да открием не само в Стратегия-
та за национална сигурност на Република България. 
При това положение как ще се формира адекватна 
политика за сигурност и мерки за защита на обекти 
от критичната инфраструктура? 

Накратко, според нас може да съществува защи-
та на критичната инфраструктура само и доколкото 
става дума за злонамерени и некомпетентни дейст-
вия на хората. Разбира се, в резултат на природни бед-
ствия обекти на критичната инфраструктура може да 
бъдат разрушени, но това е резултат от недостатъчно 
добре планирана и изпълнена устойчивост на обекта. 
Контролът по проектирането и изпълнението е свър-
зан с цялостната политика за национална сигурност, 
но не изразява нейната същност. 

Затова вторият проблем се отнася до разгра-
ничаването на две характеристики на критичната 
инфраструктура – устойчивост и уязвимост.

Именно идентифицирането на уязвимостта 
на критичната инфраструктура и на отделни ней-
ни обекти е съществена част от политиката за на-
ционална сигурност. За съжаление, смесването 
на проблема за уязвимостта с устойчивостта води 
до неефективни действия за защита, а като че ли 
най-очевидно е размиването на отговорността. Ва-
жни елементи на процеса на защитата на критична-
та инфраструктура са:

– стратегическо планиране – разработването 
на стратегии, като част от тях се прилагат в допъл-
нение с план за действие;

– идентифициране на критичността – започва с 
определянето на списък с критичните сектори;

– оценяване на заплахите – анализирането на 
заплахите за обектите на критичната инфраструкту-
ра позволява тяхното навременно неутрализиране 
и повишаване устойчивостта на системата;

– оценяване на уязвимостта – степен на подат-
ливост на даден обект от критичната инфраструкту-
ра на определени заплахи [6, с. 19 – 20]. 

Третият проблем е свързан с недостатъчната 
конкретност на осигуряването на защитата на обек-
ти от критичната инфраструктура. Тази конкретност 
може да се постигне най-вече с установяването на 
параметрите на уязвимостта, специфични за клас 
обекти на критичната инфраструктура. В нашия слу-
чай тази конкретност се търси чрез анализ на особе-
ностите на обекти от електроенергийната критична 
инфраструктура. Неслучайно непосредствен повод 
за активизиране политиката по защитата на критич-
ната инфраструктура са терористичните актове в 
САЩ от 11 септември 2001 г., както и терористичните 
актове в Мадрид през 2004 г. и Лондон през 2005 г.

След 2004 г. се поставя началото на провеж-
дане на сериозна политика на Европейския съюз за 
защита на критичната инфраструктура в контекста 

на борбата срещу международния тероризъм. По-
литиката на Европейския съюз за защитата на кри-
тичната инфраструктура се координира от Главна 
дирекция „Правосъдие, свобода и сигурност“ на 
Европейската комисия. 

През ноември 2005 г. Европейската комисия 
приема т.нар. Зелена книга за Европейската про-
грама за защита на критичната инфраструктура. 
В Зелената книга за първи път на общностно ниво 
се дава дефиниция на понятието „критична инфра-
структура“ и се предлага препоръчителен списък на 
секторите от критичната инфраструктура. 

Освен термина „национална критична инфра-
структура“, авторите на Зелената книга утвържда-
ват и термина „европейска критична инфраструкту-
ра“. На базата на Зелената книга през 2006 г. стар-
тира Европейска програма за защита на критичната 
инфраструктура (European Programme for Critical 
Infrastructure Protection – EPCIP). 

Другият основен политически документ е 
предложението за Директива на Съвета от декем-
ври 2006 г. относно идентификацията и обезпеча-
ването на Европейската критична инфраструктура 
и оценка на нуждата от подобряване на нейната 
защита. В проекта за Директива се предлага леко 
видоизменена дефиниция на „критична инфра-
структура“, дефинират се основни понятия като 
„уязвимост“, „риск“, „заплахи“ и се утвърждава нов 
препоръчителен списък на секторите от критичната 
инфраструктура [7].

Важен момент в развитието на нормативната 
база в България е приемането на Постановление 
на МС № 181 от 20 юли 2009 г. за определянето на 
стратегическите обекти и дейности, които са от зна-
чение за националната сигурност. В неговото при-
ложение е представен Списък на стратегическите 
обекти и дейности от значение за националната си-
гурност. Те са подредени в четиринадесет сектора, 
където V Сектор е Енергетика.

За нуждите на нашия анализ приемаме, че под 
„уязвимост“ ще разбираме място, обект, връзка в 
системата, които се характеризират с по-голяма 
степен на податливост на въздействие и заплахи, 
поради което там с по-голяма вероятност би се поя-
вило смущение и сериозна повреда с много големи 
последици [8, p. 13 – 20]. Тези „слаби звена в струк-
турата“ са лесно достъпни за атаки от различен вид 
и след тези атаки много бързо се стига до т.нар. кас-
каден ефект или ефекта на доминото. 

При анализа на обектите от eлектроенергий-
ната критична инфраструктура се използват кате-
гории като „надеждност“ и „устойчивост“ (в про-
изводствено-технологичния смисъл на термина). В 
тези рамки при „нормалните“, текущи откази в сис-
темата последствията са относително незначител-
ни и тя ги компенсира за сметка на различни резер-
ви и адекватно управление. С други думи, отказите 
в обектите може да имат и тежки последици, но те 
не са свързани с осигуряване на защита.

Може да бъдат използвани различни методи за 
изследване на уязвимостта на обекти от критичната 
електроенергийна инфраструктура, като се адапти-
рат към конкретните условия и функциониране на 
обектите на електроенергийната инфраструктура. 
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Една от тези методологии е TVRA, която може да се 
прилага за обследване на обекти, за определяне на 
заплахите, оценяване на уязвимостта и оценка на ри-
ска. TVRA е разработена след атаката над Световния 
търговски център в Ню Йорк на 11 септември 2001 г. 
от членове на екипа на Дани Ардити (Dani Arditi 
International Consulting DA) и по-късно е прилагана за 
оценка на риска на енергийни обекти в САЩ.

В резултат на използването на всяка методоло-
гия за оценка на уязвимостта не се достига само до 
параметрите на уязвимост. Става дума за последо-
вателно провеждане на няколко стъпки:

l	събиране на информация;
l	оценка на критичността;
l	оценка на заплахите;
l	оценка на уязвимостта;
l	оценка на последиците;
l	равнище на риск.
Всъщност всяка стъпка от анализа е логическа 

предпоставка на всяка следваща. Така например 
без оценка на критичността няма как да се извърши 
оценка на заплахите от терористични атаки, дейст-
вия на организирани престъпни групи, действия на 
екстремистки природозащитни активисти или са-
ботаж на персонала. Същото се отнася до връзката 
между оценката на заплахите и оценката на уязви-
мостта. 

Много важно е при използване на всяка ме-
тодология да се идентифицират и пропуските в съ-
ществуващите системи за защита:

1. Откриване на заплахи от промишлен шпио-
наж и терористично нападение:

– контрол върху функционирането на физиче-
ската защита;

– регистрация на електронни нападения и ак-
тивизация на средствата за антивирусна защита;

– контрол на електронната кореспонденция и 
служебните разговори.

2. Контрол на надеждността на персонала:
– първичен медицински и психологически кон-

трол и допускане на персонала до работните места;
– видеонаблюдение на поведението на персо-

нала на работното място;

– тренажорно тестване и повишаване квали-
фикацията на персонала;

– професионален подбор и първоначално обу-
чение на новите служители.

При оценката на уязвимостта и моделирането 
на защитата на обекти от критичната електроенер-
гийна инфраструктура трябва да бъдат използва-
ни някои налични и доказали своята ефективност 
модели, като се анализират преди всичко възмож-
ностите за тяхното прилагане:

Interdependent Energy Infrastructure Simulation 
System (IEISS) е система, основана на инструменти 
за моделиране, симулация и анализ, предназначе-
ни да помогнат на заинтересованите лица да напра-
вят анализ на взаимнозависими енергийни инфра-
структури. Актьор-базираните инфраструктурни 
компоненти са разработени в IEISS да симулират ре-
алистично динамичните взаимодействия в рамките 
на всяка от инфраструктурите, както и взаимовръз-
ките между инфраструктурите. 

Net-Centric GIS е рамка за използване на GIS-въ-
трешна оперативност за подпомагане на вземащи-
те решения при извънредни ситуации чрез предос-
тавяне на ефективен обмен на данни и навременен 
достъп до инфраструктурна информация. 

Предупредителната информационна система 
за критичната инфраструктура (Critical Infrastructure 
Warning Information Network – CIWIN) служи за об-
мен на информация между страните от Европей-
ския съюз,за общи заплахи, уязвимост и за подхо-
дящи мерки и стратегии, за да се намалят риско-
вете, свързани със защитата на критичната инфра-
структура [9]. 

На базата на оценка на критичността, оценка 
на заплахите, оценка на уязвимостта и оценка на 
последиците може да се изгради система за защи-
та, насочена срещу заплахите, за минимизиране на 
уязвимостта и запълване на празнините в налични-
те системи за сигурност. Всички елементи на сис-
темата за защита на електроцентрали – обекти от 
критичната инфраструктура на Република България, 
трябва да бъдат управлявани от интегрирана систе-
ма за защита и охрана.
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Военни дейности в подкрепа  
на хуманитарната помощ

подполковник д-р Милен Кисьов

Резюме: Хуманитарната помощ е извънредно сложна тема, с много участници, които включват прави-
телства, международни организации, неправителствени организации и други граждански участници, които 
реагират на или са засегнати от хуманитарни кризи. Използването на военни сили и активи за предоставяне 
на помощ за чисто хуманитарни цели, без прилагане на хуманитарните принципи, може да застраши хумани-
тарния достъп, безопасността на хуманитарните работници или да възпрепятства изпълнението на хумани-
тарните дейности. При поддържане на тези събития и дейности силите на Алианса ще се справят с разнообра-
зен набор от участници, рискове, ситуации и изисквания.

Ключови думи: хуманитарна помощ, военен принос, военни дейности.

MILITARY ACTIVITIES IN SUPPORT OF HUMANITARIAN 
ASSISTANCE

LTC Milen Kisyov PhD

Abtsract: Humanitarian aid is an extremely complex issue, with many involved actors, including governments, 
international organizations, non-governmental organizations and other civilian actors who respond to or are affected 
by humanitarian crises. The use of military forces and assets to provide aid for purely humanitarian purposes without 
application of humanitarian principles may endanger humanitarian access, the safety of humanitarian workers or 
hamper the implementation of humanitarian activities. In sustaining these events and activities, the Alliance forces 
will cope with a diverse set of actors, risks, situations and requirements.

Key words: Humanitarian aid, Military contribution, Military activities.

Предизвикателствата на съвремието ни и об-
кръжаващия ни свят доказват необходимост-
та от отговори на редица въпроси и проблеми, 

касаещи националната и международната сигур-
ност.

Средата на сигурността е глобална, сложна и 
нестабилна. Мирът, сигурността и развитието са 
по-взаимосвързани от всякога, което налага тясно 
сътрудничество и координация с различни органи-
зации, които имат съответните роли в предотвратя-
ването и управлението на кризи.

Хуманитарните действия в отговор на войната 
и на насилствени кризи в рамките на държавите са 
били изпробвани през 90-те години на ХХ век, както 
никога досега. Би било лесно да се отхвърлят тези 
усилия като неуспехи. Но в Сомалия, международ-
ното хуманитарно участие завършва през 1995 г. в 
унизително отстъпление. В Босна, подчертаването 
на неуспехите по отношение на хуманитарните ре-
акции на ООН бе предизвикано от противоречия и 
до голяма степен беше дискредитирано от падане-

то на Сребреница през 1995 г., което доведе до зна-
чителна промяна в западната политика. В Либерия 
през юни 1996 г. хуманитарните агенции решиха 
да не подновяват провеждането на големи опера-
ции, тъй като обширните грабежи над помощите, в 
крайна сметка доведоха до засилване на военната 
икономика. Концепцията за „сигурно убежище“ в 
северната част на Ирак бе оставена на разстояние 
от военните действия през септември и октомври 
1996 г. В Руанда и Заир, рекордът на международ-
ната общност за защита на жертвите на геноцид 
през 1994 г. и бежанците в лагерите през 1996  г. се 
оказа жалък и безсмислен. Поредицата от неуспе-
хи обхваща и други конфликти, включително тези в 
бившия Съветски съюз. Махалото, което досега се 
е насочило към хуманитарните действия през пър-
вата половина на 90-те години, оттогава се движи 
в обратна посока. Много страни показват признаци 
на нежелание да се включат дълбоко в конфликти-
те, разкъсващи война държави и региони. И все пак, 
искането и голямата нужда за подобни действия 
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продължава. Остава спешна необходимост да се 
оцени какво може и не може да постигне хумани-
тарното действие. Основният въпрос е дали въоб-
ще има място за хуманитарни действия в междуна-
роден план и в геополитиката, ако отговора е „да“ 
– тогава къде е това място; ако отговорът е „не“ – 
тогава какви действия може да предприемат, за да 
заместят подобно действие. 

Хуманитарните дейности, които се превърна-
ха в основна част от отговора на международната 
общност на войните, гражданските войни и други 
кризи през 90-те години на ХХ век, имаха много 
форми – осигуряване на храна и подслон на бежа-
нците; въздушни линии на доставки за обсаденото 
население; декларации за „безопасни зони“ и др. 
Тези действия показваха желанието и опита на меж-
дународната общност да гарантира прилагането на 
законите на войната, мониторинг на условията за 
задържане на конфликтите и най-вече – използва-
нето на външни въоръжени сили за „хуманитарна 
интервенция“ в ситуации на хаос, масови жестокос-
ти и тиранично управление.

Хуманитарните действия формират основ-
на част от отговора на международната общност 
към войните през 90-те години на ХХ век, особено 
гражданските войни. Но опитът на правителствата, 
неправителствените организации и международ-
ните органи, участващи в хуманитарните действия, 
повдигнаха спорни въпроси като: Хуманитарната 
дейност спасява ли човешки животи, или удъл-
жава войните? Съвместима ли е с икономически 
санкции? Допуска ли насилствено въздействие и 
движение на населението? Как трябва да бъдат за-
щитени зоните за безопасност? Военната помощ за 
хуманитарни действия полезна ли е? НПО губят ли 
безпристрастността си, когато участват в голям, ко-
ординиран международен военен отговор? Това са 
големите въпроси на които все още предстои да се 
правят проучвания, анализи и да се предоставя со-
лиден преглед на тези проблеми.

Когато се търси отговор на тези въпроси, трябва 
да си има предвид, че координацията на хуманитар-
ните усилия за подпомагане е отговорност на Служ-
бата на ООН за координация по хуманитарни въпроси 
(OCHA). Определението ѝ за хуманитарната помощ е:

„Хуманитарната помощ е помощ, предоставя-
на на засегнато от криза население; тя има основна 
цел да спаси живота и да облекчи страданието на 
засегнатата от кризата население. Тази помощ тряб-
ва да бъде предоставена в съответствие с основни-
те принципи на хуманност, безпристрастност, неу-
тралност и независимост.“ (Това не е одобрена от 
НАТО дефиниция. Дефинираното от НАТО опреде-
ление е: „Като част от една операция, използването 
от наличните военни ресурси за подпомагане или 
допълване на усилията на отговорните граждански 
субекти в оперативните зони или специализирани 
граждански хуманитарни организации, изпълня-
ващи основната си отговорност за облекчаване на 
страданието на човешките същества“ [2].) Въпреки 
че това не е съгласувано с НАТО определение по 
STANAG 3680 и други съюзни документи, като Ди-
ректива на програмата по терминология на НАТО, 

то се използва, за да се постигне общо разбиране с 
други участници в рамките на хуманитарната общ-
ност. Хуманитарните работници и участници из-
ползват различна терминология и в много случаи, 
използването на даден термин е взаимозаменяем. 
Термини, като хуманитарни действия, хуманитар-
на помощ, хуманитарна ангажираност, хумани-
тарна операция, помощ при бедствия и реакция 
при бедствия имат сходни определения и контекст, 
за да опишат действия по подкрепа, свързана с ху-
манитарни извънредни ситуации. Въпреки че тер-
мините могат да бъдат различни, смисълът им е 
почти един и същ – да се помогне за спасяването на 
човешки животи, да се облекчи страданието и да се 
поддържа човешкото достойнство.

Тук е важно да се спомене, ръководените от 
НАТО сили не са обвързани от четирите хуманитар-
ни принципа. Те обаче трябва винаги да се опитват 
да се придържат към тях. Военният принос към ху-
манитарните дейности и помощ може и трябва да 
се ръководи от следните хуманитарни принципи:

1. Хуманност. Човешкото страдание трябва 
да бъде адресирано навсякъде, където се намира, 
като се обърне специално внимание на най-уязви-
мите групи от населението като деца, жени и въз-
растни хора. Достойнството и правата на всички 
групи трябва да бъдат уважавани и защитавани.

2. Безпристрастност. Хуманитарната помощ 
трябва да се предоставя без дискриминация над за-
сегнатото население. Облекчаването на страдание-
то трябва да се ръководи единствено въз основа на 
необходимостта и трябва да се дава приоритет на 
най-спешните случаи при бедствия и аварии.

3. Неутралност. Хуманитарната помощ не 
трябва да облагодетелства никоя страна във въо-
ръжен конфликт или друг спор, когато се извършва 
такова действие. 

4. Независимост. Това означава автономност 
на хуманитарните цели от политически, икономи-
чески, военни или други цели, които всеки участник 
може да притежава по отношение на областите, в 
които се изпълняват хуманитарни действия.

Принципите и добрите практики в областта 
на хуманитарната помощ са приети в Стокхолм на 
17 юни 2003 г. от Австралия, Белгия, Канада, Дания, 
Европейската комисия, Финландия, Франция, Гер-
мания, Ирландия, Япония, Люксембург, Холандия, 
Норвегия, Швеция, Швейцария, Великобритания и 
Съединените щати. [1]

Степента на прилагане на тези принципи по-
някога е трудна да се оцени и следователно да се 
постигне поради обстоятелствата на кризата и ус-
ловията на средата. Например би било трудно да се 
възприемат военните дейности на хуманитарната 
помощ като безпристрастни, неутрални и незави-
сими, ако ръководени от НАТО сили се използват в 
бойни операции в или близо до зоната на бедствие. 
Всъщност със статута на бойци и като страна във 
въоръжен конфликт, ръководените от НАТО сили 
не могат да бъдат считани за неутрални и незави-
сими. Дори ако военните приноси на НАТО към ху-
манитарната помощ се прилагат безпристрастно, 
възприемането на другите участници може да бъде 
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различно. Тези възприятия, мнения и дори противо-
поставяния могат да окажат влияние върху цялост-
ната хуманитарна реакция. От това следва, че прин-
ципа на разграничаване между военните и други 
хуманитарни участници може да бъде „замъглен“ и 
в резултат на това да се ограничи и блокира достъпа 
до населението и да възпрепятстват дейностите на 
граждански участници в областта на хуманитарни-
те дейности. Имайки предвид тези принципи, воен-
ните сили трябва да търсят и откриват практически 
условия за използването им, когато се изисква от 
тях да предприемат действия по искане от стра-
на-домакин или хуманитарен координатор от ООН. 
Това ще изисква цялостна стратегическа и опера-
тивна рамка на НАТО преди и по време на оказване 
на хуманитарна помощ.

Това е нужно да се помни, защото при опера-
ции за реагиране при кризи, военните сили често 
ще изпълняват или да бъдат задължени да изпъл-
няват задачи, които обикновено са отговорност на 
граждански органи на властта или хуманитарна ор-
ганизация, като специално ще предоставят военна 
подкрепа на тези организации. Отговорът на криза-
та изисква назначаване на съвместни сили за пос-
тигането на целите на НАТО. Първичната цел е да 
се спасяват човешки животи и да се осигурява неза-
бавно спешна помощ по време на и след бедствия 
и кризи. Следователно, хуманитарните дейности 
може да се разграничат тези при стабилизиращите 
операции, които се стремят да се справят с основ-
ните социално-икономически проблеми, както и 
политическите фактори, които може да са довели 
до криза или извънредна ситуация. 

Уникалните възможности на НАТО ще продъл-
жават да се използват за облекчаване на човешко-
то страдание чрез оказване на военна подкрепа за 
хуманитарна помощ. Въпреки това, може да има 
военни приноси, възприемани като противоречиви 
и в някои случаи нежелателни. Ето защо хуманитар-
ните помощи и принципните позиции на хумани-
тарните участници трябва да бъдат добре разбра-
ни от НАТО, за да се даде възможност за вземане 
на адекватно решение преди участие, планиране 
и изпълнение на всяка военна подкрепа за хумани-
тарни дейности, включително координацията на 
задачите, допринасящи за тези дейности.

В случай на операция за подпомагане при бед-
ствия или друга хуманитарна извънредна ситуация, 
свързана с всяка операция на НАТО, могат да бъдат 
внедрени военни способности на НАТО за подкрепа 
на гражданските органи, които наблюдават извън-
редната ситуация. Политиката на НАТО за военна 
подкрепа за международни операции за подпома-
гане при бедствия, както е посочено в МС 343/1 [2], 
описва използването на военни, притежавани или 
контролирани активи и способности, свързани с 
всяка операция на НАТО и когато сили, ръководени 
от НАТО, извършват друг вид операция, може да им 
бъде възложена задача за справяне с извънредни 
хуманитарни ситуации. Този документ подчертава, 
че помощта на НАТО за Международните операции 
за подпомагане при бедствия (International Disaster 
Relief Operations – IDRO) ще бъдат по изключение и 

няма да се изпълняват без консултации със страте-
гическите командири, препоръките от Военния ко-
митет и одобрение от Северноатлантическия съвет.

В този случай, чрез командната верига на во-
енните активи ще бъдат дадени крайни задачи, в 
рамките на средствата и способностите им. AJP-
3.4.3 [1] описва военния принос в отговор на хума-
нитарните кризи, провеждани както като отделна 
хуманитарна операция, така и като част от текуща 
операция. Според този документ, военният при-
нос към хуманитарната помощ е предназначен да 
подпомогне усилията на гражданското население и 
власти, на международните и неправителствените 
организации, които имат основната отговорност да 
предоставят помощ. Хуманитарната помощ може 
да е много взискателна по отношение на прегово-
рите по законовата рамка, планирането, координа-
цията и работата, като се има предвид само големи-
ят размер и обхват на изискването. 

Ръководените от НАТО сили за подкрепа на 
хуманитарната помощ трябва да бъдат ограниче-
ни в обхвата и продължителността. Органите на 
страната-домакин обикновено ще бъде основният 
управляващия елемент в реакцията при бедствия 
въпреки, че в специални ситуации тази роля може 
да бъде изпълнена от международни организации. 
Гражданско-военните насоки и справка за сложни 
извънредни ситуации и Насоките от Осло предос-
тавят основните критерии за използването на 
военни активи и активи за гражданска защита в 
сложни извънредни ситуации. В допълнение към 
принципа на „краен случай“ (“Last resort”), ключо-
вите критерии в насоките включват: 

1. Уникална способност. Не съществуват под-
ходящи алтернативни граждански ресурси. 

2. Навременност. Неотложността на задачата 
изисква незабавно действие. 

3. Ясна хуманитарна насока. Гражданските 
организации контролират използването на военни 
активи. 

4. Времево ограничение. Използването на воен-
ни средства за подпомагане на хуманитарната дей-
ност са очевидно ограничено във времето и мащаба.

Насоки за военен принос  
към хуманитарна помощ

Хуманитарната общност изготви редица до-
кументи, одобрени от IASC, за да осигури лесни за 
използване инструменти, които да допринесат за 
по-доброто разбиране на хуманитарни подходи 
към гражданско-военните отношения. Те са написа-
ни като незадължителни правила, които би трябва-
ло да бъдат следвани от военните, когато участват в 
хуманитарни дейности. Това са Насоките относно 
използването на военни и граждански средства 
за реагиране при бедствия – „Насоки от Осло“ [4] 
и „Гражданско-военни насоки в извънредни ситуа-
ции“ [5] имат за цел подпомагане на хуманитарните 
и военните специалисти, които да се занимават с 
гражданско-военни въпроси по начин, който ува-
жава и отразява по подходящ начин хуманитарните 
съображения на стратегическо, оперативно и такти-



123

ческо ниво в съответствие с международното пра-
во, стандарти и принципи. Те установяват основна 
рамка за формализиране и подобряване на ефек-
тивността и ефикасността на използване на чуждес-
транни военни и граждански средства при сложни 
извънредни ситуации. 

При отсъствието на конфликти, от военните 
сили на НАТО може да бъде поискано да съдействат 
за подпомагане предоставянето на помощ при бед-
ствия в съответствие с Насоките от Осло. Те очер-
тават процеса за извършване на военни или граж-
данско-военни искания чрез OCHA и уточнява, че 
чуждестранните военни средства следва да бъдат 
поискани само където няма подобна гражданска 
алтернатива и само когато използваните военните 
средства могат да посрещнат критична хуманитар-
на нужда. Следователно, военните активи трябва 
да бъде уникален по отношение на възможности-
те и наличността им и трябва да се разглеждат като 
инструмент, допълващ съществуващите механизми 
за облекчаване, за да осигури специфична подкре-
па към специфични изисквания, в отговор на про-
пастта между нуждите от бедствия които общност-
та за предоставяне на помощ се иска да задоволи и 
ресурсите, достъпни за тях.

Гражданско-военни насоки за сложни 
извънредни ситуации

Нарастващият брой извънредни ситуации 
са свързани с конфликти, станали известни като 
„сложни извънредни ситуации“. ООН ги определя 
като „хуманитарна криза в страна, регион или об-
щество, където има пълно или значително разруша-
ване на властта, произтичащо от вътрешен или вън-
шен конфликт и което изисква международен от-
говор извън мандата или капацитета на която и да 
е отделна агенция или текуща програма на ООН за 
дадена страна“. Първата част от насоките предоста-
вя информация за гражданско-военни отношения 
при сложни извънредни ситуации, включително 
трудностите и ограниченията на тези отношения с 
съображения, свързани с разграничението между 
бойците и не-бойците и тревогите по отношение на 
отделяне на хуманитарното и военното простран-
ство, което трябва да бъде поддържано. Те под-
чертават причините, поради които използването 
на военни средства в подкрепата на хуманитарни-
те дейности следва да бъде по изключение и само 
на краен случай и да предостави общо разбиране 
за това кога и как да, както и как да не се коорди-
нира с военните в изпълнението на хуманитарните 
цели. Във втората част, детайлите на насоките при 
използването на международната военна и персо-
нала за гражданска защита, оборудване, доставки 
и услуги в подкрепа на ООН в преследването на ху-
манитарни цели при сложни извънредни ситуации. 
То дава насоки за това кога тези ресурси могат да 
бъдат използвани, как трябва да бъдат използва-
ни и как агенциите на ООН трябва да осъществяват 
интерфейс, да организират и координират с между-
народните военни сили по отношение на използва-
нето на военните активи за гражданска защита. Тре-

тата част съдържа конкретни насоки за използване 
на военни или въоръжени ескорти за хуманитарни 
конвои. Тя съветва това как следва да бъдат огра-
ничени до изключителни случаи и следва да бъдат 
предпочитаните алтернативи. 

Тази част бе актуализирана, за да се вземе 
предвид хуманитарни дейности от последното 
десетилетие в Актуализираните насоки за използ-
ване на въоръжените сили за хуманитарни конвои 
– незадължителни насоки на International Agency 
Standing Committee (IASC).*

Ниво на подкрепа

От самото начало всяко използване на военни 
средства за хуманитарни помощи трябва да бъде 
по изключение и по искане на засегнатата държа-
ва или хуманитарен координатор, ограничено във 
времето и мащаба и да представи план за прехо-
да ясно определя как ще се изпълнява функцията 
от цивилния персонал възможно най-скоро. Воен-
ният принос, предоставен от силите, ръководени 
от НАТО, може по принцип да бъде категоризиран 
според нивото на очакваното взаимодействие с 
местните общности. Разбирането на категорията 
на вероятната подкрепа е важно, тъй като тя може 
да помогне да се определи какъв тип хуманитарна 
дейност може да бъде подходяща да се подкрепят 
с военни ресурси при различни условия и да обясни 
естеството и необходимостта от тази помощ. 

1. Пряката помощ обикновено включва редо-
вен контакт лице в лице, например при разпростра-
нение на стоки и услуги. 

2. Непряката помощ включва по-малко контакт 
при предоставянето на дейности като транспорти-
ране на материали или персонал за облекчаване. 
(Във връзка с техните силни логистични възможнос-
ти военните сили са обикновено най-добре използ-
вани за непряка помощ, докато същевременно пре-
доставят мисиите за пряко подпомагане на страна-
та домакин и международни и неправителствени 
организации.)

3. И накрая, инфраструктурната помощ пре-
доставя помощ, която улеснява облекчаването, но 
не е задължително да се вижда или само да бъде 
от полза за засегнатото население. Тези дейности 
могат да включват предоставяне на общи услуги, 
ремонт на пътища, производство на електроенер-
гия, управление на въздушното пространство и др. 

Краен случай

Указанията от Осло и Насоките на граждан-
ско-военни искания за сложни извънредни ситуа-
ции определят „краен случай“ като важен принцип 

* RThe Inter-Agency Standing Committee (IASC) is 
the primary mechanism for inter-agency coordination of 
humanitarian assistance. It is a unique forum involving the key 
UN and non-UN humanitarian partners. The IASC was established 
in June 1992 in response to United Nations General Assembly 
Resolution 46/182 on the strengthening of humanitarian 
assistance. https://interagencystandingcommittee.org/
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относно използването на военни средства за хума-
нитарни цели.

Понятието „последен, краен случай“ (last 
resort) се определя, че „военни активи, поисквани 
само там, където няма подобна гражданска алтер-
натива и само използването на военни средства 
може да посрещне критична хуманитарна нуж-
да. Следователно военният актив трябва да бъде 
уникален по отношение на възможностите и на-
личността“. [1]

Последният вариант е приложим само в кон-
текста на използване на чуждестранни военни или 
граждански защитни средства в операции по под-
крепа на облекчението под хуманитарния чадър, с 

разбирането, че искането за тези активи трябва да 
отговаря на горните ситуационни изисквания. Тази 
последна възможност като краен случай не е при-
ложим в ситуации, в които военните или граждан-
ските екипи и формирования на страната домакин 
са първите, които реагират на хуманитарна ситуа-
ция или ако са външното военно участие е част от 
искане на тази страна за помощ. При тези обстоя-
телства, подпомаганите и засегнатите държави се 
насърчават да използват принципите и процеду-
рите, предвидени в Насоките от Осло и Насоките 
относно използването на военни и граждански от-
бранителни активи (Military and Civil Defence Assets 
– MCDA).

1. NATO STANDARD AJP-3.4.3 – Allied Joint Doctrine for the Military Contribution to humanitarian Assistance, Edition A Version 
1 October 2015.

2. MC 0343/1 NATO Military Assistance to International Disaster Relief Operations.
3. AP-06 NATO Glossary of Terms and Definitions (English and French), Edition 2016. [http://nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.

html]
4. OSLO GUIDELINES (Revision 1, 01 November 2007), Guidelines on the Use of Military and Civil Defence Assets (MCDA) In 

Disaster Relief. [https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/Oslo%20Guidelines%20ENGLISH%20(November%202007).pdf]
5. Civil military-guidelines and reference for complex emergencies. [https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/

ENGLISH%20VERSION%20Guidelines%20for%20Complex%20Emergencies.pdf]
6. Roberts, A. Humanitarian Action in War, Aid, Protection and Impartiality in a Policy Vacuum, Adephi Paper 305, 1996. [http://

www.crcnetbase.com/doi/abs/10.4324/9780203928318.ch12]
7. https://www.unocha.org/
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Предизвикателствата на четвъртата 
индустриална революция  

към управленската култура на кадрите  
в системата за национална сигурност

Теодор Одрински

Резюме: Настъпилата в началото на новия век Четвърта индустриална революция не прилича на нищо, 
което човечеството е преживявало досега. Новите технологии водят до сливане на физическия, дигиталния 
и биологичния свят, което крие едновременно огромни възможности и потенциална опасност. Скоростта, 
мащабът и дълбочината на тази революция оказват влияние както върху световната икономика и политика, 
така и върху обществото и отделния човек. Резултатите от тази революция са сериозно предизвикателство 
към отбранителните способности на всяка една страна в т.ч и към колективните такава. Основното предизви-
кателство е насочено към дейността на органите за управление от системата за управление на националната 
сигурност. Както е известно тази дейност зависи изцяло от управленската култура на кадрите работещи в 
системата. В доклада тази култура се разглежда като хармонично съчетание от: общата култура на личността, 
нейната философска, организационна, професионална, информационна, институционална, административ-
на и икономическа култура. За кадрите от висшия и среден ешелон на системата задължително и политическа 
култура. Тя е в пряка зависимост от ролята и мястото на отделната личност в йерархичната структура на орга-
ните за управление. Подчертани са специфичните особености и значението на всяка от тях за ефективността 
и ефикасността в работата на органите за управление на националната сигурност.

Ключови думи: сигурност, възпитание, култура, философия, организация, професия, информация, ад-
министрация, икономика, политика.

Abstract: The challenges of the Forth industrial revolution for the national security system’s staff management 
culture The Forth industrial revolution that occurred in the beginning of the century is nothing the mankind has 
seen before. The new technologies are leading to the merge of the physical, digital and biological world which hides 
both huge possibilities and potential issues. The speed, scale and depth of this revolution are affecting the world’s 
economics, politics as well as the society and the individual. The result of this revolution is serious challenges for the 
defensive capabilities of every country and for those capabilities combined. The main challenge is for the management 
authority within the national security and its actions. As we all know those actions are tightly connected to the 
management culture of the staff in this system. In the report this culture is presented as balance between the over 
culture of the individual, his philosophical, organizational, professional, informational, institutional, administrative 
and economical culture. The political culture as addition is a must for the employees of the senior echelon. It is in 
a direct correlation between the role and the place of the particular individual in the hierarchical structure of the 
organization. It is stressed on the specific characteristics and the meaning of each and every one of them in the 
workflow of the management body of the National security.

Key words: security, education, culture, philosophy, organization, profession, information, administration, 
economy, politics.

Същност и съдържание на Четвъртата 
индустриална революция

Според Клаус Шваб1 първата индустриална 
революция протича от около 1760 г. до около 1840 г. 
Задвижена от строителството на железопътни ли-
нии и изобретяването на парната машина, тя поста-

вя началото на механичното производство. Втора-
та индустриална революция, която започва в края 
на XIX век и зората на XX век, прави възможно масо-
вото производство и получава допълнителен тласък 
след появата на електричеството и изобретяването 
на поточната линия. Третата индустриална рево-
люция започва през 60-те години на XX век. Обикно-
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вено я наричаме „компютърна“ или „цифрова“ ре-
волюция, тъй като е катализирана от развитието на 
полупроводниците, мейнфрейм2 компютрите (60-те 
години), персоналните компютри (70-и и 80-те го-
дини) и интернет (90-те години).

„Измежду цялата лавина различни и завла-
дяващи въображението предизвикателства, пред 
които сме изправени днес, най-важното и най-на-
лежащото е да разберем същността и да придадем 
форма на новата технологична революция, чийто 
резултат ще бъде ни повече, ни по-малко преобра-
зяване на самото човечество. Преживяваме нача-
лото на една революция, която коренно променя 
начина, по който живеем, работим и се отнасяме 
един към друг. По своя мащаб, обхват и комплекс-
ност онова, което аз наричам Четвъртата индустри-
ална революция“, няма аналог в досегашната ни 
история.“ [4]

Шваб подчертава, че все още ни предстои на-
пълно да осъзнаем скоростта и огромния обхват 
на тази нова революция. „Само помислете за нео-
граничените възможности, които се създават чрез 
милиардите хора, свързани с мобилни устройства, 
раждайки по този начин безпрецедентна проце-
сорна мощ, възможности за съхранение на данни 
и достъп до знания. Или отправете поглед, казва 
той, към зашеметяващото едновременно влива-
не на нови технологични пробиви, които обхващат 
необятни области, като изкуствения интелект (ИИ), 
роботиката, интернет на нещата (ИН), автономни 
превозни средства без водач, 3D печат, нанотех-
нологии, биотехнологии, материалознание, съхра-
нение на енергия и квантово изчисление – и с това 
списъкът съвсем не се изчерпва. [4] Много от тези 
нововъведения все още едва прохождат, но вече 
достигат точката на инфлексия в своето развитие, 
като взаимно се надграждат и усилват, създавайки 
безпрецедентно сливане на технологиите във физи-
ческия, цифровия и биологичния свят.

Пред очите ни стават тектонични размества-
ния във всички отрасли на икономиката, беляза-
ни от появата на нови бизнес модели, подривното 
въздействие върху традиционните отрасли и прес-
труктурирането на производството, потреблението, 
транспортирането и системите за доставка.

„Същевременно на фронта на обществените 
отношения тече дълбока промяна на парадигмата 
относно начина, по който се трудим и общуваме, из-
разяваме, информираме се и се забавляваме. Про-
менят се държавното управление и институциите, 
системите за образование, здравеопазване, транс-
порт и много други. Вместо да създават скрити раз-
ходи под формата на външни ефекти, новите техно-
логични приложения, които променят поведението 
ни и системите на производство и потребление, 
носят потенциал за възстановяване и опазване на 
природната среда.“ [4]

„Промените са исторически по отношение на 
своя размер, скорост и обхват. И макар дълбоката 
несигурност, породена от развитието и възприема-
нето на новите технологии, действително да ни ос-
тавя в неведение по какъв начин ще се разгърнат 
в бъдеще трансформациите, задвижени от тази ин-

дустриална революция, то тяхната сложност и вза-
имосвързаността между отделните сфери недвус-
мислено сочи, че всички заинтересовани страни в 
глобалното общество – правителствата, бизнесът, 
академичните среди и гражданското общество, но-
сим отговорността да действаме заедно, за да раз-
берем по-добре нововъзникващите тенденции.“ [4]

Същевременно Шваб смята, че ако се стремим 
към изграждане на едно колективно бъдеще, кое-
то отразява общи цели и ценности, то споделеното 
познание придобива особено критична важност. 
Задължително е да се създаде цялостен и споде-
лен в глобален мащаб мироглед за начина, по който 
технологиите променят живота ни и този на бъде-
щите поколения, а също и за дълбоката промяна в 
икономическия, социалния, културния и човешкия 
контекст, в който живеем.

Промените са наистина толкова фундаментал-
ни, че от гледна точка на историята на човечество-
то никога досега не е имало епоха, която да носи 
толкова голямо обещание за просперитет или за 
потенциална опасност.

Онова, което ме безпокои обаче е, споделя 
Шваб, „че твърде често хората на управленски по-
зиции остават в плен на традиционното, линейно 
(и „неподривно“) мислене или са прекалено погъл-
нати от злободневни въпроси, за да могат да раз-
съждават стратегически за силите на подривните 
въздействия и иновациите, които оформят нашето 
бъдеще.“ [4]

Основни проблеми пред управленската 
култура на кадрите от системата  

за национална сигурност

Разглеждайки структурата на системата за 
управление на националната сигурност, стигаме до 
извода, че това е система от взаимосвързани и вза-
имообусловени органи и пунктове за управление на 
основните ѝ стълбове. Такива като Министерствата 
на отбраната, вътрешните работи, външните рабо-
ти, икономиката, здравеопазването, образованието 
и науката, транспорта, информационните техноло-
гии и съобщенията, регионалното развитие и бла-
гоустройството, енергетиката, на околната среда и 
водите, финансите, както и на държавната агенция 
„Държавен резерв и военновременни запаси“. Към 
тях се отнасят и областните и общински админи-
страции. Този огромен контингент от кадри изисква 
прецизен подбор в зависимост от мястото им в йе-
рархичната структура на органите за управление. 
Освен това полагане на непрекъснати грижи за усъ-
вършенстване на всестранната им подготовка.

Същевременно е запазена традицията, отпре-
ди началото на промените – подбора на кадрите 
да се извършва основно по критерия „вярност към 
идеите на партията“ управляваща в дадения мо-
мент. Без да са от значение професионалните и де-
лови качества на конкретната личност. Поради това 
и обективната оценка на подготовката за изпълне-
ние на функционалните задължения на значителна 
част от отговорните и изпълнителски кадри в систе-
мата не отговаря на съвременните изисквания.
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Изследването на проблема показа недостатъ-
ци и в работата по повишаване на подготовката им. 
За пример можем да посочим случай, в който кадър 
поставен на висш държавен пост без да притежава 
изискващите се компетенции, без особен интелект, 
без владеене на чужди езици е изпратен да пови-
шава „квалификацията си“ в различни партньорски 
страни. Това се извършва за определен период в 
шест разностранни едноседмични курсове и три 
по-продължителни от двадесет, тридесет и четири-
десет дневни курсове. Без да подценяваме ролята 
на синхронния превод в обучението в конкретния 
случай реално се получава надграждане върху пя-
съчна основа. Това се потвърждава в последствие 
в практиката. Важното е че документите са прило-
жени в личното дело. В резултат на такъв подход са 
и случаите, когато кадри вкл. от висшия ешелон на 
системата да правят по повод и без повод непре-
мерени, необосновани, често пъти неразбираеми, 
неадекватни за момента изказвания, и даване на 
оценки за ставащото в момента. Не са редки случа-
ите, когато желаното се представя за реалност.

Причините? Дефицит на управленска култура.

Същност и съдържание  
на управленската култура

В основни линии, под култура се разбира чо-
вешка дейност в различните нейни проявления, 
включително всички форми и способи на човеш-
кото самоизразяване, самопознание и натрупване 
на навици и умения. Културата е набор от правила, 
които предписват на човека определено поведе-
ние с присъщите преживявания и мисли. ЮНЕСКО 
дава следната дефиниция: „Това е „множеството 
от отличителни духовни, материални, интелекту-
ални и емоционални черти на дадено общество 

или обществена група, тя обхваща освен изкуство-
то и литературата, начина на живот, формите на 
съжителство, ценностните системи, традициите 
и вярванията“.

Ценностната система е съгласуван набор от 
етични ценности на дадено лице, организация или 
общество, които служат като стандарт за насочва-
не на човешкото поведение във всички ситуации. 
Добре дефинирана, ценностна система е морални-
ят кодекс. Личната ценностна система е присъща 
само на един индивид. Тя се формира в продълже-
ние на три главни периода: първи период – от раж-
дането до 7-годишна възраст, втори период – от 8 
до 13-годишна възраст, и трети период – от 13 до 
21-годишна възраст. Личната ценностна система 
осигурява вътрешното знание на индивида за това 
кое е добро, полезно, важно, красиво, желано, кон-
структивно и т.н. Тези знания се наричат ценности 
(стойности) и генерират поведението на личността.

Към настоящия момент болшинството автори 
(К. Каменов, К. Димитров, М. Димитрова-Гализова, 
К. Хаджиев и др.) отъждествяват управленската 
култура с организационната и фирмената за фун-
дамент на управленската култура служи науката 
философия.

Онтология – изследване на битието. Логи-
ката изследва формите и законите на мислене-
то, както и валидните форми на аргументация. [1] 
Етика е философия на морала – изследва идеята 
за морала, правилното поведение и добрия живот. 
[2] Естетика се занимава със същността и възпри-
емането на красивото, с въпросите на изкуството. 
Обекти и концепти на нейното разглеждане са въз-
вишеното и красивото, както и техните опозиции, 
включително грозното и дисонансното. [3] Гносео-
логията е теория на познанието. Изучава изворите, 
възможностите и средствата на научното познание. 
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[3] Философията на езика – изследва началата, раз-
витието и употребата на езика и отношението му 
към мисленето. [3] Епистемологията – изследва 
познанието, същността и възможността на познава-
телния процес. [3] Херменевтика – науката за тъл-
куване и разбиране, с други думи, науката, която те 
учи да четеш между редовете. Метафизика – из-
следва природата и първоначалата на съществува-
щото и света. [3] Политическата философия – изу-
чава управлението и отношението на индивидите и 
общностите към държавата.

Философия на науките. Повечето академични 
дисциплини имат „философии“, които изследват 
техните основания и предмет. Тук се включват об-
ласти, като философия на науката, философия на 
историята, философия на математиката, социална-
та философия и др.

Същевременно множество академични дис-
циплини като психология, антропология, физика и 
т.н. възникват около предмети, които са били в об-
ластта на философията и в този смисъл исторически 
са се обособили от нея.

На тази база ние считаме, че под управленска 
култура следва да разбираме хармонично съчета-
ние от общата култура на личността, неговата фило-
софска, организационна, институционална, адми-
нистративна и икономическа култура. За държавни-
ци, политици и партийни деятели задължително и 
политическа култура.

Общата култура започва да се изгражда след 
раждането и продължава, по принцип до 18-годиш-
на възраст. Включва усвояване на основни етични и 
естетични качества, както и знания по природни – 
за живата и не жива природа, по социалните и фор-
мални науки, както и по философия. В последствие 
общата култура се надгражда. По опита на редица 
страни се предвижда придобиването и на знания от 
областта на икономиката още от първи клас.

Организационната култура е един от най-зна-
чителните доводи за широкото използване на орга-
низационната култура е, че тя обяснява процесите 
и разкрива същностните характеристики, които от-
личават дадена организация от останалите. Наред с 
това обаче, се предполага, че тя има силно влияние 
върху цялостния организационен живот и, в част-
ност, върху нагласите, желанията, целите и ценно-
стите на хората, работещи в нея. Тя се изгражда в 
резултат на действието на съвкупност от променли-
ви, както вътре, така и извън организацията. Тя се 
определя както от социо-културните, национални-
те, икономическите и политическите особености на 
средата, така и от историята, стратегията, структу-
рата и начина на управление на конкретната орга-
низация.

Информационната култура е в пряка зависи-
мост от информационната политика на всяка стра-
на. Тя се формира като се отчита неизбежното вли-
яние на разпространяваната информация в локален 
и глобален мащаб. Съвкупността от формалните 
дейности по събиране, съхраняване, преработка 
и разпространение на информация, представлява 
един информационен процес, който дава в ръцете 
на всеки член на обществото мощен технологичен 
инструментариум за активно участие в споделени-
те обществени дейности. Тя предполага знания и 
умения за работа със съвременните технически но-
сители на информация.

Институционалната култура се представя от 
убежденията, традициите, обичаите и ценностите, 
отличаващи една организационна структура от дру-
га. Започва да се формира в най-ранна възраст. В 
семейството – уважение към родителите и по-въз-
растните, към семейните традиции. Продължава в 
детската градина, учебните заведения, в работната 
среда и условията за живот и дейност. Формиране-
то е в пряка зависимост от управленската култура 
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ПОЛИТИЧЕСКА

Задължителна за държавници, политици, и 
партийни функционери

АДМИНИСТРАТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА

От 16-18 години От 14 години
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на ръководителите на споменатите звена и инсти-
туции, включително представителите на местната и 
държавна власт.

Административната е ключов въпрос от 
гледна точка на усъвършенстване на нов тип соци-
ално икономически отношения. Тя е комплекс от 
възгледи, знания, умения, намерения и действия на 
ръководството и персонала на организацията, отра-
зяващи нейния опит и стил на управление. Тя е с на-
растващо политическо функционално отношение, 
тъй като новите социално икономически отноше-
ния изискват: нов подход към държавната полити-
ка; изисква и предполага гъвкавост и оперативност 
в организационните структури, функциите, състава, 
отделите и методите на действие на държавната и 
местната администрация; води до по-добро функ-
циониране и утвърждаване на демократическите 
институции. Превръща се във важен фактор на ево-
люция на общите принципи и правила, ръководещи 
поведението на държавните служители.

Икономическата култура, като приоритетна 
ценност на човека, носи върху себе си и смислово 
и съдържателно, интеркултурна натовареност. Тя 
характеризира облика на стопанската дейност в 
социалното развитие на обществата и се проявява 
в производството, размяната и потреблението на 
обществения продукт, независимо от географското 
положение, субектите на това производство, раз-
мяна и потребление, тяхната активност и т.н. Ико-
номическото възпитание започва в семейството. 
Неговият жизнен стандарт формира първите пред-
стави за парите, заплатата. Именно тук започва да 
се осъзнава етичният смисъл на значими икономи-
чески категории. Психолозите смятат, че характерът 
на включването на детето в икономическата под-
система на семейството, формира икономическото 
самосъзнание на личността, представата му за себе 
си като активен субект или прост съучастник в ико-
номическите събития. Тя е резултат от икономиче-
ското образование, който се проявява в знанията 

за икономическите процеси, в използването им за 
собствено и обществено обезпечаване на живота, 
в характера на междуличностните отношения при 
решаване на икономически задачи.

Политическата култура е важен фактор, оп-
ределящ гражданското възпитание или граждан-
ската култура на хората. Основната функция е да 
формира умение за правилно осмисляне и разби-
ране на личните и обществени интереси и отговор-
ности и начините за тяхната защита и постигане. 
Следователно, политическата култура позволява да 
се вземат правилни решения как да се действа на 
практика с цел задоволяване жизнените интереси. 
Без открояването на важните факти няма да може 
да се формулират идеите за конкретния политиче-
ски проблем. А без формулиране на проблема не 
може да се започне процеса на определяне на по-
литиката. Политическата култура не е институцио-
нално явление, не е продукт от дейността на дадена 
институция. Тя се формира по различни начини за 
всички хора, за нея няма установени правила както 
при писането и смятането, което става в училището, 
а в самия живот, бит и душевност на човека.

Изводи

Динамиката в развитието на четвъртата индус-
триална революция е сериозно предизвикателство 
към кадрите от системата за управление на нацио-
налната сигурност.

Към настоящия момент тези въпроси не стоят 
на вниманието на висшите органи на държавната 
власт. Безпокойството на Шваб (стр. 4) е показател за 
нашата действителност. Приетата управленска про-
грама няма стратегическа цел. Иновациите са изклю-
чени като проблем. Не се посочва развитие на насъ-
щните въпроси – провеждането на реформи.

Необходимост от критерии за оценка състоя-
нието на националната сигурност, както и такива за 
оценка дейността на кадрите работещи в системата.

1 Голяма универсална ЕИМ – високопроизводителен компютър със значителен обем оперативна и външна памет, пред-
назначен за централизирано организиране и хранилище на данни с голям обем и за изпълнение на интензивни изчисления. 

2 Голяма универсална ЕИМ – високопроизводителен компютър със значителен обем оперативна и външна памет, пред-
назначен за централизирано организиране и хранилище на данни с голям обем и за изпълнение на интензивни изчисления.  

1. Dimitrov, T., P. Manolova. Psihologiya i logika. Sofia: Ekstrem, 2001, s. 231.
2. Kolev, I., D. Tafkov, R. Pozharliev. Etika i pravo. Sofia: Anubis, s. 296.
3. Kolev, I., R. Pozharliev. Filosofiya. Sofia: Anubis, s. 222.
4. Shvab, K. Chetvartata industrialna revolyutsiya. Sofia: Hermes, 2016, s. 239.
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Четвъртата индустриална революция 
и проблемите пред националната 

сигурност. Система за усъвършенстване 
подготовката на кадрите

Теодор Одрински

Резюме: На основа изводите от анализа на системата за подготовка на кадрите за нуждите на национал-
ната сигурност се предлага система за следдипломно усъвършенстване на подготовка им. Основни принципи 
за изграждане на такава система са: творческо коопериране на знания чрез иновативна мрежа; самообновя-
ване в четири области на живота на кадрите: физическата, социално/емоционалната, умствената и духовна-
та; превръщане на принципите в ценности; доверието като висша форма на мотивацията – фундаментален 
принцип, който крепи всички взаимоотношения. За реализирането на тези принципи в предлаганата система 
са необходими редица организационни мерки в т.ч. проектни, финансови, подготовка на обучители, специа-
листи по поддръжка на системата и др. Приложени са схеми за структурата и действието на системата.

Ключови думи: система, коопериране, софтуер, хардуер, принципи, обучители, мотивация, кадри, си-
гурност.

Abstract: The Fourth industrial revolution and the challenges for the National security. Improvement of the 
staff’s training system.

An improvement program is offered to the postgraduates in specialties related to the Nation security, based 
on the conclusions in the report covering the current educational program. The main principles for the creation of 
such program are: creative knowledge transfer through innovation grid; self improvement through four phases (social 
and emotional, intellectual and spiritual, transferring principles to values, trust as a higher form of motivation – a 
fundamental principle on which all relationships rest).

A series of actions should be taken so the above can be accomplished, including project related actions, financial 
and educational actions, involving specialists from the same field, etc. A scheme of the structure and workflow is 
attached.

Четвъртата индустриална революция не прили-
ча на нищо, което човечеството е преживява-
ло досега. Новите технологии водят до слива-

не на физическия, дигиталния и биологичния свят, 
което крие едновременно огромни възможности и 
потенциална опасност. Скоростта, мащабът и дъл-
бочината на тази революция оказват влияние както 
върху световната икономика и политика, така и вър-
ху обществото и отделния човек.“1

В „Четвъртата индустриална революция“ Шваб2 
описва основните характеристики на новата техно-
логична революция и очертава възможностите и 
дилемите, които носи със себе си. Още по-важно –  
авторът разглежда Четвъртата индустриална ре-
волюция като наше собствено творение и посочва 
начините, по които можем да я насочим в опреде-
лена посока. Чрез нови форми на сътрудничество и 
управление тя може да бъде използвана в полза на 

всички. Само ако поемем колективна отговорност 
за създаването на бъдеще, в което иновациите и 
технологиите служат на хората, можем да издигнем 
човечеството до ново ниво на морално съзнание.

„Науката е жизнена необходимост за всяка ци-
вилизована страна. Тя е най-мощният инструмент 
за развитие на обществено икономическия живот и 
ключов фактор за гарантиране на националната си-
гурност и отбрана. Историята не познава примери 
на проспериращи общества, народи, държави които 
да са постигнали успешно обществено-икономиче-
ско развитие, да са формирали национално чувство 
и самосъзнание, без да са използвали знания бази-
рани на наука и култура. Напротив всички нации и 
държави пренебрегнали науката и културата като 
двигател на развитие за сметка на консумативния 
подход са се разпаднали и дори изчезнали. Науката 
и технологиите не само определят конкурентоспо-
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собността на дадена икономическа система, те са 
ключът към съхранението, опазването и развитието 
на човешката цивилизация.“ [5]

„През периода 1970 – 1989 г. броят на научни-
те организации нараства от 392 на 656 (1,7 пъти), 
относителния дял на разходите за НИТД се движи 
между 1,8% и 2,8 % от брутния вътрешен продукт 
(БВП), броя на учените нараства с 147%, като особе-
но висок темп на нарастване показват техническите 
науки – 214%.“ [3]

Ще се спрем само на някой специфични съ-
бития, последвали в началото на промените след 
1989 г. в областта на отбраната. Ноември 1991 г. 
първият цивилен министър на отбраната заявява – 
„понятие като „военна наука“ не съществува“. Бъде-
щето на този клон е предрешено.

„Реорганизацията започна със закриване на 
Управление „Научно и техническо осигуряване на 
отбраната“ като същевременно неговите функции, 
са прехвърлени основно към дирекция „Управле-
ние на доставките“, дирекция „Военна стандарти-
зация, сертификация и кодификация“, както и към 
Изпълнителна агенция „Централно военно осигуря-
ване“. [3]

По късно на мястото на съществуващите пет 
основни научноизследователски звена с обща чис-
леност над 680 души се създава самостоятелен Ин-
ститут за перспективни изследвания за отбраната 
(ИПИО) с численост 380 души и две подпомагащи 
звена – Център за инженерно-техническо осигуря-
ване на процеса на доставки в Министерството на 
отбраната и Център за информационно обслуж-
ване към Генералния щаб на Българската армия с 
основна задача внедряване и експлоатация на мо-
дерни програмно-технически средства в системата 
за управление на Министерството на отбраната и 
Генералния щаб.

„В същото време в БАН се закриват и реорга-
низират звената, занимаващи се в изследвания в 
областта на отбраната, като дори в устава на БАН 
се записва, че не може да има в БАН структури, за-
нимаващи се с изследвания, свързани с отбраната и 
сигурността на страната.“ [3]

С решение на Министерския съвет от 16 ок-
томври 2000 г. числеността на ИПИО е определена 
на 25 души, като той е включен в състава на Военна 
академия „Г. С. Раковски“. Това е продиктувано от 
изискването на концепцията на „План 2004“, която 
предвиждаща плавно намаляване на личния състав 
на ИПИО до 2004 г. за сметка на внедряване на ме-
ханизми за ефективно използване на потенциала на 
външни организации – БАН, университети и др. за 
целите на научното осигуряване на отбраната. Като 
пример ще посочим организирания по образец на 
НАТО първи конкурс от Дирекция „Политика на въ-
оръженията“ – МО. В него участват институти от 
БАН, които следва да предложат теми за разработ-
ка в интерес на отбраната. Това е продиктувано от 
факта, че МО не знае възможностите на БАН, а Ака-
демията не познава нуждите на въоръжените сили.

„Провеждането на научни изследвания за 
нуждите на МО от институти на БАН е най- активно 
през 2000 и 2002 г., когато са изпълнявани по над 20 

проекта. Колективи от учени вземат активно учас-
тие в разработването на ключови документи на МО 
като Бялата книга за отбраната и въоръжените сили, 
Плана за модернизация на въоръжените сили и 
Стратегия за преструктуриране на ТЕРЕМ ЕАД. Това 
е периодът непосредствено преди приемането на 
България в НАТО, когато е налице активна полити-
ческа воля за извършване на реформи в Българска-
та Армия и това се отразява положително и на науч-
ната поддръжка на процеса на трансформация.

През този период ясно се открояват институти-
те, които имат най- сериозен потенциал за изслед-
вания в сферата на сигурността и отбраната – Ин-
ститутът по металознание, Институтът за космиче-
ски изследвания, Институтът по паралелна обра-
ботка на информацията. Центърът за изследвания 
по национална сигурност и отбрана и Институтът по 
хидро- и аеродинамика. Определени научни пости-
жения с принос за отбраната демонстрират и Ин-
ститута по информационни технологии, Институт 
по електрохимични източници на ток и Института 
по слънчево-земни въздействия.“ [3]

От осем предложени теми от Института по 
информационни технологии, за финансиране са 
утвърдени пет, две от тях са разработка от Науч-
но-приложната лаборатория по системи и средства 
за обучение (НПЛССО). 

„Постепенно набраната инерция за активно 
сътрудничество между МО и БАН спадат и през по-
следните години броят на научните проекти, изпъл-
нявани от институти на БАН за нуждите на Минис-
терство на отбраната рязко спада.“ [3]

Кратка ретроспекция на развитието  
на проблема българска наука

Отношението на държавниците ни към наука-
та не е нещо ново в българската история. Видният 
географ и историк проф. Иван Батаклиев, често на-
ричан „баща“ на българската геополитическа нау-
ка, през 1937 г. пише: „Политико-географското, или 
геополитическото, положение на България играе 
най-голяма роля в развитието и съществуването ѝ. 
В политико-географското ѝ разположение се крие 
нейното предопределение. Трябва обаче дебело да 
се подчертае, че наред с предимствата и ползите, 
които то носи, крие и много недостатъци – злини и 
опасности. То е главната основа на силата на бъл-
гарската държава, но и нейната слабост. […] Рядко 
са примерите като българският, гдето географското 
положение се налага с такава голяма сила в съдба-
та на държавата. Непознаването на нашите поли-
тико-географски и геополитически въпроси от дър-
жавниците и интелигенцията ѝ, изобщо, тяхното 
географско невежество, е допринесло немалко за 
нещастията, сполетели България […] географската 
неграмотност на нашите политици доведе до съд-
боносните грешки, в резултат от които загубихме 
Беломорието, Южна Добруджа и Западните по-
крайнини.“ [1] Проф. Иван Попов в монографията 
„Социология, сигурност, информация“ отбелязва: 
„Държавник и политик е професия, а не самород-
но и самоделно занаятчийство. Ето отсъствието на 
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подобно разбиране и особено на система за под-
готовка на държавни и политически личности даде 
път на случайни и гръмогласни хора, които водени 
от тясно партийни и егоистични интереси и потреб-
ности да участват в държавното управление и да го 
употребят в разрез с интересите и потребностите на 
гражданското общество. Това е съществена причи-
на за появата и съществуването на много и сериоз-
ни противоречия.“[5]

Положението с финансовото осигуряване на 
науката е незавидно. Не може в държава членка 
на ЕС за научни изследвания да се инвестират едва 
0,2 – 0,3% от БВП (общо от публични и частни източ-
ници) – 10 пъти по-малко от средното ниво в общ-
ността, което в момента е 2,1%. При положение, че 
изискванията на НАТО за военния бюджет е да се 
отделят 2%, болшинството държави в състава на 
алианса към момента не са го изпълнили, но са из-
пълнили този за наука.

Аналогично е положението и с бюджета за 
2017 г. Може да предполагаме, че съществени про-
мени не може да се очакват. При обсъждането на 
бюджета председателя на бюджетната комисия на-
рича ръководителите на научните институции „про-
сяци“. Безпокойството на Шваб „че твърде често хо-
рата на управленски позиции остават в плен на тра-
диционното, линейно (и „неподривно“) мислене или 
са прекалено погълнати от злободневни въпроси, за 
да могат да разсъждават стратегически за силите на 
подривните въздействия и иновациите, които офор-
мят нашето бъдеще.“ [6] – в България това е факт.

4
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За десет години в ЕС вместо просперитет Бъл-
гария се превърна в най- бедната държава в съюза, 
държейки всички възможни негативни рекорди. 
Това се потвърждава и от Управленската програма 
(2017 – 2021). В нея не е посочена стратегическа, 

нито по-близки цели, които да трасират пътя за из-
пълнението ѝ. Нито дума за иновации и. Не са посо-
чени критериите за оценка изпълнението. Главният 
двигател на развитието – икономиката е поставена 
като приоритет на 15-то, от 18-те приоритета, по-
сочени в програмата и т.н. Ново потвърждение за 
управленската немощ на политическия ни елит.

На този негативен фон отново изпъква необ-
ходимостта от целенасочена преподготовка на ка-
дрите. Четвъртата индустриална революция е в ход. 
И се задава като лавина, която може да изхвърли 
държавата на бунището на историята.

Система за усъвършенстване  
подготовката на кадрите

Изследването на проблема – подготовка на ка-
дри за нуждите на сектор сигурност от комплекса 
Национална сигурност, показва, че в момента освен 
учебните заведения от системата на МО и МВР, дис-
циплини свързани със сигурността се преподават и в 
шест ВУЗ. В структурата на два от тях е включена ка-
тедра „Национална и регионална сигурност. Това са:

1) Университет за народно и световно сто-
панство – София. В структурата му, във факултет 
„Икономика на инфраструктурата“е изградена кате-
дра „Национална и регионална сигурност“ с 13 ре-
довни и 29 хонорувани преподаватели. Университе-
тът е акредитиран за обучение за степен бакалавър 
3.8.3.5. „Икономика на отбраната и сигурността“ и 
магистър по програми: 2.48 „Икономика на отбра-
ната и сигурността“, 2.49 „Икономика на отбраната 
и сигурността. Специализация Корпоративна сигур-
ност“ и 2.50 „Икономика на отбраната и сигурността 
с преподаване на английски език“, специализация 
„Ядрена сигурност“.

2) Университет по библиотекознание и ин-
формационни технологии. В структурата на Фа-
култет „Информационни науки“ (ФИН) е включена 
катедра „Национална сигурност“ с 22-ма препода-
ватели. Катедрата подготвя специалисти бакалавър 
направление 9.1 „Национална сигурност“: „Нацио-
нална сигурност – културно историческо наслед-
ство“, „Информационна сигурност“, както и „Нацио-
нална сигурност – дистанционна форма на обуче-
ние“ в магистърските програми – направление 9.1 
„Национална сигурност“. За учебната 2017/2018 г. е 
включена нова специалност – „Демография и сигур-
ност“. Останалите са: „Информационна сигурност“, 
„Национална сигурност“ и „Държавност, духовност 
и лидерство в националната сигурност“.

3) Русенски университет „Ангел Кънчев“. Ба-
калавър „Сигурност и отбрана“, професионално 
направление 9.1 „Национална сигурност“ – специ-
алност 49. „Евроатлантическа и глобална сигурност“ 
във Факултет „Бизнес и мениджмънт“, катедра „Ев-
ропеистика и международни отношения“, и 50. 
„Противодействие на престъпността и опазване на 
обществения ред“ в Юридическия факултет.

Магистър професионално направление 9.1. 
„Национална сигурност“, специалност „Стратегиче-
ско управление и лидерство в сферата на национал-
ната сигурност“.
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4) Нов български университет. Бакалавър 
„Гражданска и корпоративна сигурност“. Модул 
„Секторни политики в сигурността“. Специализа-
ция „Кризисен мениджмънт“. Специалност „Граж-
данска и корпоративна сигурност“. Квалификация: 
мениджър по сигурността. Специализация „Защита 
на обществения ред и противодействие на престъп-
ността“. Специалност „Гражданска и корпоративна 
сигурност“. Квалификация: мениджър по сигур-
ността. Специализация „Методи и експертизи за 
криминални разследвания“. Специалност: „Граж-
данска и корпоративна сигурност“. Квалификация: 
мениджър по сигурността.

Предлаганите магистърски програми се из-
лъчват от департаментите и са от различни научни 
области. Програмите, предназначени за кандидати 
с висше образование, са със средна продължител-
ност година и половина.

5) Висше училище по сигурност и икономика в 
Пловдив. „Бакалавър“ и „магистър“ професионално 
направление 9.1 „Национална сигурност“ – „Про-
тиводействие на престъпността и опазване на об-
ществения ред“ и „Противодействие на тероризма“.

6) Варненски свободен университет „Чернори-
зец Храбър“. „Защита на националната сигурност“ 
(Р, З), профили: „Национална сигурност“, „Защита 
от аварии и бедствия“, „Корпоративна сигурност“, 
„Организация и управление на националната си-
гурност“. „Противодействие на престъпността и 
опазване на обществения ред“ (Р, З), профили: 
„Криминалистика“, „Криминално разузнаване“. 
„Профайлъринг“ (Р, З), „Интелигентни системи за 
сигурност“ (Р, З). Филиал – Смолян. Професионално 
направление „Национална сигурност“. Защита на 
националната сигурност (З): профили „Национална 
сигурност“, „Защита от аварии и бедствия“, „Корпо-

ративна сигурност“. Професионално направление 
„Противодействие на престъпността и опазване на 
обществения ред“ (З), профили: „Криминалистика“ 
и „Криминално разузнаване“.

Това разнообразие от направления и профили 
изисква единно разбиране на съдържанието на ка-
тегорията национална сигурност.

„Съществуването на факултет „Национална си-
гурност и отбрана“ е мотивирано с необходимостта 
от интегрирано обучение на офицери и граждански 
лица за стратегическо ръководство на дейности, 
свързани с гарантиране на националната сигур-
ност и отбраната. Това обучение дава възможност 
за придобиване на знания и умения за регулиране 
на обществени кризи, развиване и използване на 
въоръжените сили и силите и средствата от нево-
енния компонент на страната срещу потенциални 
предизвикателства в национален, съюзен и коали-
ционен формат. Ето защо програмите и цялата дей-
ност на факултета се ръководят от разбирането, че 
на стратегическо равнище разликата в цивилната и 
военната експертиза непрекъснато намалява и ряз-
кото разграничаване на равнище „знание“ би пред-
ставлявало връщане назад.“[5]

Необходимо е обучаващите институции, 
които готвят специалисти по направлението „На-
ционална сигурност“, да се обединят в единна 
виртуална система, чрез коопериране на знания 
по интереси. Само така е възможно да се създа-
дат условия за повишаване и квалификацията на 
действащите кадри, както и високо качество на 
обучението на бъдещите специалисти в секто-
ра сигурност. В съвременни условия това е въз-
можно чрез новите технологии на принципите на 
дистанционното обучение.Това е продиктувано и 
от необходимостта за уеднаквяване разбирането 

7

ПРИНЦИПНА СХЕМА
НА КООПЕРИРАНЕ НА ЗНАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННИТЕ ВРЪЗКИ ПРИ ДИСТАНЦИОННО 

ОБУЧЕНИЕ С ПОМОЩТА НА ЦЛДО-НС

Целесъобразно е ЦЛДО-НС да бъде развърната в района на ВА с използване на 
съществуващ сграден фонд. Това е продиктувано от фактите, че академията се проявява 
като най-мощната институция за всестранна подготовка на кадри за НС.

Използвайки нашия и чужд опит в сферата на дистанционното обучение е нужно 
успоредно със създаването на лабораторията да се разработят методики, учебни 
планове и програми за обучение с използването на съвременни и бъдещи технически 
средства. Това предполага осъществяването на сериозен маркетинг на пазара, 
изхождайки от специфичността на обучението и изискванията за опазване на 
държавната тайна. Ще споделим някой идеи по организацията на учебната дейност в 
бъдещата система. Преди всичко в основата трябва да е идентифицирането на целевите 
групи и целите на обучението.
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– какво е Национална сигурност. Това е сериозен 
проблем предимно и на кадрите във висшия еше-
лон на властта. За целта е нужно да се сформира 
колектив от специалисти, който да разработи нуж-
ният проект за изграждането на Централна лабо-
ратория за дистанционно обучение (ЦЛДО-НС) на 
кадрите от системата на Националната сигурност. 
Да се предприемат мерки за финансовото осигуря-
ване на проекта.

Целесъобразно е ЦЛДО-НС да бъде развъ-
рната в района на ВА с използване на съществуващ 
сграден фонд. Това е продиктувано от фактите, че 
академията се проявява като най-мощната институ-
ция за всестранна подготовка на кадри за НС.

Използвайки нашия и чужд опит в сферата на 
дистанционното обучение е нужно успоредно със 
създаването на лабораторията да се разработят 
методики, учебни планове и програми за обучение 

8
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Поради специфичността на обучението, както и тази на изпълняваните задачи в 
повечето случаи системата ще бъде поставена да работи в сложна обстановка, която 
налага интензивна подготовка.
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с използването на съвременни и бъдещи техниче-
ски средства. Това предполага осъществяването 
на сериозен маркетинг на пазара, изхождайки от 
специфичността на обучението и изискванията за 
опазване на държавната тайна. Ще споделим някой 
идеи по организацията на учебната дейност в бъде-
щата система. Преди всичко в основата трябва да е 
идентифицирането на целевите групи и целите на 
обучението.

Поради специфичността на обучението, както 
и тази на изпълняваните задачи в повечето случаи 
системата ще бъде поставена да работи в сложна 
обстановка, която налага интензивна подготовка.

При организацията на учебния процес е нужно 
особено внимание към определяне на етапите за 
преминаването му. 

Така представените идеи, след задълбочено 
обсъждане, при една бъдеща реализация немину-
емо ще доведат до повишаване качеството, дина-
мичността и крайните резултатите от обучението.

Изводи

Налице е остра необходимост от повишаване 

9
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При организацията на учебния процес е нужно особено внимание към определяне 
на етапите за преминаването му. Те могат да бъдат:

Така представените идеи, след задълбочено обсъждане, при една бъдеща 
реализация неминуемо ще доведат до повишаване качеството, динамичността и 
крайните резултатите от обучението.

Изводи

Налице е остра необходимост от повишаване квалификацията на кадрите от 
системата за НС.

Четвъртата индустриална революция е на прага ни, но висшият ешелон на властта 
няма нужната нагласа за посрещане на предизвикателствата ѝ. Основната причина е 
липсата на управленска култура.

На фона на предизвикателствата породени от тази революция се откроява 
необходимостта от намиране на нови подходи към организацията на обучението, формите 
и методите в учебния процес. За това са необходими и грижи за преподготовката на 
преподавателски кадри.

За нуждите на обучението е нужно издаването на пособие, което да отразява 
същността, съдържанието, структурата на системата. Разнобоят във вижданията е голям. 

ПОЕТАПНО ПРЕМИНАВАНЕ ПО НИВА УСВОЯВАНЕТО НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ
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квалификацията на кадрите от системата за НС.
Четвъртата индустриална революция е на пра-

га ни, но висшият ешелон на властта няма нужната 
нагласа за посрещане на предизвикателствата ѝ. 
Основната причина е липсата на управленска кул-
тура.

На фона на предизвикателствата породени от 
тази революция се откроява необходимостта от на-
миране на нови подходи към организацията на обу-
чението, формите и методите в учебния процес. За 
това са необходими и грижи за преподготовката на 
преподавателски кадри.

За нуждите на обучението е нужно издаването 
на пособие, което да отразява същността, съдър-
жанието, структурата на системата. Разнобоят във 
вижданията е голям. Това личи от всички официал-
ни документи свързани със сигурността. За целта е 
нужно единно мнение, а това може да стане само 
на форум с представители от всички ВУЗ. Би след-
вало Военна академия да се заеме с организацията 
му. Необходимо е Пособието да се състои от две 
части: 1. Общи положения. Валидно за всички ВУЗ. 
2. Отразяваща спецификата и изискването на про-
фесионалните направления във ВУЗ.

1 Шваб, К. „Четвъртата индустриална революция“ – извадка- задна корица. София: Хермес, 2016.
2 Клаус Мартин Шваб е швейцарски икономист от германски произход, основател и несменяем президент на Светов-

ния икономически форум в Давос. Доктор по икономика. Носител е на 7 звания „почетен доктор“, както и на 2 звания „поче-
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е професор в Женевския университет.
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Структурна система за овладяване 
на кризисни ситуации

Георги Гайков

Анотация: В настоящата статия са анализирани понятията криза и кризисна ситуация. Предложена е 
структурна система за овладяване и управление на кризисната ситуация. Същата е гъвкава и функционална  и 
е изведена от опита на полицейските сили. Структурна система за овладяване  на кризисни ситуации може да 
е постоянно действаща или ситуирана по определени правила за конкретни случаи.

Ключови думи: Кризисни ситуации, структура, насилие, управление на криза, полицейски сили.

STRUCTURAL CRISIS SITUATION SYSTEM
Georgi Gaykov

Abstract: This article analyzes the notions of crisis and crisis situation. A structural system for mastering and 
managing the crisis situation is proposed. It is flexible and functional and is based on the experience of police forces. 
A structural crisis management system may be permanently operating or located under certain case-specific rules.

Key words: Crisis situations, structure, violence, crisis management, police forces.

В модерните общества понятието криза е осо-
бено актуално, затова и справянето с кризите 
обикновено е изведено на най-високо инсти-

туционално ниво. Като термин понятието „криза“ 
произлиза от древногръцката дума “crino”, която 
означава “решавам”. В китайския език този термин 
се обозначава с два знака, които въплъщават в себе 
си понятията “опасност” и “възможност”. В този дух 
може да се твърди, че всъщност кризата като яв-
ление има двояк характер. При възникването й от 
една страна се застрашават или директно увреждат 
интереси и взаимоотношения, така както нормал-
но и общоприето са съществували. От друга страна 
обаче се създават определени възможности за ре-
шаване на проблеми натрупани с времето, но нере-
шени към момента, отстраняване на препятствия от 
различен характер, като с това се обогатява човеш-
кия опит и се създават условия за надграждане в 
качествата и уменията на индивидите и обществата 
участвали в разрешаването на кризата.

Много са факторите, които могат да доведат 
или директно да причинят криза в дадена среда. С 
оглед на това какви щети се причиняват и от кого, 
както и какви превантивни, съпътстващи и послед-
ващи мерки трябва да се вземат за справянето с тях 
и с последиците им и кои държавни органи са отго-
ворни за това, кризите следва да се разглеждат като 
такива, които са свързани с пряко насилие или не са 
придружени от такова.

В първия случай се касае до събития предиз-
викани и придружени от активна човешка дейност, 
насочена към причиняване на вреди и страдания 
чрез остро, пряко насилие. Под остро насилие 
следва да се разбира, че действията са насочени 
към явно, непосредствено причиняване на сери-
озни телесни повреди или умъртвяване и то по 
начин, възпрепятстващ нормалното действие на 
конвенционалните сили на реда. То е и опасно 
тъй като обикновено е съпроводено от употреба-
та на предмети позволяващи сравнително лесното 
причиняване на страдания (хладни оръжия, огнес-
трелни оръжия, средства за масово въздействие 
или унищожение). Под пряко насилие следва да 
се разбира непосредственото причиняване на 
страдания. Изобщо човешката дейност свързана с 
упражняване на нерегламентирано насилие, оказ-
вано по начин непозволяващ прекратяването му от 
обикновените органи на реда, а изискващ намеса-
та на специализирани сили е криза придружена с 
насилие.

Във втория случай се касае до кризи причи-
нени от човешка или друга дейност, или от събития 
извън човешкият контрол, но без при тях да има ди-
ректно, пряко упражняване на насилие. Това са раз-
личните природни бедствия, аварии, разрушения. 
Основната разлика идва от организацията и мерки-
те, които следва да се предприемат за справянето с 
тези два вида кризи.
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Кризисна ситуация с насилие

Всяка предизвикана от човешка дейност обста-
новка, която представлява сериозна, директна фи-
зическа заплаха за хора или институции, изразява-
ща се в остро, пряко насилие (посегателства срещу 
държавния ред, личността и др.) може да бъде де-
финирана като кризисна ситуация с насилие.

За справяне с такива проблеми държавите 
създават съответната нормативна база и изграж-
дат специални звена за действия при възникване-
то им. Тези звена са специални, т.е. те по отделен 
ред са организирани, екипирани с необходимото в 
тази връзка оборудване и подготвени да действат 
по определени правила и процедури, различни от 
тези на конвенционалните органи на реда, изпъл-
няващи функции по охрана на обществения ред и 
борба с престъпността. С действията си тези звена 
трябва да ограничат по-нататъшното развитие на 
конфликта, да пресекат възникналото в тази връз-
ка насилие и престъпно поведение, и да осигурят в 
максимална степен постигането на следните прак-
тически цели:

l	защита интересите на обществото;
l	запазване на живот и имущество;
l	запазване на общественото доверие в дър-

жавните структури и конкретно спрямо институция-
та, участваща в решаването на възникналия про-
блем;

l	запазване на спокойствие в обществото.
l	спазване на законите.
За постигане на целите и за възстановяване на 

нарушените връзки в отношенията между хората 
следва да се извършат определени, последовател-
ни по своята същност и замисъл действия, които да 
доведат състоянието на нещата до съотношение, 
при което органите на реда да са в позиция, дава-
ща им възможност да контролират положението. В 
тази връзка следва да бъдат изпълнени конкретни 
задачи, които да създадат условия за окончателно-
то прекратяване на противоправното въздействие 
между въвлечените в инцидента лица.

Тези задачи са приоритет на полицейската сис-
тема за овладяване на кризисни ситуации:

l	задържане развитието на конфликта, както 
по интензитет, така и по място - това са определени 
първоначални действия насочени към недопускане 
на следваща ескалация на насилието, както на мес-
топроизшествието, така и на друго място;

l	изграждане на вътрешен периметър за изо-
лиране на конфликта. Чрез него ще се стигне до със-
тояние, при което извършителите на деянието да не 
са в състояние да напуснат мястото на инцидента 
без санкцията на органите на реда. Определя се по 
точките, които позволяват най-близо безопасно и 
изгодно за тактическите екипи наблюдение и кон-
трол на процесите протичащи в кризисната зона;

l	изграждане на външен периметър за въз-
пиране навлизането на външни лица в района;

l	координация на участващите сили - струп-
ването на едно място на представители на раз-
лични организации изисква работеща система за 
взаимодействие между тях. Създава се чрез ясно 

определяне на отделните управленски, контролни, 
изпълнителски, помощни функции на всички звена 
участващи в разрешаването на кризата;

l	осигуряване на ефикасни комуникации и 
определяне на честотите - командна, работна, ре-
зервна;

l	осигуряване на евакуация и медицинска 
помощ - да се подбере място, което е на безопасно 
разстояние от конфликта, самото то е добре защи-
тено и позволява ефикасен контрол над евакуира-
ните;

l	определяне на тактическите възможности - 
от къде ще се подходи, от колко места, способите за 
проникване, реда на тактическите действия;

l	изпълнение на набелязаните мероприятия 
и анализ.

Само когато са изпълнени първите 6 елемен-
та може да се счита, че ситуацията е под контрол 
и е овладяна. Остава да се набележат тактическите 
възможности и да се избере съответната тактика на 
действие, която би била най-подходяща за разре-
шаване на кризата.

Управлението на кризисните ситуации е сло-
жен и труден процес. Той преминава през създава-
не на определена организация, която на принципа 
на разпределение на функциите и отговорностите, 
следвайки съответната йерархия, създава услови-
ята за достатъчен обхват на мерките и действията 
адекватни на създадената обстановка. Структурата, 
която ще се създаде за управлението на кризисната 
ситуация в този смисъл, трябва да е гъвкава и функ-
ционална. Тя може да е постоянно действаща или 
ситуирана по определени правила за конкретни 
случаи. Също така може да има различия в йерар-
хичното ниво за всеки отделен случай. Но наличи-
ето й е основна предпоставка и главно средство за 
овладяване на ситуацията. 

Кризисен щаб1

Органът за управление на кризисни ситуации 
от всякакъв род е Кризисният щаб (КЩ). Той се съз-
дава на национално, областно или общинско ниво 
според размера и характера на кризата. Предназна-
чението му е да концентрира в себе си ръководни 
органи, чиито отговорности и компетенции биха 
допринесли за управлението на кризата. КЩ взема 
важните решения свързани с прилагането или не на 
определени мерки, осигурява набавянето на допъл-
нителни сили, средства, материали, специалисти 
за справяне с проблема. КЩ отговаря за създаване 
на координация между институциите ангажирани 
с конфликта. Приема или разработва стратегията 
за разрешаване на кризата. Тя следва да определи 
допустимите граници, до които може да се отлага 
силовото, принудителното приключване на ситуа-
цията. В тази връзка КЩ одобрява предложените 
му Правила за действие (ПЗД). Стратегията на КЩ 
следва да дефинира параметрите, при които обста-
новката трябва да остане такава каквато е към мо-

1 Виж фиг. 1.
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мента или какво развитие на ситуацията да се търси 
от органите действащи в тактическата зона, и е она-
зи рамка по която следва да планират и подготвят 
действията си силите за интервенция. Ръководи се 
от Ръководител на КЩ, който чрез привлечените 
управленски сили ръководи управлението на всич-
ки ресурси и действия насочени към разрешаване 
на кризата. КЩ е отговорен и за осъществяването 
на съответната медийна политика. За избягване на 
прекалено разрастване и разтегляне на функциите 
в КЩ следва да се подходи към модулна организа-
ция на дейностите в него. В този смисъл основните 
функции в КЩ трябва да бъдат разпределени в ня-
колко насоки:

l	управление на кризата;
l	стратегическо планиране;
l	логистика;
l	финансиране на действията.
Управлението на кризата отговаря за органи-

зацията и действията на привлечените сили и сред-
ства. Управлява пряко всички налични технически и 
административни ресурси за постигане на поставе-
ните от ръководството на КЩ стратегически цели.

Стратегическото планиране осигурява пря-
ко наличната в съответните ведомства значима 
информация, привлича звена, способни да обез-
печат техническо разузнаване на обекта и целите, 
извършва оценка на постъпилите сведения и създа-
ва условия за комуникация между тези звена и КП 
(командни пунктове)/ТОЦ (тактически оперативен 
център). Изготвя план очертаващ рамките за пости-
гане на целите при решаване на кризисни ситуации.

Логистиката създава условия и осигурява 
сили и средства необходими за поддръжката на съ-
ответната специална операция. Това могат да бъдат 
специфични нужди от всякакъв характер - техниче-
ски и транспортни средства, специални средства, 
медицински сили, средства за защита и др.

Финансирането на операцията е от съществе-
на важност, защото то събира и обработва инфор-
мацията за направените разходи по решаването на 
кризата от всички привлечени структури. Така се 
създават условия за отчетност на направените раз-
ходи, които най-често са извънредни. Тази структу-
ра в КЩ осигурява последващата счетоводна справ-

ка за отразяване в бюджета на организациите.
Действията в КЩ са управленски и логистич-

ни и в този смисъл те стоят извън така наречената 
тактическа зона. Самото планиране и подготовка за 
провеждане на съответната специална операция се 
извършват в тактическата зона на действията, къде-
то основните органи за управление и контрол раз-
витието на кризата са командният пункт (КП - мяс-
тото, където се управлява организацията планира-
нето и провеждането на специалната операция) и 
тактическият оперативен център (ТОЦ).

КП се управлява от Ръководител на специал-
ната операция (РСО) наричан също и тактически ко-
мандир, който организира и ръководи действията 
по планиране, подготовка, и провеждане на меро-
приятията по овладяване на кризата. РСО може да 
бъде началникът на някое тактическо звено дейст-
ващо на национален или регионален принцип или 
ръководен служител определен от ръководителя на 
КЩ. Той нарежда осигуряването на сили и средства 
за интервенция, предлага на Ръководителя на КЩ 
осигуряването или привличането на допълнител-
ни ресурси, контролира изготвянето на правила за 
действие, одобрява плана за действие изготвян от 
Ръководителя на тактическите действия (РТД). Дава 
разпореждания за задействане или не на оператив-
ните и тактически части, управлява разрешаването 
на техническите въпроси и осигуряването логисти-
ката на специалната операция. Пряко контролира 
действията на привлечените към разрешаването на 
кризата и придадени към тактическата зона сили и 
средства (технически, разузнавателни, психолози, 
преговарящи, патрулни полицаи и др.).

РТД е отговорен за прякото управление на 
силите за интервенция, изготвянето на правила за 
действие и план за провеждане на операцията. Той 
определя екипите за спешна намеса, основната 
група за атака и развръщането на екипи за снайпер 
контрол и разузнаване. 

В командния пункт също така се включват и 
ръководни служители от звената привлечени към 
тактическата зона. Тяхната роля е да управляват 
привлечените им сили и средства под ръководство-
то на РСО. Така в тактическата зона се създават ус-
ловия за единно и ясно обособено управление на 

Ръководител на КЩ, който чрез привлечените управленски сили ръководи 
управлението на всички ресурси и действия насочени към разрешаване на 
кризата. КЩ е отговорен и за осъществяването на съответната медийна 
политика. За избягване на прекалено разрастване и разтегляне на функциите 
в КЩ следва да се подходи към модулна организация на дейностите в него.
В този смисъл основните функции в КЩ трябва да бъдат разпределени в 
няколко насоки:

 управление на кризата;
 стратегическо планиране;
 логистика;
 финансиране на действията.
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силите и средствата привлечени за участие в спе-
циалната операция. Те всички действат под контро-
ла и разпореждането на РСО. Така се избягва дуб-
лирането на функции, както и предприемането на 
некоординирани действия от страна на отделните 
звена. Потокът от информация тече организирано и 
спомага за вземането на правилни решения. Това е 
и предпоставка за своевременното осведомяване 
на всички служители за развитието на събитията и 
предстоящите действия.

Тактически оперативен център2

Той е онова звено, което ще е ангажирано ос-
новно със събирането и обработването на налич-

ната и постъпващата информация. От него данните 
подготвени по подходящ начин ще бъдат предоста-
вени на съответните звена или лица имащи нужда 
от тях. По този начин информационният поток ще 
бъде канализиран и ефективен. Ще се избегне прет-
рупване на отделните сили с информация, нямаща 
отношение към техните задачи и ангажирането им с 
проблеми, които не ги касаят. В същото време чрез 
ТОЦ до всички ще стига обобщена, сбита справка за 
развитието на събитията към определения час.

За постигане на желаната координация се оп-
ределя Ръководител на ТОЦ, а също и Координатор, 
който действа заедно с определен брой експерти 
(асистенти).

Ръководителя е отговорен за комуникация-
та с КП, с Ръководителя на специалната операция 
и Ръководителя на тактическите действия, осигу-

Фиг. 2. Примерна структура на тактически оперативен център

В заключение следва да се отбележи, че на по-горе описаната 
структура и в етапна последователност се създават условия за разрешаване 
на кризи придружени с насилие по определена логика и в поредност, която 
опростява процеса на организация, изяснява веригата за контрол на 
действията и дава възможност за прилагане на системата за овладяване на 
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рява действията в ТОЦ в съответствие с приетата 
стратегия за разрешаване на конфликта. Той непо-
средствено управлява действията на координатора 
на ТОЦ и експертите опериращи в него. На него се 
предоставя събраната от групата за преговори ин-
формация и направения психологически анализ на 
лицата, с които се преговаря, като същевременно 
участва и подпомага тактическото планиране на 
операцията. Трябва да се отбележи, че звеното за 
преговори е пряко подчинено на РСО и в този сми-
съл взаимодействието с ТОЦ е само функционал-
но. Това е така, защото по този начин събраната от 
преговарящите информация постъпва директно 
при потребителят, който следва да я обработи за 
нуждите на тактическото планиране както и за под-
готовката на интервенцията от тактическите групи. 
Също така РТОЦ управлява непосредствено и дейст-
вията на звеното за техническо разузнаване, което 
ще отговаря за събиране на актуална информация 
за обекта и лицата.

Координатора на ТОЦ отговаря за работата в 
него, организира и подпомага действията на асис-
тентите, отговарящи за отделните въпроси. И тук 
за избягване разтеглянето и претрупването с хора 
и информация е редно организацията да бъде на 
модулен принцип. Действията в ТОЦ се разделят на 
две основни направления - събиране на информа-
цията от една страна и обработка и анализ от друга.

Събирането на информацията в тактиче-
ския оперативен център се извършва от предвари-
телно определен експерт, който поддържа връзка 
със съответните отговорници в КЩ и получава от 
тях касаещата го информация. Също така той се 
информира директно за събраната информация от 
техническите екипи, събиращи данни чрез особе-
ни средства - UV камери, термо-камери, видео на-
блюдение, микрофони, разузнавателни дрони, др. 
специални технически средства. Той комуникира 
и с различни външни източници, които биха могли 
да разполагат с необходимата информация - МВнР, 
разузнаване, медии, свидетели, близки. Събира 
данни и за евентуалните специални възможности. 
Това са онези случаи, при които предявените пре-
тенции от страна на лицата причинили кризата съз-
дават условия за набиране на информация. Те може 
да искат храна, лекари, презареждане, технически 
средства, журналисти. Тези техни претенции създа-
ват ситуация при която се пресичат интересите на 
правонарушителите и органите на реда. Чрез из-
ползването им могат да бъдат инфилтрирани чрез 
камуфлирани действия временно или постоянно 
служители на реда, да бъдат внесени или инстали-
рани специални технически средства, чрез които да 
се съберат данни и да подпомогнат разрешаването 
на инцидента.

При обработката и анализа на информацията 
се определят няколко основни насоки в които да се 
работи. За всяка една от тях се определя отделен 
експерт. В тази връзка трябва да се работи в някол-
ко основни насоки:

l	хронология на събитията - ден, време, 
място, развитие на ситуацията, кой, какво, къде, 
как, защо. За подходящо проследяване  на хроно-

логията се използва бланков документ, по възмож-
ност разположен на голямоформатен лист, на който 
се изписват събитията;

l	информация за обекта - събира и проучва 
всяка важна информация, касаеща обекта в който 
е извършено деянието, местоположението му, път-
ните възли, подходите за техника и хора, техниче-
ска информация (за сградите, МПС, въздухоплава-
телни средства и т.н.), особености и подробности 
(височини, ширини, размери, възможности и др.). 
Детайлизираната информация ще позволи на так-
тическите командири да планират действията си в 
съответствие с конкретните за терена и обекта ус-
ловия. Тази информация ще им покаже къде има 
предимства и къде препятствия и те ще решат как 
да ги използват;

l	информация за лицата - систематизират 
цялата налична база данни за лицата въвлечени 
в кризисната ситуация, като проучването върви 
в две основни направления - информация запо-
хитителите/нападателите/извършителите и за 
заложниците или присъстващите в инцидента, 
но неучастващи в него лица (семейство, близки, 
скрити в обекта лица). Първата категория за оп-
ростяване и унифициране на терминологията и 
за да е независимо от това какъв точно е инци-
дента е редно да бъдат определени с кодовото 
наименование “Танго”. Това е термин идващ от 
обозначаването на терористите с тази дума. Вто-
рата категория лица е подходящо да се обозначат 
с наименованието “Зулу”. То идва от обознача-
ването на заложниците с определена дума. Тази 
практика се използва и в повечето европейски 
държави, като в някои, втората категория лица се 
обозначават със “Сиера”. Това идва от езиковите 
особености в страни като Франция, Румъния и Хо-
ландия. Общоприетата практика е тази, която бе 
посочена по-горе. За добиване на по-голяма яс-
нота информацията следва да се систематизира 
върху предварително изготвени бланкови доку-
менти, които съдържат основните категории дан-
ни за лицата, които са важни за планирането на 
специалната операция. Те трябва да съдържат в 
себе си определени задължителни елементи. За 
по – ясно обособяване на информацията е редно 
да се използват различни цветове при нанасянето 
на данните. Така от пръв поглед всеки потребител 
се ориентира за каква категория лица се отнасят 
данните. Прието е за похитителите да се използва 
червен цвят, а за заложниците син цвят;

l	информация от снайперистите - експерта, 
отговарящ за това е редно да е или да е бил снайпе-
рист, за да знае как да комуникира с тях, как да ги 
управлява, какво да слуша и какво да пита. Той из-
готвя специална схема/карта, на която са отбеляза-
ни точните позиции на снайперистите, секторите 
им на отговорност и какви особености имат те в по-
лезрението си, и предава постъпилата информация 
на другите експерти по отношение на това, което ги 
касае. Той управлява действията на снайперските 
екипи и когато в съответствие с изготвените ПЗД му 
е възложено, директно управлява провеждането на 
снайперска операция;
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l	развитие на ситуацията - изготвя се също 
на бланков документ. Отбелязва се състоянието 
на силите и средствата до момента, какви задачи 
на кого са поставени и как върви изпълнението им 
Отбелязват се планираните до момента действия, 
правилата за действие и условията за иницииране 
на спешна атака или провеждането на последова-
телно планирана операция. Така информационния 
поток тече и от тактическите групи към ТОЦ и КП, а 
чрез него и към КЩ. Той отговаря за своевременно-
то и постоянно захранване на силите за интервен-
ция с касаещата ги информация.

Експертите събират, обработват и системати-
зират информацията, касаеща тяхната конкретна 
задача. Те използват всички налични средства и из-
точници, както и това, което стига до тях чрез Ко-
ординатора на ТОЦ. От техните действия зависи как 
ще протече планирането на операцията, а оттам и 
нейния изход.

Самото тактическо планиране както бе споме-
нато по-горе се извършва от Ръководителя на такти-
ческите действия, под ръководството на Ръководи-
теля на операцията и с помощта на Ръководителя на 
ТОЦ. РТД, заедно с всички или определени членове 
от ръководния състав на тактическите групи, както 
и конкретни специалисти изготвят план за спешна 
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намеса и последователен план. В тях те определят в 
съответствие с определените правила за действие, 
отговорностите, задълженията, приоритетите на 
достъп и стрелба, реда за действие, правилата и 
местата за оттегляне, реда за евакуация, филтровъ-
чен пункт. Когато са готови с окончателния си план, 
той се одобрява от Ръководителя на КЩ. 

В заключение следва да се отбележи, че на 
по-горе описаната структура и в етапна последо-
вателност се създават условия за разрешаване на 
кризи придружени с насилие по определена логика 
и в поредност, която опростява процеса на органи-
зация, изяснява веригата за контрол на действията 
и дава възможност за прилагане на системата за 
овладяване на кризисни ситуации. Тази организа-
ция е основна предпоставка за избягване извършва-
нето на неефективни, незаконни и нецелесъобраз-
ни действия от органите на реда. На тази база се 
създват условия за ефективно управление на риска 
чрез контролирано използване на всички налични 
сили, средства и ресурси. По този начин държавата 
демонстрира на обществото способността си за сп-
равяне с внезапно възникнали противопоставяния 
придружени с насилие и застрашаващи нормално-
то функциониране на обществените отношения.
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Блокчейн алгоритми:  
перспективи и предизвикателства  

за финансовите пазари
Тихомир Тасков

Резюме: Характеристиките на това семейство технологии открива значителни предизвикателства и 
перспективи за множество сектори. В този доклад ще бъде поставен фокус на последствията във финансо-
вите пазари. По-конкретно ще бъде разгледана промяната на парадигмата към устойчиви, децентрализира-
ни, слабо-/саморегулирани системи и увеличената прозрачност на поведението на тези системи. Също така 
демократизиращите ефекти от свободата за създаване и избиране на фискален модел, така както следва 
от конкретната реализация, отделено от традиционно централизирания политически контрол на фискалната 
система. Един от най-революционните елементи на това семейство технологии е потенциалът за реализи-
ране на детерминистична, динамична и корупционно-устойчива фискална политика, поради простия факт 
че криптовалутата се дефинира от вложения математически модел на реализацията, докато при конвенцио-
налните валутни системи, поведението на потоците е хаотично, и математическите модели следват, а не ръ-
ководят, поведението на финансовите потоци. Тази либерализация на финансовите пазари има неразривна 
връзка с националната сигурност, отчитайки мащаба и обсега на промените.

Ключови думи: национална сигурност, финансови пазари, финансови инструменти, смартдоговори, 
блокчейн технологии, устойчивост и достъпност на критични услуги, прозрачна сигурност, дистрибутирана 
система за консенсус, дистрибутирана база данни, Византийски протокол, доказателства с нулево знание, 
децентрализирация на функции и контрол, цифрова икономика, криптография, киберсигурност.

Abstract: The characteristics of this family of technologies reveal significant challenges and prospects for many 
sectors. This report will focus on the consequences in the financial markets. In particular, the paradigm shift towards 
sustainable, decentralized, weak / self-regulated systems and increased transparency of the behavior of these systems 
will be explored. Also, the democratizing effects of the freedom to create and select a fiscal model as it follows 
from the concrete realization, separated from the traditionally centralized political control of the fiscal system. One 
of the most revolutionary elements of this family of technologies is the potential for implementing deterministic, 
dynamic and corruption-resistant fiscal policy because of the simple fact that the crypto-currency is defined by the 
mathematical model of the implementation, while in conventional currency systems, the behavior of flows Is chaotic, 
and mathematical models follow rather than guide the behavior of financial flows. This liberalization of the financial 
markets has an intrinsic connection with national security, taking into account the scale and scope of the changes.

Key words: national security, financial markets, financial instruments, smart contracts, blockchain technologies, 
resilience and accessibility of critical functions, transparent security, distributed consensus systems, distributed 
databases, Byzantine protocols, zero knowledge proofs, distributed control systems, digital economy, cryptography, 
cybersecurity.

Глобализацията изплува  
в киберпространството –  

икономически последици

Увеличеното скачване на множество системни 
равнища поради технологични и глобализационни 
промени носи мащабни последствия, които неиз-
бежно трябва да бъдат съобразени в обществено-
то и организационното устройство. Опирайки се 
на новаторската мисъл на Фрийдман, създаваме и 
осъзнаваме визията за специфичните прояви на те-

хно-глобализацията, и преплитането на цялостните 
жизнени цикли на организационните структури, и 
технологиите, и бягството от консуматорския „тук 
и сега“ мироглед. Координирането на технологич-
ните способности и тяхното развитие с глобализа-
ционното развитие на света е важно съображение 
за глобалната икономическа стабилност. [18]

Какво е блокчейн и защо ни е?

Блокчейн (blockchain) технологията реализира 
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разпределена глобална дистрибутирана счетовод-
на книга (Distributed Ledger Technology). Повечето 
DLT са се появили с пробуждането на Bitcoin. Някои 
от тях се стремят да подобрят блокчейн протокола 
по ефективност, скорост или производителност; 
други се отнасят за различни случаи на употреба, 
като например по-сложни финансови услуги, упра-
вление на идентичността на потребители в мрежа-
та и „Интелигентни договори“. [4] [5] [6] [7]

От перспектива на киберсигурност това обръ-
ща наопаки понятието ни за доверие, постулирайки 
че мрежата е инфилтрирана от вътрешни и външ-
ни нападатели. Блокчейн мрежите функционират 
без йерархия. Високата степен на прозрачност на 
сигурността е поради устойчивия на намеси ха-
рактер на подлежащата криптографска структура. 
Устойчиви са на сривове, спонтанни, или злонаме-
рени. Вероятността за компрометиране на софту-
ерно координирана система, с DLT защитни мерки 
е изключително малка, и намалява с нарастване 
на броя участници и тяхната независимост (дист-
рибутиран консенсус). По тази причина, критични 
икономически функции като валутната система 
и националните банкиращи функций са логичен 
кандидат за модернизация с блокчейн техноло-
гии. В резултат от това подобрената устойчивост 
и достъпност ще са в пряка полза на национал-
ната сигурност, гарантирайки по-добре критична 
функционалност, и минимизирайки повърхността 
за атака (било то кибер- или корупционна). Изоли-
рането на човешкия елемент има водещ принос в 
тези характеристки. Целите на този доклад са да 
разгледат икономическите, демократическите, 
и кибер аспектите на развиването на блокчейн 
технологии в полза на националната сигурност, 
по-конкретно разглеждайки финансовите пазари. 
[15] [16] [17] Разграничението за вида устойчивост, 
който придобиваме спрямо оригиналния дизайн 
на интернета, е че макар неговото изпълнение 
да е децентрализирано, ахилесовата му киберпе-
та е централизираният контрол и координация, 
чиито последствия плащаме до ден днешен. [12] 
Въвеждането на понятието доверена система и 
илюзията за изолирането на външни участници, 
за пазенето на тайни отваря вратата към крехки и 
чупливи йерархични структури, наследили греш-
ките на ARPANET, и масови за пейзажа на кибер-
сигурността дори след десетилетия разработка и 
инвестиции. С тези идеи наум, може да заявим, че 
подходяща основа за киберсигурността на една 
национална финансова система е математически 
неоспорима истина (теоремите доказващи пове-
дението на блокчейн протокола), а не конструкти 
на доверието (банкноти и монети), колкото и прос-
ти и атрактивни да са те. [11] [18]

Криптовалути – история и развитие

Достатъчно радикални технически нововъве-
дения могат да доведат до революционни проме-
ни, не само в бизнес модели или индустрии, но в 
крайна сметка в начина, по който общество се ор-
ганизира и ръководи. Например парната машина 

доведе до развитие на железопътния транспорт 
и поддръжка за движението на населението към 
градската центрове. Оригиналната реализация на 
blockchain е направена през 2008 г. от програмист 
под псевдоним Сатоши Накамото като основа на 
Bitcoin, първата мащабна peer-to-peer криптовалу-
та, напълно независима от правителства и институ-
ции. [8] Или не? [18]

Основният проблем в електроните валути е 
двойното харчене. Ако електронни пари са само 
данни, нищо физически не спира притежател на 
валута да се опитва да я харчи два пъти. Дълго 
се мислеше, че е необходим цифров резерв/цен-
трална банка, за да контролира и да се прихване 
двойното харчене, но Накамото отхвърли цялата 
финансова парадигма, и създаде електронен мо-
дел за банкиране без какъвто и да е и централен 
арбитър. В случая на Bitcoin (BTC) блокчейна мно-
жеството от активните участници в мрежата, чрез 
постигане на мажоритарен консенсус за състоя-
нието на мрежата и неговите промени, гаранти-
ра правилната функция на мрежата, така както е 
дефинирана в протокола и неговата реализация. 
А Bitcoin баланс се управлява с електронен порт-
фейл (файл или смарткарта), който e защитен чрез 
личния ключ на титуляра на сметката. Блокчейн из-
ползва конвенционална криптография с публични 
ключове за цифрово подписване на всяка сделка 
(транзакция) с частния ключ на изпращача и насоч-
ва трансфера към публичния ключ на получателя. 
Единственият начин да се придвижат bitcoin е чрез 
частния ключ на сметкодържателя: при загуба или 
унищожение на портфейла салдото ще остане зам-
разено в книгата, и парите никога няма да могат да 
се използват отново. Фундаметално това се отна-
ся за всички DLT протоколи, и е слабо различимо 
от директен демократичен вот за валидността на 
транзакциите, с уточнението че гласоподавател 
е клиентският софтуер, изпълняващ се от всеки 
участник в мрежата. Информация за всяка парична 
транзакция се разпръсква към другите участници в 
мрежата. След като по-голямата част от мрежата е 
съгласна, че всички сделки (изпращания на дадени 
валутни единици), наблюдавани в близкото мина-
ло са уникални, те са криптографски потвърдени в 
един блок. А веригата по този начин се увеличава, 
като всеки нов блок, свързан с признат преди това 
блок от историята, запазва всяка транзакция, пра-
вена някога. [1]

Иновациите и слабостите

Има и други понятия за създаване на стойност 
в електронна валута, като например концепцията за 
търгуване с деноминиран дълг с издател, и верига 
на доверието между издателя, платеца, и получа-
теля на дълг, както в Ripple протокола. Той може да 
функционира с повече от една главна книга едно-
временно, и може да ги свързва. В тази реализация 
са взети мерки за ограничаване на необходимостта 
от безкрайно архивиране, и усложнения в система-
та за вот, налагащи още ограничения за възмож-
ностите за компрометиране, както и отделяне от 



145

механизма за генерация/печатане на валута, позво-
лявайки транзактиране на практически произволни 
валутни единици, при наличието на мрежови учас-
тници, осигуряващи конвертируемост. [2]

Необходима е блокчейн мрежа от хиляди въ-
зли, за да се постигне консенсус по реда на впис-
ванията в глобална дистрибутирана счетоводна 
книга, без пристрастия и устойчиви на атака. Ре-
дът на записи е единственото нещо, договорено 
от протокола блокчейн, защото това е достатъч-
но, за да се изключи двойно харчене. Целостта 
на blockchain изисква твърде много участници (а 
впоследствие прословутият проблем – потребле-
нието на енергия). Една от най-умните части на 
bitcoin блокчейна е неговият стимул за участие в 
иначе скъп процес за изграждане на консенсус. 
Всеки път, когато нов блок се приема, системата 
на случаен принцип награждава един участник 
с „глави“ (в момента 12.5 BTC). Ето как новите 
Bitcoins са сечени или „добити“. Има алтернатив-
ни подходи за механизма за възнаграждаване и 
„добиване“, с разнообразни характеристки – зна-
чително занижен изчислителен товар, създаване-
то на специфични стимули за икономически по-
ведения, като например относителен принос към 
общото парично обръщение, или гарантиране на 
анонимността на транзакциите. [3] [4] [5] [6] [7] [9] 
[10] [13] [14] [16] [17]

Блокчейн има качества за сигурност, насочени 
към нетленни криптовалути. Книгата е непроменя-
ема, докато по-голямата част от възлите остане не-
зависима, за измамниците ще e необходимо неосъ-
ществимо количество изчислителна мощност, за да 
се оформи блок и преизчисляването на веригата да 
бъде последователно и не вътрешно противоречи-
во. С толкова много възли, които изчисляват всеки 
нов блок, резервни копия на елементи от веригата 
са винаги на разположение в световен мащаб. Ма-
гията на блокчейн се крие в иновативното използ-
ване на съществуващите технологии, за да се даде 
възможност за недоверени страни, независими от 
централна власт да осъществяват надеждни тран-
закции. Въпреки това, „В сегашния си вид, блокчейн 
страда от значителни ограничения в скалируемост, 
управление и гъвкавост“, каза Дейвид Фърлонгър, 
вицепрезидент и сътрудник на прогностична аген-
ция Gartner. За ИТ директорите, искащи да проучат 
бизнес случаите за употреба на блокчейн, важно 
е да се разберат по-долните ограничения (поне за 
по-ранните поколения блокчейнове): Скалируе-
мост: В блокчейн, системата изисква значителна 
изчислителна мощност (следователно, електри-
чество), за да провери и потвърди всеки блок на 
сделките. Благодарение на дизайна на този процес, 
не повече от седем сделки в секунда може да се 
осъществят и всеки блок на сделките изисква ми-
нимално закъснение от 10 минути, за да се потвър-
ди. Липса на резистентност към централизация: 
Тъй като необходимостта от изчислителна мощ да 
се проверяват сделките се е увеличила, за доказва-
не на „трудова дейност“ пред мрежата, пазарът се 
е най-вече обединил в четири основни „добивни“ 
организации, всички те базирани в Китай. Това про-

меня концепцията на блокчейн като децентрализи-
рана система.

Смартдоговор – какво е и защо е важно 
за финансовите пазари?

Смартдоговор е термин, описващ компютър-
на програма, който способства изпълнението на 
цифрови договори с помощта на блокчейн техно-
логия. Целият процес е автоматизиран, и може да 
действа като допълнение, или заместител за юри-
дически поръчки, когато условията се записват на 
програмен език. Умните договори (наричани също 
самостоятелно изпълняващи се договори, блок-
чейн договори, или цифрови договори) са просто 
компютърни програми, които действат като спора-
зуменията, в които условията на споразумението 
могат да бъдат предварително програмирани с въз-
можност за самостоятелно изпълнение и сами себе 
си да се наложат. Основната цел на интелигентния 
договор е да се даде възможност на две аноним-
ни лица да търгуват и да правят бизнес помежду 
си, обикновено по интернет, без да е необходим 
посредник. Произходът и историята на интелигент-
ните договори е много по-стара от Bitcoin и датира 
от 90-те години на миналия век. „Интелигентен до-
говор“ за първи път е въведен през 1993 г. от един 
от предполагаемите създатели Bitcoin – Ник Сабо, 
и представлява концепцията за по-самостоятелно 
автоматизирани компютърни програми, които мо-
гат да се извършват в условията на всеки договор. 
Валидацията на договорите се случва аналогично 
на нормални парични транзакции.

Важно съображение е, че безопасността на 
изпълнението на произволен програмен код е не-
доказуемо в крайно време (т.нар. Halting problem), 
съответно смартдоговорите крият масивни рискове 
от перспективата на киберсигурност. Потенциално 
решение е използването на предварително валиди-
рани, параметризирани шаблони. Безопасността на 
пазарите ще бъде водещ фактор в поведението на 
интернационалните финансови капитали, отнемай-
ки им монопола над контрола на парични потоци 
чрез финансови инструменти, и поставя тежкия въ-
прос колко кървава ще бъде тази финансова рево-
люция, и как ще изглежда света след нея?

Дали индивидите и нациите ще си върнат кон-
трола над финансовата си съдба и какво ще напра-
вят с нея? [18] С този доклад целя да повдигна тези 
въпроси, и произтичащите от тях. Какво е най-раз-
рушителният потенциал на DLTs? Това отчасти се 
дължи на разработки, които вече са допринесли за 
това развитие (например в криптографията и софту-
ерното инженерство), потенциалът в индустриите и 
услуги да се направят резки, разбиващи статуквото 
нововъведения (например финансови услуги, не-
движими имоти, здравеопазване, управление на 
идентичността), и техните способности за обработ-
ка на транзакции (например ниска цена, в реално 
време, неизменност). Но техния разрушителен по-
тенциал също лежи в основната им философия на 
разпределените системи за консенсус с отворен 
код; прозрачността и общност – тези характерис-
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тики дават устойчивост. [18] Интеграторите на паза-
ра „дърпат“ решения вместо да се налага да бъдат 
избутани от доставчици. Това може да предизвика 
съществуващите допускания за създаване на стой-
ност чрез например „prosumption“ (модел, при кой-
то едни и същи актьори участват и в двата акта на 
производство и потребление, които се използват от 
ridesharing услуга BlaBlaCar и настаняване под наем 
Airbnb), peer-to-peer кредитиране и краудсорсинг. 
Тази форма на иновациите въздейства на индус-
триалната структура и има потенциала да създаде 
нови индустрии; тя променя „кой какво прави“ и 
„кой какво получава“ – с фундаментално отраже-
ние във финансовите пазари и чрез тези косвени 
механизми, които неимоверно преструктурират па-
ричните потоци, често заобикалят традиционните 
институции, транснационални корпорации и тради-
ционни структури в черния пазар, и т.н.

Държавното участие?

Развитието на мобилните платежните системи, 
въведени от новите участници, водят до появата на 
нови клиентски бази (например, като позволява на 
малките търговци да обърнат телефон в четец на 
банкова карта), като преди неизползваните данни 
се доставят до нови заинтересовани страни за съз-
даване на нови източници на приходи и механизми 
за улавяне на стойност; и там нараства използване-
то на дигитални портфейли и трансфер на стойност 
чрез различни механизми като доставчици на мо-
билни телефони (например M-Pesa), а не банки. На-
ционалното участие като механизъм за регулация е 
реалистична мярка. [18] Но в много от тези случаи, 
свързаните с тях операции са все още обработвени 
чрез установени играчи, използват съществуващите 
системи (например конкуриращи се мрежи за кар-
тови разплащания, като Visa и Mastercard). М-Pesa 
се справи, създавайки понятието глобално елек-
тронно прехвърляне на стойност за валутни сделки, 
но трябва да се направи чрез банки, и изпревари 
няколко етапа на развитие. Тези нововъведения все 
още разчитат на съществуваща йерархична структу-
ра, като се използва патентована технология и до-
верени посредници. Въпреки че промяната подо-
брява удобството на клиентите, както и значително 
намалява разходите на потребителите и клиентите, 
това е еволюция, а не революция. 

Иновациите обикновено протичат постепен-
но, но са белязани с радикални епизоди, описани 
от икономиста Йозеф Шумпетер като „творческо 
разрушаване“ и от Карлота Перес като „технологич-
ни революции“. Тези комплексни динамики между 
технологиите, икономиката и обществото, а поня-
кога и иновацията могат коренно да променят на-
чина, по който са организирани дадени общество 
или икономика. В последните няколко века са се 
видели една шепа от тези технологични револю-
ции: оригиналната индустриалната революция, же-
лезопътната революция и петролната революция, 
например. [1] Всяка една промени индустриалната 
структура, доведе до нови форми на енергия и се 
отрази на начина, по който обществото може да 

се организира. Сега ние сме в информационната и 
телекомуникационната революция – характеризи-
рана с интензивност на информацията, свързаност, 
специализация и глобализация. Обикновено има 
три стълба на тези революции: значително по-ни-
ски разходи, нови методи за комуникация, както и 
променената инфраструктура и логистика. Според 
Перес революционните нововъведения се характе-
ризират с „набор от взаимносвързани радикални 
пробиви, образувайки мрежа от взаимосвързани 
технологии“ и „силна взаимна връзка между участ-
ващите системи в своите технологии и пазари, как-
то и способността им да преобразува дълбоко оста-
налата икономиката (и в крайна сметка общество-
то). Всяка технологична революция носи различен 
набор от принципи. „Здрав разум“ на всяка епоха, 
който променя начина, по който оперират бизнеса 
и обществото. Това премества от механизация във 
фабриките; чрез икономии от мащаб, вертикална 
интеграция, масово производство и стандартиза-
ция; функционалната специализация, йерархични 
пирамиди и бюрокрация; и на днешните нива на 
интензивност на информацията и разпростране-
нието на децентрализирани мрежи, отбелязани с 
„хетерогенност, разнообразие, адаптивност и съ-
трудничество“ [1]. Тези революции в крайна сметка 
водят до нова технико-икономически парадигма, с 
различни по структура на разходите играчи, различ-
ни възможности за иновации, както и организации, 
изградени върху подчертано различни принципи. 
[1] Във всяка една парадигма, организациите да 
развият заедно с „S“ крива, от разрушителни ино-
вации, чрез използване и експлоатация (и устойчи-
вост), до падеж, и евентуално подмяна. Промяната 
на тези съществуващи представи и замяната им с 
нови изисква трансформационна промяна, такава 
която изисква нови умения, способности и знания, 
които коренно променят начина, по който бизне-
сът оперира. Предишни технологични революции 
имат малко или никакво влияние върху пирами-
далната йерархичност на системите на организа-
ция и управление. Но някои предполагат, че наша-
та нова технологична ера позволява потенциално 
възникващите “Creative Commons”, в която обще-
ството е мотивирана от съвместните интереси, а не 
индивидуална печалба. [1] Това може да означава, 
разпределени, по взаимно съгласие в обществе-
ните структури, не зависейки от посредници, орга-
низирани в йерархия (като банки и правителства), 
да предоставят съответните държавни услуги, де-
факто мрежовизирайки икономически и държавни 
функции. [18] DLT, представят предизвикателство 
в точно тази посока. DLTs участват в потенциално 
революционни нововъведения в редица области, 
свързани с: виртуални валути, разпределено от-
крито и прозрачно водене на записи, които не са 
йерархични мрежови системи, криптографията и 
софтуерно инженерство. DLT, представлява новост 
към радикалния край на спектъра, поради възмож-
ността да повлият върху широк обхват от области, 
в бизнес моделите: от нови продукти и услуги, чрез 
организационни структури, към огромния брой по-
тенциални индустрии, които биха могли да бъдат 
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засегнати. Като такива, те са част от свързани по-
между си и взаимно свързани пробиви, които фор-
мират технологична революция. DLT предлагат зна-
чителни ползи за оперативните разходи. Не само, 
че те носят неразривно ниска цена, те могат също 
така да избегнат дублирането и неефективността в 
контрола и координацията, като дава възможност 
на обща, отворена книга, която може да работи на 
за всяка една индустрия – преобладаващо визи-
рам финансовата, поради широката ѝ свързаност с 

другите засегнати сектори. Пряко и косвено тя ще 
бъде ефективно координирана в полза на нацио-
налната сигурност, независимо дали ѝ харесва или 
не, по самото демократизирано естество на селек-
тиращия процес на софтуерната инфраструктура, 
свободата за участия в децентрализирани иконо-
мически модели е дефиниращ аспект на либерал-
ната демокрация и пазарния модел. Въпросът стои: 
регулаторната рамка ще яхне ли тази вълна в полза 
на обществото? [18]
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Състояние и перспективи  
на информационно-аналитичната 
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на радикализма и международния 
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Резюме: В доклада се поставят въпроси, свързани с модела и функционирането на информационно-ана-
литичната дейност в службите от сектора за сигурност, кадровия потенциал и информационно-аналитичните 
продукти от тази дейност. Авторът не се ограничава само в представяне на същността, понятийния апарат и 
основните процеси в информационно-аналитичната дейност, но посочва и някои препоръки за оптимизиране 
на тази дейност, очаквайки това да подобри качеството на работа в борбата с престъпността, защитата на 
националната сигурност и за противодействие на радикализма и международния тероризъм. В доклада се 
акцентира върху начините за оптимизиране на структурата и човешкия фактор в информационно-аналитич-
ните звена и качеството на крайните информационни и аналитични продукти. 

Ключови думи: информационно-аналитична дейност, информационна и аналитична работа, информа-
ционно-аналитични звена, информационен продукт, аналитични документи.

Abstract: The report raises questions related to the model and the functioning of the information-analytical 
activity of the security services, the personnel potential and the information-analytical products resulting from this 
activity. The author does not restrict only in presenting the essence, terminology and the main processes of the 
information-analytical activity, but also points out some recommendations for optimising this activity, considering 
this can impove the work quality of fighting crime, National security protection and counteraction of radicalism and 
International terrorism. The report focuses on ways to improve the structure and human factor in the information-
analytical units and the quality of the final information and analytical products.

Key words: Information-analytical activity, informational and analytical work, information-analytical units, 
informational product, analytical documents.

Характерна черта на нашето съвремие са ин-
тензивно развиващите се информационни 
процеси във всички сфери на човешката дей-

ност. Днес темповете на развитие на обществото 
увеличават все повече и повече нуждата му от ин-
формация, а това води след себе си и нарастваща 
потребност от адекватно и качествено обработва-
не и анализиране на безкрайните информационни 
потоци. Информационно-аналитичната поддръжка 
става неотменна част от процеса на работа на вся-
ка организация, като взетите решения и направени 
прогнози, базирани на извършен анализ на инфор-
мацията в конкретна област, са пътя към успешното 
функциониране на всяка организационна единица.

Актуалността на разглеждания въпрос се обу-
славя и от това, че развитието и успешното функ-
циониране на процесите на информационно-ана-
литичната дейност (ИАД) в службите от сектора за 
сигурност е дейност, без която оперативно-издир-
вателните органи не биха могли успешно да изпъл-
няват част от възложените им по закон функции. 
Без правилното извършване на информационната 
и аналитична работа в тези служби не би било въз-
можно вземането на оптимални решения по въпро-
си, свързани с борбата с престъпността, опазване 
на обществения ред, гарантиране правата и свобо-
дите на гражданите и защита на националната си-
гурност на страната.
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Исторически аспекти

Процесът на интелектуално съзряване на чо-
вечеството е неразривно свързан с аналитичната 
работа. Още от древни времена с нея са се зани-
мавали най-добрите умове – философи и учени от 
Средновековието и Ренесанса. Тези силно развити 
личности не са били поклонници на общия начин на 
мислене, а високо осъзнати анализатори, в състоя-
ние да извличат нови данни от вече налична инфор-
мация и да направят пробив в новото и неизвест-
ното. Знаейки цената на тези качества, още в древ-
ността управници и политици са се опитвали да 
обърнат тази интелектуална мощ в полза на своите 
лични интереси. Така много анализатори са се изка-
чили до нивото на държавни глави в правителства 
и в политически и икономически структури. Всеки 
човек иска да стане по-интелигентен, но за ума и 
интелекта учебници не съществуват. Същността 
на човешката природа е в смисъла, че всички ние 
сме самоуки. В природата на интелектуалния труд 
съществуват определени закономерности, които 
позволяват на човешкия ум да бъде по-ефективен. 
Хората постепенно осъзнават, че интелекта се пре-
връща в ресурс, който все повече определя качест-
вото на техния живот. В днешно време може да се 
говори за глобален интелектуален предел на света, 
означаващ жестока конкурентна борба на отделни-
те държави за преимуществото да притежават ин-
телектуални ресурси в това число високо надарени 
хора, носители на новите знания.1

Теоретична основа

Най-общо ИАД може да се определи като целе-
насочена дейност, съвкупност от процеси по събира-
не, обработка, съхранение, систематизиране, анализ 
и оценка на изходна информация, получаване на 
ново знание, в хода на което се представя качест-
вено нова информация във вид на информационен 
продукт2, необходима за ефективното управление 
на дадена организация и вземане на оптимални 
управленски решения.3 А задачата на информацион-
но-аналитичната поддръжка на управленската дей-
ност е да осигури на лицата, вземащи решения, да 
разполагат с необходимия и достатъчен за вземане-
то на решения информационен ресурс.4

Състояние

Службите от сектора за сигурност събират, об-
работват и анализират информация, необходима за 
вземане на управленски решения, свързани с на-
ционалната сигурност. Това е информацията, има-
ща пряко отношение по гарантиране способността 
на държавата да реализира националните си инте-
реси или при необходимост да ги защити ефектив-
но. Анализът, извършван от специалните служби, е 
разновидност на изследователска дейност, пряко 
насочена към получаване на обективни представи 
за различни процеси, явления и обекти от заобика-
лящата действителност.5

В този контекст ИАД трябва да се разглежда 

в двата си основни компонента: информационна 
работа, състояща се най-общо от дейности по съ-
биране, регистриране, обработка, съхранение, из-
веждане, предаване на информация и пр., и анали-
тична работа, при която се извършва обобщаване, 
анализ и оценка на информацията, провеждане на 
изследване, апробиране, извеждане на нова ин-
формация, реализация на резултатите и пр.6

Извършваната в службите от сектора за си-
гурност ИАД е специфичен вид дейност, свързан с 
материално-техническо, ресурсно и кадровото им 
обезпечаване, както и с редица определени про-
цеси в технологията на работата им. Задачите на 
системата за сигурност трябва да се формулират 
като категория със статичен характер, отразяваща 
представата за това, което предстои да се случи, 
почиваща на анализа на минал и сегашен опит. Ос-
новна роля в процесите на управление на службите 
от сектора за сигурност има аналитичната рабо-
та. Това не е дейност, при която се реализира меха-
ничен сбор от работни операции, а комплекс от ме-
роприятия, в който водещ е анализираният обект. 
Промяната на целите и задачите на системата за 
управление на службите винаги ще води до изме-
нение на насоката, обема и характера на извършва-
ната аналитична работа. Така аналитичната работа 
остава необходим компонент при осъзнаването и 
оценката на възникващите в практиката проблеми, 
при определянето и формулирането на целите на 
управлението на службите, при обосноваването на 
управленските решения и осигуряването на ефек-
тивното функциониране на структурите за пости-
гане на набелязаните цели и оценка на ефектив-
ността.7 Аналитичната работа осигурява успешното 
постигане както на крайните, така и на междинните 
цели на управлението, формулирането на изводите 
за възможните действия по пътя към постигането 
на набелязаните цели – „аналитичната работа от-
крива достойнствата и недостатъците на взетите и 
изпълнявани управленски решения“8.

Аналитичната работа в службите за сигурност 
се осъществява в две основни направления: задо-
воляване на потребностите на непосредствена-
та оперативно-издирвателна дейност (ОИД) и за 
обслужване на управленската дейност на субекти-
те на управление на специалните служби. В първия 
случай аналитичната работа протича едновременно 
с работата по съответните сигнали и разработки и 
има насоченост към разкриване на индивидуално-
то, единичното в осъществявана престъпна дейност 
от конкретен извършител. Формата на осъществя-
ване на аналитичната работа в непосредствената 
ОИД е индивидуално колективна, като индивидуал-
ността се проявява в това, че оперативният служи-
тел сам осъществява преобладаваща част от рабо-
тата по оценка на придобиваната информация, по 
анализа и оценката на състоянието на оперативната 
обстановка по конкретния случай. Това е индивиду-
ален изследователски процес. Колективната стра-
на на аналитичния процес се изразява в оценката 
на направените от служителя изводи и съждения 
в процеса на утвърждаването на предлаганите от 
него решения от съответното оперативно ръковод-
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но ниво. От друга страна, колективният аналитичен 
процес се наблюдава при случаи, когато се работи 
на екипен принцип на работа по някои разработки 
и се осъществяват общи аналитични съждения. И 
при двата случая аналитичната работа има строго 
практическа ориентация и нейното качество се оп-
ределя от нивото на възможности и подготовка на 
човешките ресурси в оперативноиздирвателните 
структури на службите за сигурност и обществен 
ред. Вторият аспект на аналитичната работа – за 
нуждите на управлението на службите, е организи-
ран в зависимост от йерархичната им структура и 
възможностите, с които те разполагат – човешки и 
материален ресурс. Основна организационна фор-
ма за осъществяване на аналитичната работа е ком-
плексното аналитично изследване, което има за 
обект отделни елементи на оперативната обстанов-
ка и нейното цялостно състояние. От друга страна, 
аналитичната работа е свързана с разработването 
на годишните отчети за състоянието на оператив-
ната обстановка на съответния участък на дейност 
на специалните служби и постигнатите резултати в 
борбата с престъпността, опазване на обществения 
ред и защита на националната сигурност.9

Умението правилно да се анализира дадена 
ситуация е залог за успеха на професионалната 
работа. В резултат на анализирането, изследова-
телите получават необходимата информация за 
структурата на обекта на изследване и също така 
отделят от общата маса на фактите тези, които не-
посредствено имат пряко отношение по разглежда-
ния проблем.

Не на последно място съществена роля в ИАД 
има документалистиката и процесите на доку-
ментиране на информацията. Документът е ин-
формационният резултат, получен в междинната 
или крайната фаза на информационно-аналитич-
ните процеси, който е насочен към осигуряване 
на цялостната дейност на специалните служби. С 
включването му в оперативно-издирвателната или 
управленска дейност той става обект на потребле-
ние, на информационно осигуряване на възложени 
определени функции. Към него се предявяват оп-
ределени изисквания за по-висока потребителска 
стойност и качество.10

Така например съвременните информацион-
ни и аналитични документи създават необходи-
мия инструментариум, чрез който се вземат реше-
ния във всяка една област на обществения живот. 
Те са предназначени не само за информиране по 
един или друг въпрос, но могат да окажат ключово 
влияние върху ръководителите при вземането на 
конкретни управленски решения. Информацията 
в документите трябва да бъде актуална, от което 
зависи истинската им стойност. Актуалната инфор-
мация е залогът за успешната работа на информа-
ционно-аналитичните структури, като тя не само 
спомага за изследването на проблема, но се явява и 
най-важният критерий за приемане на обосновано 
управленско решение.11

В този организиран информационно-аналити-
чен процес са ангажирани човешки, материални, 
технически и др. ресурси и неговата крайна цел е 

предаване, съхранение и ползване на информаци-
ята. Ето защо документите трябва да бъдат струк-
турирани и логични, като представят точно и ясно 
наличната информация в съответствие с изпълне-
нието на целите и задачите на изследването. В кон-
текста на управлението на службите и в зависимост 
от направленията на дейност те могат да бъдат кла-
сифицирани най-общо на две категории:

– документи, имащи пряко отношение към 
ОИД на службите – в тях се отразява същността на 
работата по разкриване, разследване и документи-
ране на престъпления, охрана на обществения ред 
и защита на националната сигурност (процесуал-
но-следствени, оперативно-издирвателни и адми-
нистративно-процесуални документи);

– организационно-разпоредителни докумен-
ти, които се създават в процеса на управление на 
службите, като тяхната задача е да подпомагат и 
организират дейността и процесите на управление 
в структурите и затова се наричат управленчески 
документи.12

Перспективи

Оптимизиране на организационната 
структура и кадровото обезпечаване  

на информационно-аналитичните  
отдели (ИАО)

Един от основните проблеми, съпътстващ 
ИАД, е организацията на работа, материално-тех-
ническото, ресурсното, технологичното и кадрово 
обезпечаване на отделните процеси на информа-
ционно-аналитичната работа в службите от сектора 
за сигурност. Звената, извършващи ИАД, осъщест-
вяват и щабна функция в управленската дейност на 
службите от системата за национална сигурност. 
Тези структури в контекста на изискванията, целите 
и задачите на информационно-аналитичната функ-
ция в управленския процес могат да се разглеждат 
като важна стъпка за изграждането на стройна сис-
тема от информационно-аналитични звена в служ-
бите от сектора за сигурност.13

Протичането на основните процеси в ИАД е 
немислимо без добрата организация на работа и 
човешкият фактор, ангажиран пряко с извършване-
то на основните информационно-аналитични функ-
ции. В този смисъл фокусът трябва да се насочи към 
оптимизиране на структурата, кадрово обезпеча-
ване и подобряване на качеството на крайните ин-
формационни и аналитични продукти на ИАО.

В зависимост от мястото, което заемат в струк-
турите на службите за сигурност и обществен ред, 
ИАО могат да имат различни варианти на структура. 
Така например, една оптималната вътрешна струк-
тура на такъв отдел трябва да включва информа-
ционно и аналитично звено, а в най-добрия случай 
и звено, занимаващо се с подготовката, изготвянето 
и оформянето на информационните и аналитични 
документи.14

Информационното звено отговаря за съби-
рането, първичната обработка и съхранението на 
информацията. Работата в него предполага привли-
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чането на служители с умения за работа с компю-
търна и офис техника, включително информацион-
ни бази данни на потребителско ниво. Служителите 
на звеното трябва да умеят да намират и подбират 
необходимата информация по зададената тема, 
като при необходимост да формулират разузнава-
телните задачи на „колекторите“ (лицата, отговор-
ни за връзката между източниците на информация 
и службата – разузнавачи, оперативни служители, 
агенти, сътрудници); да имат умения за работа с 
документи и извършване на техническа редакция 
на информацията и др. В тази сфера подходящи за 
работа биха били служители с библиотечно образо-
вание или опит в документалистиката. Обхвата на 
аналитичното звено е информационно-изследова-
телската дейност, под която се разбира анализира-
нето и оценката на информацията, получена за те-
кущи събития, тенденции и прогнози за определе-
ни ситуации и формулиране на проблеми, за които 
се иска съответната реакция. Анализаторите могат 
да бъдат тясно профилирани (в конкретна област) 
и системни (в няколко различни области). Анали-
заторите осъществяват подбор, оценка и анализ 
на информацията; формират аналитичните обзори 
и експертното мнение; изготвят статистическа ин-
формация по поставения проблем, оперативно-ин-
формационни сводки, обзори на текущи новости, 
прогнози за развитие, регулярни доклади за резул-
татите от обработката на данните и пр. В кръга на 
задълженията и качествата на служителите влизат 
формулирането на задачите и организирането на 
аналитичното изследване. Към анализаторите се 
предявяват и по-характерни изисквания, като опит 
в аналитичната работа, опит при реализирането на 
информационно-аналитични проекти и пр. Друг ва-
жен аспект от организацията на аналитичното звено 
при обсъждането на възникнали проблеми, е въз-
можността да се привличат в качеството им на кон-
султанти странични експерти от различни области. 
Звеното за документооборот и документация от-
говаря за подготовката, оформянето и съставянето 
на информационни продукти, свързани с обработ-
ваната информация – справки, доклади, анализи, 
обзори, статии, отчети, сводки, заключения и пр. 
Изискванията, които трябва да имат служителите 
от това звено са: навици за работа с компютърна и 
друга офис техника, работа с документи, стил на пи-
сане и пр.15

Подобряване на цялостната работа  
и издигане мястото и ролята  

на информационно-аналитичните структури 
в ОИД на службите

За това може да се търси решение в посока на 
разширяване обхвата на функциите на информа-
ционно-аналитичните звена и участието им в проце-
сите на ОИД по превенция, разкриване и предотвра-
тяване на престъпления, опазване на обществения 
ред и заплахи за националната сигурност, включи-
телно и заплахи от радикализация и тероризъм.

През последните години тенденцията на раз-
пространение и засилване на радикализацията в 

глобален план се задълбочава. Тероризмът вече се 
използва като инструмент за постигане на конкрет-
ни политически цели не само в отделни страни, но 
и в цели региони. Република България е изправена 
пред редица рискове за националната си сигур-
ност, главните от които са свързани с конфликтите 
и кризите в Близкия Изток, Африка, Южна Азия и 
разрастване влиянието на различни терористични 
организации; преминаването през територията на 
страната на чуждестранни бойци към конфликт-
ните зони с цел присъединяване към действащите 
терористични групи или завръщащи се в страните 
на произход силно радикализирани бойци; много-
бройни потоци от бежанци и нелегални мигранти, 
насочили се към Европа, които подлагат страната 
на засилен миграционен натиск и крият реална въз-
можност за проникване на силно радикализирани 
лица и съпричастни към терористична дейност.16

В настоящо време сме свидетели на нараства-
не на броя на терористичните атаки и опитите за та-
кива в Турция, в страни от Централна Европа, Русия и 
др. Тероризмът представлява сериозна опасност за 
българското общество и за държавните интереси. 
Противодействието на явленията, свързани с екс-
тремизма, радикализацията и терористичната дей-
ност налага обединение на всички разполагаеми 
релевантни национални ресурси и тези по линия на 
европейската и международна солидарност. Учас-
тието на България в световната антитерористична 
коалиция поражда допълнителни рискове и запла-
хи за Република България и за българските военни 
контингенти в различни кризисни точки по света, 
като потенциален обект на терористични действия. 
Пример за това е осъщественият на 18 юли 2012 г. 
терористичен акт на летище Сарафово в Бургас, 
който постави Република България във фокуса на 
вниманието на световната общност.

Макар че българското общество не приема под 
никаква форма екстремистки идеологии и твърдо 
се противопоставя на всякакви форми на терори-
зъм, не може да се изключи вероятността отделни 
членове на това общество или чужди граждани, 
пребиваващи в страната, да станат съпричастни 
към подготовка и осъществяване на терористична 
дейност. Радикализацията и тероризмът са сложни 
обществени явления, поради което изследването 
и анализа на процесите и фактори на тези явления 
сред отделни групи от българското общество изис-
кват сериозен експертен и научен потенциал. При-
лагането на ефективни мерки за превенция и про-
тиводействие на радикализацията и тероризма е 
възможно само на базата на задълбочени анализи 
и прогнози. В тази насока е необходимо изгражда-
нето на изследователски и аналитичен капацитет, с 
цел изготвяне на анализи и оценки на процесите и 
факторите на радикализация и тероризъм, които да 
послужат за основа на мерки за превенция на тези 
негативни явления. Бързият и навременен обмен на 
информация е другата страна от съществена важ-
ност в борбата с радикализацията и тероризма. Съ-
бирането на точна, навременна и изпреварваща ин-
формация от оперативни източници следва да бъде 
неотменен приоритет на службите за сигурност. 
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Прецизният анализ на тази информация трябва да 
бъде извършен от добре подготвени анализатори, 
което допринася за крайния резултат в борбата с 
радикализацията и тероризма.17

Превантивната работа на службите за си-
гурност по отношение на тероризма налага да 
се изгради стройна система за изпреварваща ан-
титерористична дейност. Противодействието на 
международния тероризъм ще бъде успешно при 
организирането на единен процес на отразяване 
на терористичните актове от международен и на-
ционален (вътрешен) аспект, при информационно 
взаимодействие на основните звена от службите от 
сектора за сигурност. Над тероризма, като отрица-
телно социално явление, трябва да се осъществява 
непрекъснат мониторинг и да се изготвят специа-
лизирани аналитични продукти за подготовката и 
вземане на управленски решения – например, пре-
дупредително разузнаване (Warning Intelligence)18. 
Въз основа на анализите на оперативната и социал-
на информация в процеса на информационно-ана-
литичната работа би следвало да се формулира 
обоснована и вярна оценка на степента на заплаха 
от предстояща терористична дейност. Служители-
те на ИАО могат да разработват прогнози, очерта-
ващи бъдещите проявления на радикализацията и 
тероризма въз основа на ранното сигнализиране.19 
В процеса на противодействие на радикализацията 
и международния тероризъм информационно-ана-
литичните звена следва да анализират оперативни 
данни и информация относно замислени, планира-
ни или извършени терористични актове, насочени 
срещу широк спектър обекти, като могат да при-
лагат психологическо профилиране на неизвестни 
извършители на престъпления и „криминален ана-
лиз“ на случаи на терористични актове.20

Днес в условията на постоянно разширява-
щите се информационни потоци и внедряването 

на нови технологии в отделните сфери от работата 
на службите от сектора за сигурност нарастват по-
требностите от усъвършенстване на ИАД и човеш-
кия потенциал, пряко ангажиран с извършването на 
информационната и аналитична работа. Вземането 
на адекватни и прогнозируеми решения без инфор-
мационно-аналитичната поддръжка е практически 
невъзможно. В службите от сектора за сигурност 
възможностите за развитие и оптимизиране на 
процесите на ИАД далеч не са изчерпани. В зави-
симост от сложността на задачите в перспектива 
информационно-аналитичните структури могат да 
се разширяват, да се преструктурират, да се класи-
фицират отделните информационно-аналитични 
продукти, което ще допринесе за оптимизацията на 
дейността като цяло.

Отчитайки съвременните тенденции в разви-
тието на ИАД в службите от сектора за сигурност 
и съвременните заплахи пред обществото, гене-
рирани от разпространението на радикализацията 
и международния тероризъм, за осъществяване 
на функциите на тези служби е необходимо да се 
приемат комплекс от мерки, насочени към опти-
мизиране структурата на информационно-анали-
тичните звена, подходящо обучение и повишаване 
на професионалната квалификация и подготовката 
на кадрите, работещи в тях. Необходимо е да се 
предприемат стъпки за усъвършенстване на поня-
тийната еднозначност в информационно-аналитич-
ната документалистика при изготвянето на край-
ните информационно-аналитични продукти. Това 
е от особено значение и ще повлияе благоприятно 
на процеса на вземане на управленски решения в 
борбата с престъпността, опазване на обществения 
ред, гарантиране правата и свободите на гражда-
ните, защита на националната сигурност и за проти-
водействие на радикализацията и международния 
тероризъм.
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Организация на взаимодействието  
при осъществяване на дейности  

по превенция и контрол  
в националните морски пространства

капитан II ранг Димитър Йорданов

Резюме: Докладът включва общо описание на системата за взаимодействие при осъществяване на дей-
ности по превенцията и контрола в националните морски пространства.
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ORGANIZATION OF COOPERATION DURING PREVENTION 
AND CONTROL IN THE NATIONAL MARITIME SPACES

Commander Dimitar Yordanov

Abstract: The paper presents a general description of the system for cooperation between institutions while 
conducting prevention and control in the national maritime spaces.

Key words: organization, cooperation, prevention, control, national maritime spaces.

За да оценим организацията по цялостното вза-
имодействие при изпълнението на функциите 
по гарантиране на сигурността в националните 

морски пространства, е необходимо да разгледаме 
в определена последователност задачите, които 
ще се изпълняват от институциите при изпълнение 
на превенцията и контрола по отношение на мор-
ската сигурност. 

Нашето разбиране е, че за постигане на зада-
дено ниво на превенция и контрол е необходимо да 
се организира взаимодействието в няколко направ-
ления. На първо място е необходимо изграждане и 
поддържане на опозната картина в националните 
морски пространства (НМП), задача вменена в от-
говорност на множество институции с изградени 
системи за наблюдение, но всяка от тях действаща 
самостоятелно и изпълняваща задачи само в инте-
рес на собствената институцията. Теоретично, след 
като разполагаме с опозната картина в морските 
пространства на Република България, ще е необ-
ходимо да организираме контрола на граничния 
режим в НМП с цел разкриване и предотвратява-
не на нелегална миграция, контрабанда на стоки, 
наркотици, хора, оръжие и др. Следващата орга-
низационна стъпка ще бъде организиране на взаи-

модействието по защитата на важни стратегически 
обекти на брега и морска критична инфраструктура 
и не на последно място по важност, осигуряваме 
сигурността на пристанищата и корабите/нефтени-
те платформи. 

Решение за създаване на Националната ин-
тегрирана система за информация и контрол на 
морските пространства на Република България 
(НИСИКМП) е взето още през 2004 г., като участва-
щите институции тогава Главна дирекция „Гранич-
на полиция“ (ГДГП), Военноморските сили (ВМС) и 
Изпълнителна агенция „Морска администрация“ 
(ИАМА) решават да изграждат способности в рам-
ките на техните компетенции, а информацията при-
добивана от бреговите системи на тези ведомства 
да се интегрира в обща картина в Национален мор-
ски оперативен център.1 Изградените системи за 
наблюдение на национално ниво към настоящия 
момент вече притежават ГДГП, Агенция „Митници“, 
ВМС, ИАМА чрез Държавно предприятие „Приста-
нищна инфраструктура“ (ДППИ) и Изпълнителна 
агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА).

От 2012 г. във ВМС е на въоръжение брегова 
радиолокационна система за контрол на корабо-
плаването и охрана на морската граница „ЕКРАН“. 
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Системата „ЕКРАН“ е военният компонент на Нацио-
налната интегрирана система (НИСИКМП). Същата е 
информационно ориентирана, т.е изградена е като 
мрежа от сензори, сървъри и комуникационно обо-
рудване, чиято основна цел е събиране на инфор-
мация за корабния трафик, автоматичен пренос на 
тези данни, обработка и изобразяването им в Мор-
ския оперативен център (МОЦ) на ВМС и разпрос-
транението й до Регионални центрове за контрол 
на корабоплаването и Военен команден център – 
София.2

Същевременно с това система „ЕКРАН“ е из-
градена така, че да има техническа възможност да 
бъде свързана с други системи посредством външ-
ни комуникационно-информационни мрежи. Това 
на практика към момента не е осъществено, пора-
ди това че системата работи в среда на военната 
комуникационна система – „Странджа“, а повечето 
системи и инициативи, в които ВМС участват, из-
ползват като средство за комуникация (пренос на 
данни) публичната мрежа интернет. 

Военноморските сили участват и в инициа-
тивата Виртуален регионален център за морския 
трафик, използваща разработен от италианската 
страна уеб-портал V-RMTC. Освен в ежедневната 
дейност на дежурните лица, като допълнително 
средство за придобиване на актуална информация 
за корабоплаването в световен мащаб, системата 
се използва и като средство за обмен на оперативна 
некласифицирана информация между военномор-
ските оперативни центрове на България и Румъния.

Друга военна система в рамките на НАТО е 
Морска информационна система за сигурност и 
безопасност на корабоплаването (MSSIS). Инфор-
мацията се обменя автоматично, в реално време, 
посредством Интернет, като същата се предоставя 
от системите за автоматизирана идентификация на 
корабите. Военноморските сили участват в иници-
ативата с 4 брегови AIS приемници, разположени 
съответно в ПБ Варна и Бургас, нос Галата и връх 
Папия, които предават ежедневно информация за 
корабоплаването в прилежащите ни води.

Изпълнителна агенция „Морска администра-
ция“ също изгражда собствена система за управле-
ние и информационно обслужване на корабоплава-
нето (VTMIS) по програма PHARE BG0012.01, която 
е планирана като част от Национална интегрирана 
система. Главна дирекция „Гранична полиция“ из-
гражда отделна система за наблюдение с Регио-
нален координационен център Бургас и локални 
координационни центрове, разположение в Галата 
и Созопол. Изпълнителна агенция по рибарство и 
аквакултури има изградена спътникова система за 
наблюдение на рибарските кораби плаващи под 
български флаг (базирана на системата INMARSAT) 
и при желание от тяхна страна е възможно техниче-
ското свързване на тяхната система към НИСИКМП, 
защото откриването и следенето на малки плава-
телни съдове, които радиотехническите средства 
трудно откриват на по-големи дистанции е едно от 
най-големите предизвикателства пред системата 
за наблюдение.

На основание План за взаимодействие между 

ВМС, ИАМА, ИАПА и ИАРА, подписан през 2005 г.3, 
изброените институции обменят оперативна ин-
формация за корабния трафик в прилежащите ни 
пространства. На този етап автоматизирано е само 
получаването на данни от системата VTMIS на 
ДППИ, които имат изнесено оборудвано работно 
място в МОЦ на ВМС. Всякакъв друг вид информа-
ция между тези институции се обменя неавтомати-
зирано, най-често по телефона и при конкретно по-
искване. Автоматизирането на този процес е лесно 
постижимо, имайки предвид навлезлите нови тех-
нологии, но за да стане възможно това е необходи-
мо нормативно уреждане на редица чувствителни 
въпроси, като например изискванията на Закона за 
защита на класифицираната информация за обмен 
на класифицирана информация. 

С отделна инструкция № Н-3/18.07.2011 г. меж-
ду МО и МВР4 се регламентира взаимодействието 
между двете министерства. Съгласно чл. 9, ал. 1 
„Командирът на Военноморските сили и директо-
рът на ГДГП съгласуват в мирно време плановете си 
за взаимодействие и определят реда за обмен на 
информация, касаеща наблюдението и контрола на 
корабоплаването в морските пространства на Репу-
блика България“.

Със Заповед на министъра на отбраната ОХ-
334/16.05.2012 г. е взето решение ВМС на Републи-
ка България да се присъединят и към инициативата 
на ЕС и агенцията за отбрана на ЕС (EDA) за създа-
ване на европейска мрежа за морско наблюдение 
(MARSUR). Целта на проекта е създаването на под-
ходящ интерфейс и защита на комуникацията меж-
ду страните участници в инициативата за защитен 
обмен на информацията. Едно работно място е раз-
върнато в МОЦ, откъдето се извършва обмена на 
данни. Дежурните лица са задължени да докладват 
поне веднъж дневно за по-интересна информация 
за корабоплаването като кораби в беда, кораби, 
помагащи на кораби в беда и единични прояви на 
нехарактерно поведение на корабите, преминава-
щи през българските морски пространства. Инфор-
мацията, която се обменя е налична благодарение 
на данните получавани от Бреговата система за 
наблюдение на ВМС – „ЕКРАН“. Платформи, кла-
сифицирани като подозрителни или платформи от 
интерес не се докладват, тъй като това е информа-
ция, която ВМС класифицира с по-висок гриф за си-
гурност и същата не може да бъде предоставяна по 
незащитени комуникационни канали. 

MARSUR е част от интегрираната морска по-
литика на ЕС и инициативата за създаване на 
обща среда за обмен и споделяне на информация 
(Common Information Sharing Environment – CISE). 
CISE за морското наблюдение на европейските 
морски пространства трябва да позволи повишава-
не способностите за обмен на информация между 
отделните институции ангажирани със сигурността 
и отбраната на страните.5

В тази насока и за съвместяване на функцио-
налностите с финансиране от Европейския фонд 
за морско дело и рибарство по проект EASME/
EMFF/2015/1.2.1.5., засягащ интегрираната мор-
ска политика на ЕС за районите на Черно и Сре-
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диземно море, през януари 2017 г. се проведе 
откриваща среща на проект Integrated Bulgarian 
Maritime Surveillance (InBulMarS). Координатор 
на проекта е Изпълнителна агенция „Морска 
администрация“, с партньори Главна дирекция 
„Гранична полиция“, Агенция „Митници“, Военно-
морските сили, Държавно предприятие „Приста-
нищна инфраструктура“ и Изпълнителна агенция 
по рибарство и аквакултури, и наблюдатели Ми-
нистерството на отбраната и Министерство на зе-
меделието и храните.

Основната цел на проекта InBulMarS е да бъде 
изготвено предварително проучване за определя-
не на нуждите и изискванията за подобряване на 
междусекторния обмен на информация в областта 
на морското наблюдение. В допълнение следва да 
бъдат идентифицирани правните и техническите 
проблеми пред интегрирането на съществуващите 
национални системи за наблюдение на морските 
пространства в България. Изпълнението на пред-
видените дейности ще допринесе в значителна сте-
пен за развитието на междусекторното и трансгра-
ничното сътрудничество.6

Проект „Интегрирана информационна систе-
ма за поддръжка управлението на бреговата зона“ 
e разработeн от Висшето военноморско училище 
„Никола Йонков Вапцаров“ в партньорство с Об-
ластна администрация Варна и Басейнова дирек-
ция „Черноморски район“. Проектът се осъществява 
с безвъзмездната финансова помощ на Финансов 
механизъм на европейското икономическо прос-
транство 2009 – 2014. Центърът е открит на тър-
жествена церемония на 6 август 2016 г. Информа-
ционната система е проектирана за работа както в 
оперативен, така и в тренировъчен режим.7

Чрез изпълнението на проекта са изграде-
ни информационни слоеве за замърсяване с хи-
дроакустичен шум и от нефтени разливи; модул 
за прогнозиране на замърсяване от нефтени раз-
ливи и подпомагане на вземане на решения за 
действие; работещ модел на Зонална интегрира-
на система за мониторинг; система за интегри-
ране на данни; мрежа от оперативни и публични 
центрове. Системата е отворена за разширяване 
и разпространяване на статични и реални данни 
за мониторинг на морската среда и подпомагане 
вземането на решения.8

Към момента интегрираната система във Ви-
сшето военноморско училище е свързана със сис-
темата VTMIS и изобразява информация за реалния 
корабен трафик, както и получава информация от 
метеорологичния спътник METEOSAT с информация 
за хидрометеорологичната (ХМ) обстановка. В до-
пълнение, като собствени източници за ХМ обста-
новка са предвидени два морски буя. Единият от тях 
вече е на море (пред Варна), като има възможност 
да отчита и предава към системата текуща инфор-
мация за ХМ условия и за концентрацията на неф-
тени въглеводороди в морската вода за откриване 
на нефтени разливи. Освен това буят има възмож-
ност за проследяване на разливи (tracking) при пре-
местването на нефтеното петно при разлив, както 
и функция за обратно проследяване (backtracking), 

което може да спомогне за откриването на кораба, 
източник на замърсяването. Интегрираната система 
има възможност и да предава данни към кораби, 
участващи в ликвидацията на нефтени разливи.

Оперативният център е с допълнителни терми-
нали в Басейнова дирекция „Черноморски район“ и 
Областна администрация – Варна, а от 1 септември 
2016 г., с началото на учебната година във Висшето 
военноморско училище, Центърът работи в трени-
ровъчен режим.

Основната дейност в направление „контрол 
на граничния режим“ е в правомощията на Главна 
дирекция „Гранична полиция“, чиито отговорности 
включват разкриване, предотвратяване и разслед-
ване на незаконни дейности в морските простран-
ства – нелегална миграция, контрабанда на стоки, 
наркотици и оръжие, незаконен риболов и др.9 Във 
взаимодействие с ГДГП работят и органите на Глав-
на дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) и Главна 
дирекция „Борба с организираната престъпност“. 
Тъй като това са структури в състава на МВР, орга-
низацията на взаимодействието е организирана 
с вътрешно ведомствени инструкции и заповеди. 
МВР взаимодейства и с Държавна агенция „Нацио-
нална сигурност“.

Наредбата за организацията за осъществяване 
на граничен паспортен, митнически, здравен, ве-
теринарномедицински и фитосанитарен контрол10, 
регламентира контролните функции и отговорнос-
ти при ежедневната дейност на търговското кора-
боплаване. Граничната проверка в пристанищата на 
Република България се осъществява от органите на 
Главна дирекция „Гранична полиция“ към Минис-
терството на вътрешните работи, контролът по мит-
ническите формалности се извършва от органите на 
Агенция „Митници“ към министъра на финансите, 
а граничният ветеринарномедицински и фитосани-
тарният контрол се извършват от органите на Бъл-
гарската агенция по безопасност на храните към 
министъра на земеделието и храните. Държавно 
предприятие „Пристанищна инфраструктура“ съби-
ра, съхранява, обработва и предоставя сведенията 
за кораби, пристигащи във и/или напускащи прис-
танищата на Република България.11 

Взаимодействието между отделните институ-
ции се осъществява чрез Националния център за 
електронен документооборот на морския транс-
порт, като входният и изходният граничен контрол 
на корабите се заявяват пред органите на граничния 
контрол чрез центъра от капитана на кораба лично 
или чрез корабния агент или корабния мениджър.12

С наредбата за реда, начина и компетентни-
те органи за установяване на критичните инфра-
структури и обектите им и оценка на риска за тях13 
и Постановление № 181 на Министерския съвет от 
2009 г. за определяне на стратегическите обекти и 
дейности14, регламентират дейностите по опреде-
ляне на критичните инфраструктури, като оценка на 
риска за установените критични инфраструктури и 
обектите им се извършва от собствениците/опера-
торите на критични инфраструктури.

Министърът на вътрешните работи и предсе-
дателят на Държавна агенция „Национална сигур-
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ност“ издават съвместна инструкция за условията 
и реда за определяне на стратегическите зони на 
стратегическите обекти и зоните, свързани с изпъл-
нението на стратегически дейности. Министърът на 
вътрешните работи, министърът на отбраната, ди-
ректорът на Националната разузнавателна служба 
и председателят на Държавна агенция „Национал-
на сигурност“ предприемат, съобразно законовата 
си компетентност, необходимите мерки от норма-
тивен, технически и организационен характер за 
осигуряване защитата на стратегическите обекти и 
дейности.15

Организацията на взаимодействието по осигу-
ряване на сигурността на пристанищата се органи-
зира от пристанищен съвет за сигурност като посто-
янно действащ помощен орган за съгласуване, съ-
трудничество и координация между ведомствата, 
юридическите и физическите лица, които имат от-
ношение към постигане сигурността на съответния 
пристанищен терминал.16

Пристанищният съвет за сигурност се състои 
от законния представител на юридическото лице – 
пристанищен оператор или упълномощено от него 
лице, който е председател на съвета, офицерът по 
сигурността на пристанището (заместник-предсе-
дател на съвета), представители на ДППИ, ИАМА, 
Национална служба „Полиция“, ГДГП, Национална 
служба „Пожарна безопасност и защита на населе-
нието“, представител на организацията, на която 
пристанищният оператор е поверил охраната на 
пристанищната територия и инфраструктура.

На стратегичско ниво действа съветът по си-
гурността, който е консултативен орган към ми-
нистъра на транспорта за стратегическо планиране 
и осъществяване на консултации, съгласуване, съ-
трудничество и координация между ведомствата, 
юридическите и физическите лица, които имат от-
ношение към постигане сигурността на корабите и 
пристанищата.

Съветът се състои от трима съпредседатели – 
министъра на транспорта, министъра на вътрешните 
работи и министъра на финансите или упълномоще-
ни от тях лица; трима секретари – по един представи-
тел от Министерството на транспорта, от Министер-
ството на вътрешните работи и Министерството на 
финансите; членове – представители на Министер-
ството на транспорта, Министерството на вътрешни-
те работи и Министерството на финансите.

Взаимодействието между институциите за 
противодействие на тероризма са подробно разпи-
сани в Закона за противодействие на тероризма и 
Националния план за противодействие на терори-
зма. Министерският съвет осъществява общо ръ-
ководство на дейността по противодействието на 
тероризма, като приема Стратегия за противодей-
ствие на радикализацията и тероризма и планове 
за изпълнението и Национален план за противо-
действие на тероризма.17

При изпълнение на тези дейности Министер-
ският съвет се подпомага от Съвета по сигурността. 
Секретариатът на Съвета по сигурността поддържа 
информация за наличието и актуалното състояние 
на плановете за противодействие на тероризма, из-

готвени от държавни и местни органи.18

Министър-председателят със заповед създа-
ва Национален оперативен щаб за управление на 
силите и средствата за противодействие на теро-
ризма. Със заповедта поименно се определят чле-
новете на щаба, като министърът на вътрешните 
работи е ръководител на Националния оперативен 
щаб и го представлява. При съществуваща конкрет-
на заплаха от терористичен акт или при извършен 
терористичен акт ръководителят на Националния 
оперативен щаб въвежда Националния план за 
противодействие на тероризма.

На национално ниво е създаден Национален 
контратерористичен център с постановление на 
Министерския съвет от 10 юли 2014 г. (разположен в 
Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), 
като единна национална платформа за събиране и 
обработка на информация с оглед идентификация 
на лица и организации, свързани с тероризъм.7 В 
дейността си ДАНС взаимодейства с МВР, МО, НРС 
и НСО, както и със специалните служби на страните 
от НАТО и Европейския съюз. 

Центърът предоставя информация в непрекъс-
нат денонощен режим на компетентните органи и 
структури, необходима за предотвратяване и пре-
сичане на заплахи от тероризъм; извършва анализ 
и оценка на терористичната заплаха за конкретни 
обекти и лица на национално, областно и общинско 
ниво въз основа на получената информация. 

Като изводи от разгледаната институционална 
рамка установяваме, че въпреки усилията през го-
дините, явно в момента Република България разпо-
лага с няколко независимо работещи системи за на-
блюдение, което все още не позволява изобразява-
нето на един екран на цялата налична информация. 
Въпрос на време е достигането на първоначалната 
идея, а именно Националната интегрирана система 
за информация и контрол на морските простран-
ства на Република България, т.е. изграждане на сис-
тема от системи, насочена към ефективна морска 
осведоменост.

Видно е също, че взаимодействието между 
компетентните институции по отношение на оста-
налите разгледани в доклада задачи се реализи-
ра на високо ниво, на ниво министерство, докато 
връзките на работно ниво, така необходими при 
извънредни ситуации, не са регламентирани. Това 
неизменно води до забавяне на реакцията при 
криза, което може да се окаже фатално и да кост-
ва човешки живот. Също така са явни и пропуски и 
нелогичности, като факта че ВМС са практически 
изключени от контрола, докато ведомства с отго-
ворности нямат способности и обратното. Особе-
но притеснителна е липсата на реален капацитет 
по защита от тероризъм, въпреки множеството 
регламентиращи документи. За момента липсва и 
решение на въпроса за съвместяване на функциите 
по управление на сили и средства от различни ве-
домства при изпълнение на съвместни задачи. Това 
налага да се направи преосмисляне на отговорно-
стите и съществуващите отношения и да се потърси 
нов или подобрен модел за взаимодействие между 
институциите.
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Отражението на новите геополитически 
реалности върху сигурността на страните 

от Балканския регион
Мартин Петков

Резюме: Темата прави кратък преглед на част от новите геополитически реалности, играещи ключова 
роля за Балканския полуостров, тяхното евентуално развитие, както и начинът, по който рефлектират върху 
новата среда на сигурност в региона. Представени са основните геостратегически и геополитически цели на 
великите сили. Анализирани са концепциите на редица експерти в тази насока, занимаващи се с тези пробле-
ми, и разбира се, с комплексния характер на причините, които лежат в неговата основа, както и с възможност-
ите за тяхното разрешаване.

Ключови думи: Балкани, сигурност, конфликт, геостратегия, геополитика, политика, тероризъм.

THE REFLECTION OF THE NEW GEOPOLITICAL REALITIES ON 
THE SECURITY OF THE COUNTRIES OF THE BALKAN REGION

Abstract: The theme gives a brief overview of some of the new geopolitical realities playing a key role in the 
Balkan Peninsula, their possible development, and the way they reflect on the new security environment in the 
region. The main geostrategic and geopolitical goals of the great powers are presented. The concepts of a number of 
experts in this area dealing with these issues and, of course, the complex nature of the reasons underlying it, as well 
as the possibilities for their solution, are analyzed.

Keywords: Balkans, security, conflict, geostrategy, geopolitics, politics, terrorism.

В началото на март 2017 г. комисарят по външна 
политика Федерика Могерини посещава стра-
ните от Западните Балкани. Посещението е 

провокирано от усложнилата се политическа обста-
новка на Западните Балкани, при която две от стра-
ните се намират „пред разпад“, а останалите три са 
в „сложна политическа обстановка“ [5].

В исторически план Балканите са известни 
като „барутен погреб“ на Европа, а след разпада 
на Югославия и преминаването към „замръзнали 
конфликти“, те са изправени пред необходимостта 
от нови предизвикателства за постигането на мир, 
които значително да подобрят средата за сигурност 
в региона. 

Разбъркването на фигурите на голямата „ге-
ополитическа шахматна дъска“ през последните 
години и сега се отразяват изключително негатив-
но върху средата за сигурност на Балканите. Това 
обстоятелство е продиктувано от целите и задачите 
на великите сили, които са си набелязали/постави-
ли за този регион.

Днес светът е изправен пред глобални проме-
ни, които ще настъпят в обозримо бъдеще. Преми-
наването от „еднополюсен“ към „многополюсен“ 

модел на света, забавянето на темповете на глоба-
лизация и акцентиране върху националните иконо-
мики и националните интереси са само част от тези 
промени.

Балканският полуостров не прави изключение 
от този процес. Историческото развитие на Бал-
каните включва в себе си множество конфликти и 
противоречия между империи, държави, нации, 
етноси и религии. И макар тези противоречия по-
следните две десетилетия и половина да са свър-
зани с края на Студената война, сега Балканите са 
изправени пред нови предизвикателства за сигур-
ността си. [12, 14]

Особеното на Балканският полуостров е него-
вото геополитическо разположение, което прави 
региона изключително важен аспект от политиките 
на Великите сили и винаги е играл важна роля в све-
товната история. Балканите са предлагали удобен 
маршрут за териториални нашествия и бойни дейст-
вия. Неведнъж са се превръщали и в поле на етни-
чески, религиозни и културни разногласия, които в 
исторически план са оказвали негативно влияние 
върху средата за сигурност. Това богато разнообра-
зие на държави, етноси и религии се дължи, както 
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вече споменахме, до голяма степен на географско 
разположение на полуострова и ролята му на „вра-
та“ към сърцето на човешката цивилизация. [15]

Балканите, освен като европейско-азиатски 
кръстопът, изиграват и важна историческа роля. В 
Древността от тук е имало възможност да се осъ-
ществява връзка с цивилизациите на Близкия Из-
ток, тук възникват основите на европейската циви-
лизация. [14]

Днешната държавнополитическа карта на Бал-
каните до голяма степен се дължи на разпадането 
на Османската империя, а според някои учени дори 
е следствие от чужди проекти. Мнозина експерти са 
на мнение, че Гърция е продукт на цивилизацион-
ната западна утопия, Югославия е западен проект, 
а България е руски проект. Не е особено трудно да 
се забележи геополитическият и цивилизационен 
сблъсък на европейските империи на територията 
на Балканите. Тук дори беше прокарана и условна 
граница между капитализма и социализма след 
Втората световна война, която се олицетворяваше 
от изкуствено създадената държава-представител 
на така наречения „трети свят“ – Югославия. [14]

Предполага се, че именно това географско и 
историческо наследство, получено в следствие на 
природно-историческия процес, лежи в основата на 
всички балкански проблеми до сега. Това е и причи-
ната нито една балканска държава да не смята, че е 
решила своя национален въпрос. Не бива да забра-
вяме, че Балканите са един тлеещ въглен, подклаж-
дан от редица нерешени етнически и териториални 
претенции, както между отделните балкански стра-
ни, така и вътре в тях. Необходимо е много малко за 
да се разгори този огън с пълна сила. 

Възобновеният интерес и подходът на основ-
ните геополитически играчи (Русия, САЩ, ЕС) към 
Балканите разкрива намеренията на всеки един 
от тях. Те възнамеряват да използват региона като 
поле за разгръщане на своите геополитически инте-
реси, включващи противоборство с другите глобал-
ни играчи на международната сцена. САЩ винаги 
е демонстрирал достатъчно активно присъствие в 
региона, с ясното намерение да сдържа Русия. Ру-
сия, не само от историческа гледна точка, винаги е 
играела ключова роля в региона. Днес обаче Балка-
ните излизат на първа линия на европейския геопо-
литически фронт като част от новата „Студена вой-
на“, в която САЩ и Русия отново мерят сили, макар и 
чрез свои заместници, където ябълката на раздора 
този път се явява газопроводът „Балкански поток“, 
който е планиран да премине през региона. Експер-
тите са на мнение, че съществува съществена при-
лика между Студената война сега и Студената вой-
на в близкото минало, а приликата се състои в това, 
че изострянето на геополитическата обстановка ще 
прелива в локални конфликти. И въпреки това пак 
не е възможно да се говори за нова Студена вой-
на, защото този път липсва идеологическото проти-
вопоставяне. Ситуацията се състои в изостряне на 
геополитическата обстановка в света и в повиша-
ване на напрежението под формата на конфликти 
в различни точки на света, преди всичко в Сирия и в 
Украйна. [6, 7, 16]

Няма как да не се отбележи и фактът, че освен 
появата и утвърждаването на нови глобални игра-
чи, ставаме свидетели и на нови регионални силови 
центрове, в какъвто започва да се превръща Турция 
спрямо Югоизточна Европа. Тя, заедно с Източните 
Балкани (България и Румъния), е част от Черномор-
ския регион за сигурност, чиито зони се опреде-
лят от геоенергиините планове за производство и 
транзитиране на нефт и газ. От 2009 г. насам, Чер-
номорският регион приема ролята на своеобразна 
водна граница на противопоставянето между САЩ 
и Русия, където вниманието се фокусира изцяло 
върху енергийните коридори. До 2008 г. може да се 
твърди, че акцентът в черноморското геополитиче-
ско пространство се поставя предимно върху казуса 
„Косово“ и „замразените конфликти“ в постсъвет-
ското пространство. Тези проблеми са тясно обвър-
зани с европейската сигурност и зависимостта на 
Европейския съюз от руската енергийна система. 
Стратегическата цел на САЩ в дългосрочен план 
е да намали тази зависимост и по този начин да 
ограничи влиянието на Русия над Европа. Страните 
от Балканския регион, макар и да показват голямо 
желание да участват в тези енергийни проекти, са 
слаби и не могат на този етап да се противопоставят 
на натиска на САЩ. [6, 9, 13]

Европейският съюз от друга страна, показва 
известно колебание в политиката си спрямо Балка-
ните, имайки предвид постепенното му оттегляне 
и дезангажиране спрямо региона. В последствие 
и новината за преустановяването на разширяване-
то на ЕС до 2020 г. оказа силен демотивиращ ефект 
върху държавите от региона. Това съвсем ясно си 
пролича при политиката, свързана с бежанската 
криза, когато беше предложено от редица членки 
на ЕС да бъде изграден буферен вал по границата 
на страните от Източните Балкани (България и Ма-
кедония). По този начин Европа прехвърли пробле-
ма изцяло върху тези страни, без да им делегира 
права и да отпусне ресурси, каквито всъщност бяха 
предоставени на Турция. [6]

Септември 2015 г. е повратен момент за спо-
койния живот на много страни от ЕС. На фона на 
ситуацията в Украйна и проблемите с гръцкия дълг 
се появи още по-сериозен, макар и отдавна предви-
ден (още от средата на 2012 г.), мигрантски натиск. 
Той възникна главно поради многократното увели-
чение на потока бежанци, идващи от Близкия изток, 
Северна Африка и Южна Азия. Мнението на експер-
тите е, че голяма част от бежанците са хора, търсе-
щи по-добър живот, материални и икономически 
облаги. Те идват от региони, в които не се водят 
военни действия и няма реална заплаха за техния 
живот. Опасността от неконтролируеми действия 
на тези хора се увеличи значително. Подценява-
нето на ситуацията от страна на властите доведе 
до събития с висока обществена опасност, затруд-
няващи ефективното реализиране на защитата на 
вътрешната сигурност на страните от ЕС. Възмож-
ността чрез тези потоци да се инфилтрира и крими-
нален контингент, пряко свързан с организираната 
престъпност или дори с терористични организации 
също нарасна.
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Начинът на преминаване на териториалните 
граници от бежанците потвърждава техните наме-
рения. Непреминаването през законно установени-
те за тази цел места и несъобразяването с действа-
щите закони в страните, в които пребивават, води 
до сериозни притеснения. Според законите на ЕС 
подобни действия се смятат за престъпление, за-
щото по този начин се нарушава суверенитета на 
държавата, както и нейната херметичност. [10, 11]

Охраната на границата между България и Тур-
ция, която е и външна граница на ЕС, се осъществя-
ва трудно. Причина за това е финансовият и кадрови 
недостиг. От началото на бежанската криза до края 
на 2015 г. на територията на страната по официални 
данни са нахлули над 20 000 души, като всеки ден 
продължават да проникват големи групи от хора. 
Подобни цифри пораждат съмнения, че концепци-
ята за гранична сигурност на страната ни е сериоз-
но сбъркана. Много от тези бежанци умишлено из-
вършват престъпления, унищожават документите 
си и се опитват да пресекат нерегламентирано гра-
ниците на държавите от ЕС. Според данни на Еврос-
тат, само 21% от тези хора идват от Сирия, където 
реално се водят бойни действия. Обезпокоително в 
случая е, че и останалите страни от ЕС не успяват да 
следват тази концепция за спазване на границата 
и резултатът е налице. Станахме свидетели на ре-
дица криминални прояви от страна на бежанците и 
грубо потъпкване на законите в страните, в които 
пребивават. Бяха извършени редица жестоки теро-
ристични атентати на територията на четирите во-
дещи страни в ЕС (Великобритания, Белгия, Герма-
ния и Франция). Това беше сериозно посегателство 
срещу страните основоположнички на ЕС и срещу 
модерната демократична система като цяло. Не е 
изключена възможността тези атентати да са зами-
слени и извършени от инфилтрирани в бежанските 
потоци терористи. [1, 10, 11]

Но това съвсем не е единствения проблем. 
Освен изброените заплахи, на заден план остават 
други сериозни престъпления. Трафикът на хора, 
който остана в сянката на бежанския поток, заедно 
с каналджийството се превърнаха в процъфтяващ 
бизнес за организираната престъпност. Виждайки 
основната структура на хората преминаващи през 
Балканите и по-специално през България, се забе-
лязва големият процент на афганистанци, иракчани 
и сирийци. Те са предимно млади и без образова-
ние, което ги прави примамлива цел за организи-
раната престъпност или дори за прокарване на 
радикални идеи. Трафикът на наркотици през те-
риторията на Балканите също е улеснен, до голяма 
степен, благодарение на бежанския поток и нере-
гламентираното преминаване на границите му.

Проведеният на 16 април референдум в Тур-
ция е друг фактор, който би могъл да повлияе вър-
ху сигурността в Европа като окаже сериозно въз-
действие на отношенията между Турция и ЕС, свър-
зани с миграционните потоци и противодействие-
то на тероризма. Този проблем касае също така и 
Балканите, защото съществуват рискове, които биха 
могли да се превърнат в евентуална опасност. Тур-
ция винаги е приемала Балканския полуостров като 

бивша своя територия и едва ли ще се откаже от 
намерението си да поддържа определено присъст-
вие в региона. Според експерти е възможно след 
резултатите на проведения референдум да настъ-
пи разделение в турското общество, което от своя 
страна да прерасне в безредици и протести. Част 
от обществото се противопоставя на политическия 
ислям, практикуван от управляващата партия. Не е 
изключено да се повторят събитията в Украйна и да 
се стигне до гражданска война, която би оказала се-
риозно влияние върху средата за сигурност в реги-
она. След реализирането на подобен сценарии не е 
изключено да последва и прекрояване на граници-
те на югоизток от България, диктувано от амбиции-
те на големите геополитически играчи, начело със 
САЩ, Русия, ЕС и Арабския свят. [3, 4, 5]

Като географска, а и политическа граница 
между ЕС и Близкия Изток, балканските страни са 
изправени пред заплаха за техните суверенитет, 
население, политическа стабилност, демократич-
ни ценности и, не на последно място, икономики. 
Тези заплахи произтичат от възможността на тери-
торията на тези страни да възникнат събития като 
хуманитарни кризи, социално-икономическо на-
прежение (в районите, в които се настаняват бежа-
нците), напрежение между местното население и 
насаждане на ксенофобски настроения, навлизане 
на тероризъм и екстремизъм, етнически и религи-
озни конфликти, криминална престъпност. [11]

България като член на ЕС, НАТО, ООН, ОССЕ, 
Съвета на Европа и ОЧИС (организация за черно-
морско икономическо сътрудничество) и като част 
от Балканския полуостров има рядката възможност 
да се опита да подсигури стабилност и устойчи-
вост както в основните обществени сфери, така и 
в чисто политически план. И макар, че страната ни 
все още не е подписала междудържавни договори 
за сътрудничество, приятелство и добросъседство 
със Сърбия и Македония, което допълнително да 
повиши гаранциите за суверенитета си, членството 
на България в тези организации променя изцяло те-
жестта, мястото и ролята ѝ в рамките на региона. 
Благодарение на териториалното си разположение, 
броя население и сравнително високия ръст на ико-
номическо развитие, на страната ни се отдава въз-
можност да изиграе важна роля за сигурността и 
стабилността на Балканите, толкова силно търсена 
от международните организации, в които България 
членува. Това се потвърждава и от Стратегията за 
национална сигурност. Експертите ѝ дават висока 
оценка и я определят като крачка напред в разби-
рането за съвременното рисково общество, както и 
за въвеждането на качествено нов подход в стра-
тегическия мениджмънт на рисковете и заплахите, 
които трябва да бъдат локализирани и дефинирани 
в начална фаза. [12]

Независимо от факта, че тя е съобразена с но-
вите реалности и прилага един актуален и обширен 
подход на анализ на сигурността, критиките към 
нея не са никак малко, като се има предвид и огра-
ниченият ѝ времеви диапазон. Точно това налага 
необходимостта от приемането на допълнителен 
документ, който от своя страна да насърчи по-ак-
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тивно участието на страната ни в процесите по из-
граждане на сигурност в региона и утвърждаването 
ѝ като фактор на стабилност на Балканите. [12]

Въпреки това последните събития, свързани с 
бежанския поток на Балканите и като цяло в Европа 
показаха, че е необходимо да се обхванат всички 
нови аспекти на сигурността, свързани с имиграция 
и други възможни проблеми, произлизащи от това. 
Изхождайки от посочените събития, става ясно, че 
заплахите имат външен, регионален и вътрешен 
характер, както и че те се променят неочаквано. 
Единственото постоянно търсено състояние е си-
гурността на държавата и обществото, а това се по-
стига чрез поддържането на ресурси за основните 
средства за постигане на тази цел. [12]

От всичко казано дотук, бихме могли да изве-
дем следните няколко извода, които имат същест-
вено значение за сигурността както на Република 
България, така и на Балканите:

1. Западните Балкани, като географска част от 
Балканския полуостров, се явяват поле за противо-
борство с цел увеличаване на влиянието на Велики-
те сили САЩ, Русия и ЕС в този регион. Този процес 
ще продължи дълго и ще дестабилизира обстанов-
ката в региона.

2. Конфликтът в Украйна и замразените кон-
фликти на Балканите, Грузия и Нагорни Карабах (ма-
кар и косвено), се отразяват негативно върху сигур-

ността в Черноморския регион и респективно върху 
нивото на сигурност в Република България.

3. Турция след референдума от 16 април 
2017 г. ще продължи да работи за разширяване 
влиянието на страната на Балканите чрез реализи-
ране на идеята за изграждането на така наречена-
та „ислямска дъга“, което ще се отрази негативно 
върху средата за сигурност на Западните Балкани. 
От друга страна, Република Турция може да бъде 
дестабилизирана от разделянето на обществото 
след референдума за промяна на конституцията 
в посока на преход от парламентарна към прези-
дентска република. Участието ѝ в решаването на 
конфликта в Сирия генерира големи имигрантски 
маси в близост до нейните граници. При евенту-
ална дестабилизация на държавата, голям миг-
рантски поток в посока България – Европа може да 
предизвика дестабилизационен ефект по линията 
България – Балканите – Европа.

Подобни проблеми налагат създаването на на-
ционална доктрина и нова стратегия за национална 
сигурност, в която да се предвидят и съответните 
отношения на държавите от балканския полуос-
тров, с цел гарантиране на тази сигурност. Тази 
идея е логически необходима, защото сигурността 
е най-важното обстоятелство, което би ни гаранти-
рало безпроблемното председателство на ЕС през 
2018 г.
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Някои насоки за усъвършенстване 
управлението на системата  

за отбрана на страната
майор Илиан Сотиров

Анотация: В доклада се разкриват същността и съдържанието на понятието „управление“, извеждат 
се основните функции на управлението и качествената зависимост на неговата ефективност от постигнатото 
ниво на междуинституционално взаимодействие между компонентите на системата за отбрана на страната. 
На основата на съвременен анализ на съответствието на настоящото състояние на управлението на системата 
за отбрана на страната спрямо функционалните изисквания към него авторът предлага някои насоки за усъ-
вършенстването му.

Ключови думи: система за отбрана, управление, ефективност, способности, ниво на взаимодействие, 
междуинституционално взаимодействие. 

SOME DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT OF THE NATIONAL 
DEFENCE SYSTEM’S MANAGEMENT

Major Ilian Sotirov

Abstract: This paper shows the essence and the connotation of the term “management”. It also reveals the 
main management functions and the quality dependency of its efficiency on institutional interaction among national 
defense components. Moreover, based on the contemporary analysis of the state defense system’s management, in 
relation to its functional requirements, the author proposes some directions for its improvement.

Key words: Defence System, management, efficiency, capabilities, level of interaction, institutional interaction.
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Ръсел Ейкоф, специалист по теория на управлението

Системата за отбрана на страната е призвана да 
защитава нейната военна сигурност и основател-
но се счита за платформата, върху която следва 

да се изграждат всички останали компоненти на сис-
темата за национална сигурност. Известно е, че тя се 
изгражда на основата на устойчива икономика, разви-
та инфраструктура и стабилни социални отношения, а 
се постига чрез: активно формиране на благоприятна 
международна среда; изграждане и поддържане на 
достатъчен военен потенциал; отбрана на страната.

Съгласно Закона за отбраната и въоръжените 
сили на Република България (ЗОВСРБ) отбраната на 
страната е система от политически, икономически, 

военни, социални и други дейности за осигуряване 
на стабилна среда на сигурност и за подготовка и 
осъществяване на въоръжена защита на територи-
алната цялост и независимостта на държавата. Тя 
осигурява: създаване, поддържане и използване на 
необходимите ресурси на страната за формиране и 
поддържане на стабилна среда на сигурност; защи-
та на територията и населението при военни запла-
хи и във военно време; създаване, поддържане и 
управление на националните ресурси и средства за 
отбрана на страната извън ресурсите и средствата 
по стратегическите планове и плановете за опера-
ции на въоръжените сили (ВС).1
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Следователно отбраната на страната е основ-
ният инструмент за гарантиране на военната й си-
гурност и включва действия за разкриване, предо-
твратяване и противодействие на заплахи, застра-
шаващи териториалната цялост и независимостта 
на държавата. Отбраната на страната по своята 
същност е система от дейности на държавните ор-
гани, институциите, организациите и гражданите, 
насочени към определяне, изграждане и използ-
ване на отбранителни способности за разкриване, 
предотвратяване и противодействие на заплахи, 
застрашаващи териториалната цялост и независи-
мостта на държавата.

От анализът на същността на отбраната на 
страната може да се твърди, че тя е широкообхват-
на, общодържавна дейност с единно планиране, 
ръководство, финансово и ресурсно осигуряване. 

За да изпълнява тази своя мисия системата за 
отбрана следва да притежава специфични способ-
ности за разкриване, предвиждане и противодей-
ствие на рисковете и заплахите за военната сигур-
ност на страната, които в своята системна съвкуп-
ност се наричат отбранителни способности. Под 
отбранителна способност се разбира „…възможност 
за изпълнение на действие/действия за постигане 
на определена цел/цели или желан краен резултат 
при определени условия и в съответствие с приети 
стандарти“2, която е съвкупност от няколко импе-
ративно неделими компоненти – доктрини, орга-
низационна структура, подготовка, материални ре-
сурси, личен състав, управление и инфраструктура. 
Всичките заедно водят до постигането на още една 
компонента – оперативна съвместимост между из-
граждащите дадена способност субекти. 

Развитието и усъвършенстването на отбрани-
телните способности е необходимо условие за из-
граждане на съвременна и ефективна система за 
отбрана на страната, като фундаментална част 
от системата за национална сигурност, която „…се 
изгражда на основата на въоръжените сили и чрез 
отбранително-мобилизационната подготовка на 
министерствата и ведомствата от централната ад-
министрация, на специализираните служби и тери-
ториалната администрация.“ В допълнение, следва 
да се посочи, че тя се регламентира от единна нор-
мативна база и като съдържание включва следните 
основни елементи: органи за ръководство, команд-
ване и управление, ВС, съответната инфраструкту-
ра, силите и средствата на министерствата и ведом-
ствата от централната администрация, специализи-
раните служби, териториалната администрация, 
органите на местното самоуправление, търговските 
дружества, държавните предприятия, организаци-
ите и гражданите, дейностите за осигуряване на 
стабилна среда на сигурност и подготовка и осъ-
ществяване на въоръжена защита на териториална-
та цялост и независимостта на държавата.3

Анализът на разкритото съдържание на систе-
мата за отбрана на страната дава основание да се 
приеме, че нейни основни компоненти са: органите 
за ръководство, командване и управление, въоръ-
жените сили, силите и средствата на невоенните 
институции и организации и прилежащата им ин-
фраструктура, осъществяващи дейности за осигу-

ряване на стабилна среда на сигурност и подготов-
ка и осъществяване на въоръжена защита на тери-
ториалната цялост и независимостта на държавата. 

От казаното до тук, може да се определи, че 
основните функции на системата за отбрана са 
управление, провеждане на военни и невоенни 
операции и действия, както и тяхната поддръжка, 
за осигуряване на стабилна среда на сигурност и 
подготовка и осъществяване на въоръжена защи-
та на териториалната цялост и независимостта на 
държавата.

Стана вече дума, че правилното определя-
не, развитието и усъвършенстването на отбрани-
телните способности е задължително условие за 
изграждане на съвременна и ефективна система 
за отбрана на страната. От друга страна следва 
да припомним, че изграждането, поддържането 
и развитието на отбранителните способности на 
държавата е основна цел на отбранителната по-
литика, краен резултат от усилията за изграждане 
на отбранителен потенциал и същевременно, ос-
новен показател за нейната военна мощ. И всички 
те като цяло са резултат от качеството и ефектив-
ността на управлението на процесите в системата 
за отбрана на страната, което на свой ред изклю-
чително силно зависи от степента на постигнато 
взаимодействие между институциите имащи от-
ношение към отбраната на страната. В тази връзка, 
целта на доклада е да разкрие основните функции 
на управлението и правопропорционалната зави-
симост на неговата ефективност от постигнатото 
ниво на междуинституционално взаимодействие 
между компонентите на системата за отбрана на 
страната, което да ни позволи да изведем някои 
насоки за неговото усъвършенстване.

За терминът „управление“ се използват различ-
ни думи и се разбират различни неща. В различни 
области на науката за описване на същността и съ-
държанието на управлението се използват основно 
термините “governance” и “management”. При това 
много често не се прави разграничение между зна-
чението и смисъла, който носят посочените терми-
ни, в резултат на което те се използват много често 
взаимозаменяемо. Смисълът, който носи терминът 
“governance” е за управление на различни органи-
зации, институции, държава и т.н., като акцентът 
тук пада върху целеполагането, съдържанието на 
основната политика и определяне на нейната рам-
ка, т.е. то дава отговор на въпроса „Какво трябва 
да се постигне?“, като желано крайно състояние/
резултат. От своя страна, терминът „management“ в 
управлението на различните организационни еди-
ници служи за даване на отговор на въпроса „Как 
да се постигне зададената цел?“, т.е., то отговаря за 
практическото прилагане и реализиране на опреде-
лената политика, постигането на крайното състоя-
ние и рамки. За тази цел мениджмънтът отговаря за 
разпределяне и използване на наличните ресурси и 
определяне на пътищата за постигане на зададени-
те пред организацията (субекта) цели. Разбира се, 
общоприетите от науката за управлението функции 
– вземане на решение, планиране, ръководство, ор-
ганизиране, мотивиране, контрол и т.н. си остават 
тяхна неотменна част, независимо от това кой от 
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двата термина се използва. 
Въпреки тези различия, в българския език 

най-общо под термина „управление“, се разбират 
доста различни неща – от сграда, където се поме-
щава ръководството или администрацията на някоя 
организация, до обозначаване на ръководен орган 
или управително тяло,4 или пък дейността (управля-
ване, ръководене и т.н.), която този орган или тяло 
осъществяват. В разговорния смисъл под управле-
ние, или мениджмънт, се разбира и организацията 
и координацията на дейности „… за постигане на 
определените цели, а също и като управляващо 
тяло или ръководител, който притежава власт и от-
говорност да взема решения и да контролира…“5.

Според А. Бънкова, (цит. по Ц. Давидков) от 
функционална гледна точка управлението е процес 
на мобилизиране на ресурсите на цялото (външни 
и вътрешни), формиране, обединяване, активизи-
ране на частите в него по начин, който довежда до 
ефективното му целенасочено поведение в опреде-
лена околна среда.6 А от гледна точка на неговото 
съдържание „… управлението е информационен 
процес на получаване, преработка и предаване на 
информация за разпознаване и формулиране на 
възникващите проблеми (реално или потенциал-
но), съпътстващи целенасоченото поведение на 
обекта (субекта) (...), решаването им и организира-
нето на изпълнението на решенията с оглед осъ-
ществяването на целта. С други думи, управлението 
е процес на „производство на решения“.7 И още – „…
от структурна гледна точка управлението е взаимо-
действие между части на организацията по повод 
на реализиране на нечия воля чрез нея (...) С други 
думи, управлението е насочено взаимодействие, 
при което едната страна реализира волята си, или 
се опитва да направи това, включително използвай-
ки възможностите на другата страна“.8

И. Станчев (цит. по Ц. Давидков) смята, че 
„управлението е целенасочен начин на действие и 
въздействие върху определена система, за да може 
нейното поведение, съобразено с обективните ус-
ловия и възможности, да отговаря на предварител-
но определените цели“.9

За кибернетиката управлението е свойство на 
достатъчно сложните системи да: получават инфор-
мация, преработват информация, предават инфор-
мация и да осъществяват обратна информационна 
връзка.10 Според Ц. Давидков този процес може да 
го наричаме информационен цикъл. С други думи, 
„управлението е свойство на онези системи, които 
могат да осъществяват информационен цикъл.“11

Следователно, целта на управлението в кибер-
нетиката е да поддържа поведението на система-
та в определени (желани) граници. Ако приемем, 
че желаното състояние на системата може да се 
характеризира като нейно динамично равновесие, 
предназначението на управлението може да се 
определи като поддържане динамичното равнове-
сие на системата. Ако това динамично равновесие 
се наруши, т.е. поведението на системата излезе 
от границите на желаните параметри (под въз-
действие на външни или вътрешни сили), задачата 
на управлението е да възстанови желаното състоя-
ние, т.е. динамичното ѝ равновесие. 

В социологията управлението се разглежда 
като вид човешка дейност насочена към постигане 
целите на социалните системи. Основните понятия, 
чрез които се описва човешката дейност, са: субект 
и обект на дейността и човешка активност, която е 
функция от потребности, интереси, мотиви на пове-
дение, цели, ценности, норми, социални роли, оч-
аквания и претенции.12

С понятието субект се обозначават хората и чо-
вешките общности, като се акцентира върху тяхната 
познавателна и практическа активност. Качеството 
субект се приписва на оня, който действа. Обект/и 
са всички елементи, които търпят въздействие, към 
които е насочена активността на субектите. 

От своя страна, социалните роли в системата 
за отбрана конкретизират човешката дейност, те са 
„предварително предписано поведение на отдел-
ния човек в среда на взаимодействащи си инди-
види по повод на конкретна дейност“13 свързана с 
отбраната на страната. Очакванията и претенциите 
на отделния индивид са израз на собствените ни 
изисквания към другите и към самите нас, т.е. към 
изискванията на цялото общество. 

Чрез съвместната си работа отделните еле-
менти, изграждащи системата за отбрана, реализи-
рат свои цели, защото взаимоотношенията между 
тях са източник на удовлетворяване на техни инте-
реси. Управлението винаги обслужва определени 
интереси, нещо повече то е инструмент за реализи-
ране на интереси. Различите елементи в системата 
за отбрана имат и общи, и различни интереси. Начи-
нът на управление на тази съвместна работа влияе 
върху това, как отделните елементи в системата за 
отбрана удовлетворяват не само своите интереси, 
но и общите за системата такива. 

Управлението преследва система от цели. На-
личието на ясни, постижими, обосновани, споделе-
ни и желани цели е важно условие за ефективност 
на извършваните дейности в системата за отбрана. 
Ако искаме човешкия ресурс в системата за отбрана 
да работи за постигането на целите на отбраната, 
извършваната от тях дейност трябва да им предос-
тавя възможността да се сдобият с желани ценнос-
ти – материални и духовни блага, които се осигуря-
ват чрез отстояването на националните интереси.

Ето защо, висшето държавно ръководство в 
лицето на Народното събрание, Президента и Ми-
нистерския съвет, трябва добре да познават интере-
сите на отделните елементи в системата за отбрана 
и на тази основа да са в състояние да влияят върху 
формирането на общите им интересите и така да 
стимулират желаното поведение, т.е. потребността 
от съвместна работа и взаимопомощ при решаване 
на задачите свързани с отбраната. Това може да се 
постигне чрез целенасочена политика на мотивира-
не. Основния мотив, който трябва да се развива е 
потребността от сигурност на обществото и защита 
на отечеството.

От изложеното до тук може да се заключи, че 
управлението в системата за отбрана е: процес на 
получаване, преработване, предаване на информа-
ция и осъществяване на обратна информационна 
връзка; комбиниране на ресурси за постигане цели-
те на отбраната; наука и изкуство за своевременно 
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вземане на решение, умело планиране, адекватно 
ръководство, правилно организиране, успешно 
мотивиране и ефективен контрол на процесите в 
системата; дейност, насочена към постигане на 
ефективно взаимодействие между елементите на 
системата с цел, постигане на синергичен ефект от 
използването на общите им усилия за ефективно 
постигане на целите на отбраната.

Управлението в системата за отбраната може 
да се използва и като синоним на отделна специа-
лизирана функция – ръководство, а така също на 
управленски (ръководен) орган – управляващ ком-
понент. Важно условие за реализиране на упра-
влението като процес, дейност, наука и изкуство в 
системата за отбрана се явяват, от една страна на-
личието на система от знания, умения и компетен-
ции, както в отделните ръководители (командири), 
така и в органите за управление като цяло, и от дру-
га развита и интегрирана инфраструктура, която да 
осигурява тяхната дейност.

Следователно може да се твърди, че същ-
ността на системата за управление на системата 
за отбрана се заключава в осъществяване на целе-
насочени процеси, функции и дейности, свързани 
със събиране, обработка и разпространяване на ин-
формация, упражняване на власт, вземане на реше-
ния, планиране на наличните ресурси, организира-
не тяхното рационално използване, поддържане на 
ефективно взаимодействие между институциите и 
постоянен контрол за постигнатите резултати, с ог-
лед реализиране на нейните цели.

Динамичната среда на сигурност, както и проме-
неният характер на войната, доведоха до нарастване 
на изискванията за по-тясно взаимодействие между 
отделните субекти ангажирани с военната защита, за 
ефективно и ефикасно изпълнение на функциите по 
отбраната на страната, както и за интензификацията 
на отношенията и подобряване на взаимодействие-
то между тях. Ето защо, за успешно противодействие 
на съвременните рискове и заплахи е задължително 
да се прилага повсеместно т.нар. „системен подход“ 
към управлението на системата за отбрана. Предим-
ствата на системния подход произтичат от факта, че 
системата за отбрана се разглежда като съвкупност 
от различни елементи и дейности, които се нами-
рат в противоречиво единство и във взаимовръзка с 
външната среда, отчита се влиянието на всички фак-
тори, които ѝ въздействат и се фокусира върху вза-
имовръзките между елементите на системата, т.е. 
акцентира се върху взаимодействието между тях. 
В допълнение следва да се отбележи и това, че той 
отчита факта, че управленските действия протичат 
не просто функционално (един между друг, което е 
акцент на процесния подход), а и това, че всички без 
изключение оказват един на друг, както пряко, така и 
косвено въздействие. Поради тази причина, проме-
ните в една управленска връзка (звено) на системата 
неизбежно ще доведат до промени в останалите, и в 
края на краищата в системата като цяло.

С други думи, системният подход изисква да се 
разглежда проблемът не изолирано, а в единството 
на отношенията и въздействията със заобикаляща-
та среда. А това изисква да се разбере същността и 

значимостта на всяка връзка и отделен елемент с 
общите и частните цели. По този начин, системния 
подход дава възможност на стратегическите лиде-
ри да извършат комплексна оценка на всеки упра-
вленски процес в системата за отбрана. Това позво-
лява да се анализира всяка ситуация в рамките на 
системата за отбрана, като се разкрива характера 
на проблемите на нейния вход, в рамките на целия 
процес и на изхода. Ето защо, за да се осигурява 
най-оптималния начин за организиране на процеса 
на вземане на решения на всички нива на управле-
ние, лидерите следва да притежават висока подго-
товка (теоретична и практическа), натрупан опит и 
системно мислене при използването на системния 
подход в управлението на системата за отбрана.14

В научната литература за управлението на со-
циални системи се твърди, че то се осъществява 
чрез изпълнение на множество специализирани 
дейности – управленски функции. По аналогия, за 
системата за отбрана може да се твърди, че упра-
влението се свежда основно до осъществяването 
на следния комплекс от дейности/управленски 
функции: целеполагане, вземане на решения, пла-
ниране, организиране, ръководене, мотивиране, 
изграждане на ефективни екипи, разрешаване на 
конфликти и контрол. 

Изложеното дотук дава основание да се обоб-
щят някои от най-важните моменти в управлението 
на системата за отбрана: 

– Първо, това са ръководителите/командири-
те от всички нива, които осъществяват тази спе-
циализирана дейност, като организират дейността 
на подчинените си структури с оглед постигане, 
както на своите цели, така и на общите такива.

– Второ, чрез управлението, посредством 
комбиниране на ресурсите и способностите на 
отделните ѝ елементи, се реализира мисията на 
системата за отбрана. За тази цел, ръководите-
лите/командирите вземат решение, планират, ор-
ганизират, ръководят/командват и контролират. 
Те синхронизират своите усилия на базата на обща 
програма и планове за постигане на общи цели.

– Трето, управлението е процес на вземане на 
решения и организиране на тяхното изпълнение, 
базиран на принципа за приоритетност. При кое-
то сред множеството дейности по интегриране на 
усилията на отделените елементи на системата за 
отбрана се акцентира на онези, които по субектив-
ната преценка на ръководителите отговарят на из-
искванията за най-висока необходимост, спешност 
и очаквана добавена стойност.

– Четвърто, управлението осигурява осъщест-
вяването на информационен цикъл в системата за 
отбрана. Информационният мениджмънт е нова 
и задължителна способност на всяка съвременна 
система за отбрана, която осигурява точната ин-
формация, на точното място, в точното време и в 
точната форма.

– Пето, управлението в системата за отбрана 
може да бъде обвързано с редица други понятия: 
субект и обект на управлението, цели, норми, роли, 
средства, методи, подходи, модели, изисквания и др.

– Шесто, прилагането на системния под-
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ход към управлението в системата за отбрана 
задължава да се направи комплексна оценка на 
всеки управленски процес, с което се осигурява 
най-добрият начин за организиране на процеса на 
вземане на решения на всички нива на управление 
в системата.

Нека сега си зададем въпроса „Отговаря ли на 
тези изисквания към настоящия момент управление-
то на процесите и дейностите в системата за отбра-
на?“. И следващият, още по-важен – „В състояние ли 
са висшите лидери и мениджъри да оценяват сре-
дата на сигурност, да прогнозират и оценяват риска, 
да разкриват своевременно заплахите, да вземат 
адекватни решения за тяхното неутрализиране, да 
определят целите и задачите, да формулират прио-
ритетите, да разпределят оскъдните ресурси, да ор-
ганизират и поддържат взаимодействието, да осъ-
ществяват ефективен контрол и т.н.?“

Краткият отговор е „Не!“. Като аргументи в 
подкрепа на това твърдение може да се приведат 
следните обстоятелства, които са изведени на ос-
новата на системен анализ на нормативната уред-
ба, регламентираща дейностите по подготовка на 
страната за отбрана:

1. Липсва единна държавна политика и нацио-
нален орган (институция) за управление на про-
цесите, свързани с определянето, изграждането 
и развитието на отбранителни способности от от-
делните елементи на системата за отбрана. Факт е, 
че Министерството на отбраната няма ръководни 
функции спрямо останалите ведомства, организа-
ции и институции по въпросите на изграждането на 
структурите, подготовката на силите, поддържане-
то на инфраструктурата, управлението на ресурсите 
и съвместното им използване за защита на военна-
та сигурност на страната. Така например, съвсем 
бегло в ЗОВСРБ са посочени някои общи разпоред-
би относно реда за определяне на стратегическите 
обекти, задълженията на няколко министерства и 
ведомства по отношение на функционирането на 
страната във военно време, дейностите по плани-
рането на отбраната, подготовката на държавната и 
местна администрация за работа във време на вой-
на, финансирането и осигуряването на отбраната 
на страната. Това естествено води до липса на меж-
дуинституционални политики и ясно разпределе-
ни отговорности за дейностите по подготовката на 
страната за отбрана, единни процедури по въпро-
сите на аквизицията на отбранителните продукти, 
съвременни механизми за управление на риска, 
общи правила и подходи за съвместно планиране 
на отбраната на страната, единни национални из-
исквания за създаването, подготовката и натрупва-
нето на ресурсите на страната за отбрана и т.н.

2. Липсват ясно определени, постоянно 
действащи още от мирно време органи на страте-
гическо ниво за единно управление на процесите 
по събиране, обработка и анализ на информация-
та, отчитаща динамиката в средата на сигурност. 
Да, у нас има регламентирани различни национал-
ни и ведомствени институции и органи за анализ 
и оценка на процесите и тенденциите в средата за 
сигурност, но липсва единен постоянно действащ 

национален орган, при това ефективно функцио-
ниращ, който своевременно да улавя рисковете 
и заплахите за националната сигурност, да има 
правомощията да набелязва, планира и предлага 
мерки за тяхното неутрализиране, както и да под-
готвя едни или други варианти на решение пред 
държавното ръководство. Анализът на съвремен-
ните кризи и конфликти сочи, че липсата на такъв 
орган е предпоставка за ненавременно опреде-
ляне и управление на рисковете за националната 
сигурност, както и за неефективно управление на 
зараждащите се кризи от различен характер. Това 
от своя страна противоречи на изискването, систе-
мата за управление на отбраната да се изгражда 
още от мирно време и да бъде с такава архитекту-
ра, която да позволява без особени сътресения и 
за кратко време да преминава от мирновременна 
към военновременна структура и дейности.

3. Липсват ясно формулирани задачи и разпре-
делени отговорности по изграждането на опера-
тивните способности на елементите от състава на 
т.н. невоенен компонент на системата за отбрана на 
страната, както и действен и ефективен контрол за 
тяхното изпълнение. Причините за това са много, но 
отново можем да твърдим, че се дължат главно на 
празноти в основния закон - ЗОВСРБ. Впрочем, още 
в Националната отбранителна стратегия недоста-
тъчно ясно са формулирани и определени задачите 
по отбраната на страната, същността и характера 
на системата за отбрана, основните ѝ компоненти, 
техния състав, задачи, отговорности и изисквания-
та към изграждането на съответните отбранителни 
способности, както и принципите, механизмите и 
формите на взаимодействие между тях.

Причините за тези празноти в нормативната 
уредба, които като резултат рефлектират в общото 
състояние, способности и готовност на системата 
за отбрана, а така също водят до някои слабости и 
дефицити в мениджърските способности на систе-
мата за управление на отбраната на страната са от 
най-различен характер, но като основни се откро-
яват следните: 

– Липсва системен подход и системно мисле-
не в изграждането на системата за отбрана, както 
като цяло, така и в частност на системата за нейното 
управление. Доказателство за това са, че самите ор-
гани за управление на системата (Народно събра-
ние, Министерски съвет) извършват чести и почти 
винаги промени „на парче“ в нормативната уредба 
регламентираща дейностите по подготовката и про-
веждането на отбраната на страната, които обик-
новено се явяват своеобразен реактивен отговор 
на измененията на средата на сигурност. Липсват 
ясна визия, стратегическо мислене и дългосрочно 
планиране на дейностите, свързани с изграждане и 
развитие на отбранителните способности.

– Преобладава т.нар. „ведомствен“ подход в 
мисленето и действията на лидерите и мениджъри-
те от високите етажи на централната администра-
ция, вместо „междуинституционалния“. По тази 
причина не съществуват и все още никой не възна-
мерява да разработи ясни принципи и механизми 
за взаимодействие между отделните военни и не-
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военни елементи, които да позволяват изграждане 
на способности на основата на широко споделяне 
на информацията, съвместни процедури за взема-
не на решение, единни процеси по планиране да 
действията, търсене на съвместни ефекти, интегра-
ция на усилията, координация на действията, спо-
деляне на ресурси за съвместно използване, равно-
поставеност, споделена отговорност и стремеж за 
постигане на общите и индивидуални цели и др.

– Във висшия ешелон на държавата липсват 
нагласи, споделено разбиране и осъзната необ-
ходимост от изграждане на единна системна съв-
местна подготовка на отделните елементите от 
системата за отбрана на страната. Само така е въз-
можно да се провежда целенасочена подготовка, 
по единни сценарии, на базата на общ замисъл и с 
ясно диференцирани права, задължения и отговор-
ности, с общи правила и механизми за използване 
на отделните сили и средства на компонентите и с 
възможности да се извършва ефективен контрол за 
готовността на системата. Това е най-рационалната 
възможност да се стимулира взаимното опознава-
не и разбиране на задачите (индивидуални и съв-
местни) по отбраната, които ще се изпълняват от 
отделните ѝ елементи.

За решаването на посочените проблеми, не-
съответствия и слабости в изграждането на сис-
темата за отбрана и най-вече в нейното управле-
ние възниква обективната необходимост от изра-
ботване и въвеждане на ефективни механизми за 
междуинституционално взаимодействие в упра-
влението на отделните ѝ компоненти. Това може 
да се осъществи само чрез съвместните усилия на 
държавното ръководство за постигане на консен-
сус, на базата на което да се предприемат незабав-
ни промени и действия на всички нива, едновре-
менно в няколко насоки.

Първото направление за работа, с цел пости-
гане на отговорно, резултатно и ефективно упра-
вление в системата за отбрана е преструктурира-
нето на процеса на вземане на решения и изграж-
дане на компетенции за извършване на преход от 
преобладаващия към момента т.нар. „вертика-
лен-изпълнителски“ принцип на управление към 
хоризонтален, основаващ се на междуинститу-
ционално взаимодействие и осъзнат стремеж към 
съвместна работа. Такъв модел на управление 
изисква лидерство, способности за работа в екип, 
изграждане на доверие и стратегическо мислене 
за сметка на традиционните умения за еднолично 
ръководство, отдаване на заповеди и разпорежда-
ния и автономност.

Съществува един основен принцип в управле-
нието, който гласи, че когато няма готови решения 
за дадена ситуация (а такива изобилстват в систе-
мата за отбрана), то резултат може да се постигне 
само тогава, когато успееш да събереш на едно 
място основните участници, наличното знание и 
най-добрите до момента практики. С други думи, 
най-ефективно и с най-голяма вероятност да бъде 
качествено изпълнено едно решение е онова, в чи-
ето изработване са въвлечени всички страни има-
щи отношение към разрешаването на проблема и 

особено онези субекти, които най-вече ще трябва 
да изпълняват решението (и да понасят санкции 
при неспазването му). Това може да се постигне 
само с извършването на преход от подход основан 
на традиционните системи на вертикално управле-
ние към т.нар. „системно мислене“ (съвкупност от 
знания и инструменти, които са предназначени за 
възприемане на целостта на явленията; позволява 
на ръководителите да откриват закономерности в 
сложните системи и да вземат решения за тяхното 
оптимизиране) и екипно взаимодействие по хори-
зонтала. Това е така, защото системното мислене 
дава отговор на въпросите: Къде сме сега? (въпроси, 
проблеми, практики, ценности); Каква е средата на 
сигурност/накъде се променя?; Как да превърнем 
нашите противници в неутрални, неутралните 
– в приятели, а приятелите – в съратници? (стра-
тегия, анализи, диалог, планиране на следващи 
стъпки); Къде искаме да стигнем? (резултати, цели, 
смисъл, визия); Как да стигнем дотам? (планира-
не, приложение, управление на нововъзникващи 
реалности); Как ще разберем, че сме стигнали? (об-
ратна връзка с ясни обективни индикатори).15

Реализирането на такъв тип управление в 
системата за отбрана на страната основан на този 
принцип и подход изисква: а) промяна на архитек-
турата на системата за отбрана от такава основана 
на организационен принцип, на функционален та-
къв; и б) създаване на хоризонтални връзки меж-
ду институциите на всички нива на управление на 
основата на ясно разписани правила и принципи 
на взаимодействие и права за вземане на реше-
ния, основаващи се на общи цели, осъзнати ползи 
от съвместната подготовка и дейности, доверие, 
споделена отговорност и ресурси, интегриран кон-
трол и други. 

За реализирането на тези изисквания е необ-
ходимо да се изпълнят следните условия: 

1. Ведомствените политики и програми следва 
да са продължение и да доразвиват произхожда-
щите ги целеполагане, стратегия и общ план/про-
грама създадени на основата на партньорство.

2. Управленският контрол трябва да е инте-
гриран в прилагащите правото институции. От 
голямо значение са и хоризонталните функции 
на управление, които осигуряват цялостната ефи-
касност и съгласуваност. При възлагането на от-
говорностите по изграждането и развитието на 
съответните способности е необходимо да се оп-
ределят и подходящи индикатори и стандарти за 
реализирането им, т.е. ефективността и степента 
на оперативна съвместимост, която трябва да се 
достигне. Нужна е пълна оценка на въздействи-
ето, включваща не само формални критерии, но 
и такива количествени и качествени показатели, 
които ще позволят да се измери реалния ефект от 
предприетите действия.

3. Системата за управление следва да се раз-
работи като стратегически централизиран процес, 
който да е в състояние да наблюдава и контролира 
напредъка при изграждането и развитието на спо-
собностите, да отговаря на промените от тяхната 
потребност и непрекъснато да се развива.
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Второто направление е свързано с необ-
ходимостта от ясно диференциране на правата 
и отговорностите на отделните нива от сис-
темата за управление на отбраната. Това из-
исква на ниво Министерски съвет да се делегират 
права и отговорности за онези въпроси, които не 
са в състояние да решат по-ниските ешелони на 
системата. Така например на това ниво следва да 
се определят основите на отбранителната поли-
тика, необходимите отбранителни способности, 
приоритетите при тяхното изграждане, разпре-
делението на бюджета за дейностите в областта 
на отбраната, поемането на съюзни ангажименти 
по линия на НАТО и ЕС, координацията между ми-
нистерствата при осигуряването на баланс между 
секторните функции и тези на общото управле-
ние, управление на комуникацията, контрол на 
изпълнението на процесите и дейностите. Докато 
управлението на ниво министерство ще се съсре-
доточи главно върху разпределянето на отговор-
ностите вътре в министерствата, сред отделните 
структури и териториални звена, както и за оси-
гуряване на координацията и връзката с прави-
телството. При управлението на ниво съвместни 
дейности и операции с други министерства и ор-
ганизации, както и с органите на териториалното 
и местно самоуправление и с някои обществени 
субекти (правителствени и неправителствени ор-
ганизации, граждански сдружения, инициативи, 
движения и т.н.) ще се прилагат някои специфични 
функции, с цел изграждане и укрепване на връз-
ките и съвместния контрол между институциите. 
За тази цел например е удачно да се създават по-
стоянно действащи и „ad hoc“ комисии, съвети, 
групи и центрове за координация и др. на раз-
личните нива, участващи в процеса на съвместно 
вземане на решения от анализа на обстановката, 
през планирането до постигането на резултата и 
оценката за свършеното заедно.

Третото направление е свързано с преодо-
ляване на някои специфични, присъщи и системни 
различия между отделните структури и компо-
ненти на системата за отбрана. Тук следва да 
отбележим, че основно предизвикателство пред 
съвместното управление се явява съществуващи-
те различия в организационната култура, особено 
между военните и невоенните партньори. За тази 
цел е необходимо умело да се прилагат най-удач-
ните подходи и стимули, които да предотвратяват 
възникването на възможни конфликти между парт-
ньорите, а ако такива се появят – то те да бъдат 
надеждно овладени и насочени към търсенето на 
градивно и ползотворно взаимодействие. В допъл-
нение, следва да посочим, че хоризонталното упра-
вление и необходимите за това партньорства изис-
кват нагласа към равнопоставено сътрудничество и 
придържането към ценности като взаимно призна-
ване, уважение и доверие. 

Четвъртото направление произтича от 
факта, че е необходимо да се осигури ефективност 
и ефикасност на процеса на формиране на обща-
та и секторните политики за отбрана. Това из-
исква ясно формулирани приоритети, стратегия и 

план за действие, подреждане на приоритетите и 
последователност при изграждането и развитието 
на отбранителните способности за изпълнение на 
функциите на отбраната, систематично използва-
не на анализ на въздействието като инструмент за 
подпомагане на вземането на решения, развиване 
на капацитет за съвместно планиране на всички 
нива на управление и др.

Петото направление е от ключово значение 
за ефективността на управлението и е насочено 
към осигуряването на единна среда за обмен и раз-
пространение на информация, както по вертикала, 
така и по хоризонтала на веригата на системата за 
управление. При това важен фактор за търсена-
та ефективност се явяват качеството и скоростта 
на разпространяване на информацията между от-
делните елементи на системата за отбрана. Ето 
защо подобряването на обмена на информация 
посредством интегрирани комуникационно-ин-
формационни системи и оперативно съвместими 
способности, между различните субекти имащи от-
ношение към отбраната на страната, е базова пред-
поставка за вземането на обосновани, правилни и в 
реално време решения от ръководителите/коман-
дирите на всички нива на управление на основата 
на споделена осведоменост и единно разбиране на 
ситуацията.

Шестото направление касае създаването 
на единна система за изграждане и развитие на 
лидери – ръководители/командири, както и ме-
ниджъри/експерти на всички нива на управление 
на системата за отбрана на страната. Това ка-
тегорично следва да се превърне в ключов прио-
ритет за висшето държавно ръководство, като за 
тази цел е необходимо постигането на политиче-
ско съгласие и приемане на национална стратегия 
и план за създаването и развитието на подготвен 
ръководен състав и експертен персонал за нужди-
те на държавното управление от всички нива.16 В 
тях следва ясно да са разписани условията и из-
искванията към подготовката и придобиването 
на необходимите образование и квалификация на 
основните ръководни кадри от законодателната, 
изпълнителната и съдебна власт, като задължи-
телно условие за заемането на съответните длъж-
ности, както и местата, в които ще се придобиват 
тези компетенции. Това е предпоставка бъдещите 
ръководители, командири и експерти на основни 
длъжности на държавно управление да получат 
необходимите знания свързани с правно-норма-
тивната уредба, архитектурата, задачите, способ-
ностите, подготовката и осъществяването на от-
браната на страната, както и умения за системно 
мислене, единно разбиране на процесите и ефек-
тивно управление на дейностите свързани с отбра-
ната на страната.

В заключение може да твърдим, че реализи-
рането на изразените мнения, споменатите идеи и 
изброените насоки и действия са възможни, само 
когато предложените подходи, изисквания и меха-
низми в управлението на системата за отбрана се 
извършват на всички нива, от всички институции и 
организации, същите се прилагат систематично и 
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по най-рационален начин, функциите се познават в 
детайли, а задачите и отговорностите са ясно раз-
пределени, провежда се целенасочена подготовка 
по единни планове и програми и съществуват ясни 
правила и процедури за осъществяване на ефектив-

но взаимодействие. 
А това без съмнение следва да е основно из-

искване, дългосрочна цел и желано крайно със-
тояние на отбранителната политика на Република 
България.
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в развитието на Организацията  
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exchange of information and the role of the Analytical Association for the coordinated strategies of the member 
states as well as the information polices in the interest of the countries.
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Появата на Организацията на Договора за ко-
лективна сигурност е продиктувано от обе-
динение на усилията за противодействие на 

новите рискове и заплахи, подобрена координация 
във външен политически план на страните членки 
на Организацията. От структура на книга (ДКС) през 
2002 г., месец май Организацията на Договора за 
колективна сигурност е вече факт. [1] Новото тук за 
разлика от ДКС, че организацията допуска реакция 
на определени рискове и заплахи, но сама по себе 
си ОДКС се приема и като част от системата на обща 
сигурност както за Азия, така и за Европа. Формули-
рана е основната цел на Организацията е да проти-
водейства на новите рискове и заплахи на национал-
но, регионално и международно ниво. Това е етап 
на реорганизация на ОДКС и излизане на външно 
политическата сцена след участие на генералният 
секретар на ОДКС в Петата среща на ръководители-
те на регионалните организации ангажирани с про-
блемите на колективанта сигурност, организиран от 
ООН. Организацията приема статут на наблюдател 
в ООН. [2] Едновременни са процесите на органи-
зация на структурата на ОДКС. Процесите в самата 
Организация, като военно-политически съюз, обаче 
не са стабилни. Те следват модела, характерен за 

постсъветското пространство с консолидация, на 
деконсолидация. Към настоящият момент на из-
следването държавите членки са шест – Русия, Бе-
ларус, Армения, Казахстан, Киргизстан, Таджикис-
тан. От състава през годините отпада Узбекистан и 
Грузия поради конфликтите на двустранна основа. 
От формално отбранителен, полувоенен съюз ОДКС 
се превръща във военно-политическа организация. 
Противоречията са на основата на претенции на от-
делните държави свързано с етнически конфликти 
(Русия – Грузия, Таджикистан – Русия), но също на 
основата на финансовите проблеми, които услож-
няват ситуацията на интеграция, а също и участията 
на отделни държави във външни за ОДКС между-
народни формирования и ангажименти, които се 
явяват противоречащи на основните ангажименти 
в ОДКС. [3] Тези съществуващи обстоятелства и раз-
ногласия все пак са преодолeни и се стига до опре-
делена съвместимост и сътрудничеството добива 
конкретна форма. Именно тези трудности са причи-
на за чести срещи и се стига до конкретни задачи 
на този начален етап на организация със задълбо-
чаване на военно-политическото взаимодействие 
между страните членки чрез механизма на прего-
ворите между тях. От състояние на неопределеност 
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от 1992 г. постепенно се стига до състояние на ор-
ганизационна определеност. Тези процеси на инте-
грация са бавни и се определят водещо от нови, не-
очаквани предизвикателства за годините до 2012 г. 
с редица външни и вътрешни събития в отделните 
държави членки на ОДКС. Налага се необходимост 
от трансформация в модела на ОДКС в съотвествие 
с новите рискове и заплахи, промяната във външ-
ната за страните среда за сигурност. Това налага 
доусъвършенстване в организационно и структур-
но отношение на ОДКС и идеята за въвличане на 
външни организации свързани с изучаване, анализ 
и ситуационен анализ и информационно противо-
действие на заплахите. Появява се необходимост от 
създаване на нова структура с определена експер-
тиза, засягаща отделните държави членки. В съот-
ветствие с основополагащите документи, Устава на 
ОДКС и необходимостта от формиране на единна 
координирана информационна политика в интерес 
на държавите членки на ОДКС Съвета за колективна 
сигурност на ОДКС с Решение от 20 декември 2011 г. 
приема Меморандум за създаване на Аналитична-
та Асоциация на Организацията на Договора за ко-
лективна сигурност. Новите неочаквани заплахи и 
състоянието на неопределеност в световен мащаб, 
неефективността на еднополюсният, преди това и 
биполарният модел на сигурност, налагат необхо-
димостта от трансформационен модел на сигур-
ност в структури и организации, като ШОС, НАТО, 
ОДКС ангажирани със сигурността.

Няколко групи заплахи, които се преплитат вза-
имно, доведоха големите държави до състояние на 
пасивност и поведение на неопределеност и пълна 
липса на реакция с усилващ ефект на несигурност:

– усилен и постоянен миграционен натиск;
– религиозен фундаментализъм и тероризъм;
– информационен тероризъм и информацион-

но-психологически тероризъм като метод за нега-
тивно въздействие и ориентиран към дестабилиза-
ция на социално-политическата среда на държавите.

Тези заплахи, относими и към държавите член-
ки на ОДКС, налагат необходимостта от създаване 
на гъвкава структура, която да разработи меропри-
ятия и съгласувани стратегии и информационни по-
литики в интерес на държавите участници в ОДКС. В 
Меморандума на Съвета за колективна сигурност се 
съдържат седем точки. В тях се уточнява принципа 
на организиране на база на Съвет на Асоциацията 
като председател на Съвета на Аналитичната асоци-
ация е Генералният секретар на ОДКС, координатор 
на Аналитичната асоциация, който се назначава от 
Генералният секретар на ОДКС измежду сътрудни-
ци от Секретариата на ОДКС. Практически Коорди-
наторът на Аналитичната асоциация е ангажиран 
с изпълнение решенията на Съвета на Асоциация-
та, организира връзките и взаимодействието със 
Секретариата, осъществява работните контакти, 
формира проект по срещите за консултации, пред-
ложения за провеждане на срещите и заседания на 
Асоциацията. [4]]

В Аналитичната асоциация са въвлечени орга-
низации и институти с експертно-информационен 
анализ, провеждане на ситуационен анализ.

Като цел на Аналитичната асоциация се по-
сочва следното: създава се за практическо укреп-
ване на информационно-аналитическото взаймо-
действие и информационно-аналитическият потен-
циал на ОДКС. Като основни задачи Аналитическата 
асоциация е предназначена за разработка на меро-
приятия и координирана информационна политика 
в интерес на държавите членки на ОДКС.

Аналитичната асоциация има за задачи също 
информационно-аналитическа поддръжка на ре-
шенията на главите на държавите членки на ОДКС, 
да създава делови контакти, обмен на информация, 
провеждане на експертен и ситуационен анализ за 
по-тясно взаимодействие на страните. 

В Меморандума на Съвета за колективна си-
гурност са уточнени и механизмите на взаимо-
действие, а именно:

– пленарни заседания на международни форми;
– кръгли маси на Асоциацията;
– планирани заседания на Аналитичната асо-

циация;
– смесени участия в международни конферен-

ции.
Цялостната позиция се оповестява в съобще-

ния на Прессекретариата на ОДКС в отделни съоб-
щения. [5]

Интерес представлява факта, че всяка държа-
ва членка на ОДКС се представлява от определени 
организации ангажирани, в аналитичната дейност, 
както следва:

– Армения – от Научно-образователен фонд 
„Нораванк“, Институт за национални стратегически 
изследвания;

– Беларус – от Информационно-аналитически 
център при Администрацията на президента, Ана-
литически център „Есоом“, списание „Беларуска 
Думка“;

– Казахстан – от Казахски институт за страте-
гически изслездвания и Център за военно-стратеги-
чески изследвания, Астана;

– Киргизстан – от Национален институт за стра-
тегически изследвания, Институт за стратегически 
анализ и прогноза, Изследователско-аналитичен 
център за изучаване на общественото мнение и 
прогнозиране;

– Русия – от Руски институт за стратегически 
изследвания, ВЦИОМ, Политологически център „Се-
вер-юг“, Национален център за продиводействие на 
тероризма и екстремизма в образователната среда 
и интернет пространството, Хуманитарен универси-
тет на профсъюзите, Институт икономически стра-
тегии (РАН), Институт „Каспийски изследвания“, 
Фонд „Разумен интернет“, АНО „ Институт ОДКС“, 
Фонд за развитие на Евразийското сътрудничество, 
Група „Интегрум“, Фонд „Наследството на Евразия“;

– Таджикистан – от Център за стратегически 
изследвания.

Към тези следва да се посочат и Институт на 
страните от ОНД/Уралски ИУ, Организация за „Ру-
ско-арменско приятелство“, РАРИО, СПИИРАН, Цен-
тър за политически технологии“. „Евразийски мони-
тор“ е участник като международна агенция.

Анализите на Асоциацията на ОДКС засягат 
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всички процеси, свързани със заплахите за страни-
те-членки, но също и отделните региони и субреги-
они. Така например при организирана кръгла маса 
през април 2013 г. се отчита необходимостта от 
създаване на Система за предупреждение от теро-
ризма и информационно противодействие на раз-
пространение на идеологията на религиозният и 
етнонационален екстремизъм.

Тактика и стратегия за противодействие на 
пропагандата на тероризма и екстремизма да се 
изгради с отчитане на многонационалният и поли-
конвесионалния характер на държавите от ОДКС, а 
също и различните нива на социално-икономиче-
ско развитие.

В дейноститет на ситуационен анализ и екс-
пертиза на информационна сигурност влизат и:

– изработване на международни правни ме-
ханизми за противодействие и защита на интернет 
пространството от разпространение на терористич-
на идеология, пропагандиране на насилие на база 
на религиозен фанатизъм и радикална идеология;

– формиране на междудържавни системи за 
контрапропаганда;

– блокиране на разпространение в интернет 
пространството на информация, ескалираща теро-
ристичната активност;

– създаване на механизми на взаимодействие 
с граждански организации и журналисти;

– формиране на структури, регулиращи и про-
тиводействащи на влизането на младежите в ис-
лямистки радикални структури.

Не бива да се изключва и експертният анализ 
на Аналитичната асоциация по отношение на раз-
пространениета и търговията на психоактивни суб-
станции и наркотици. Като основна задача на Ана-
литичната асоциация е разработката на възпитател-
ни и информационни програми, свързани с превен-
ция срещу употребата на наркотици, включително и 
работа със семействата.

В работата на членовете на Аналитичната асо-
циация се привличат и младежи и студенти.

За периода от 2011 г. до март 2017 г. Аналитич-
ната асоциация на ОДКС е провела над 14 срещи на 
различни теми с представени точни анализи на от-
вените членове на Асоциацията.

Все пак не бива да се забравя, че в отделните 
държави членки обикновено съществуват различни 
групи, изразители на различни интереси. Проведе-
ните анализи обикновено се вземат под внимание 
при организиране на различни тренировки или уче-

ния на ОДКС при тясно взаимодействие на различни-
те работни, изпълнителни и вспомагателни органи.

Аналитичната асоциация практически чрез 
информационно-аналитичната дейност участва в 
подържане на интеграционния и консолидационен 
процес в ОДКС. Въвличането на научни звена от 
различните държави-членки на ОДКС, практически 
създава предпоставка за навременно получаване 
на информация, по-комплексна работа по анализ и 
създавне на концепция на база на обобщен анализ 
в това число и ситуационен. [6]

За последните две години на база на изучава-
не на съобщения на Прессекретариата на ОДКС поч-
ти всяко второ е дадено като ключов израз „Анали-
тична Асоциация“. Това дава представа за това, че 
формирането на концепции е свързано с прогнос-
тична дейност на база анализ на Аналитична Асоци-
ация на ОДКС. Тенденцията на отвореност и участие 
в международни форуми по сигурността е в конте-
кста на политическият модел на ОДКС. 

След 71-ва Парламентарна асамблея на ООН, 
Организацията на Договора за колективна сигур-
ност поема Стратегия за развитие до 2025 г., а също 
така и подготовка на „Пътна Карта за участие в опе-
рации по налагане , по подържане на мира и ми-
роопазващи“ с мандата на ООН. Този политически 
успех на ОДКС я поставя страна в желаната среда за 
сигурност. Подготовката на стратегията на ОДКС до 
2025 г. е свързана и с аналитико-информационната 
дейност на Аналитичната асоциация. [7] Готвените 
стратегии и анализи от Асоциацията се явяват не-
обходими по отношение на поддържане на относи-
телно стабилен трансформационен модел на ОДКС.

В заключение Аналитичната асоциация на 
ОДКС е структора, представена от различни органи-
зации и научни звена на държавите членки. Създа-
ването ѝ е обосновано от поява на неочаквани за-
плахи за сигурността на отделните държави членки, 
но също и тези със статут на наблюдател например 
Сърбия и Иран. Създавнето на Аналитичната асоци-
ация е също и механизъм на координации и реду-
кция на напрежението между държавите членки и 
премерен вариант за подържане на интеграционен 
модел на сигурност в ОДКС.

Аналитичната асоциация се явява необходи-
мият фактор за развитие на „Стратегия на ОДКС 
до 2025 година“ На този етап от развитието на Ор-
ганизацията, Аналитичната асоциация е фактор 
за успешността на трансформационният модел в 
ОДКС.

[1] „DKB: ot prosotogo- k slozhnomu“, Roman Streshnev, Krasnaya zvezda, stranitsi 1, 2, 2005 god. 
[2] „DKB: ot prosotogo- k slozhnomu“, Roman Streshnev, Krasnaya zvezda, stranitsi 2, 3, 4, 2005 god.
[3] Analiticheskaya assotsiatsiya ODKB, Kruglogo stola na temu „Informatsiya i terrorizm“, 18.04.2013 god., s. 2, 3, 5, 6.
[4] Analiticheskaya assotsiatsiya ODKB, Kruglogo stola na temu „Informatsiya i terrorizm“, 18.04.2013 god., s. 1, 3.
[5] „25-letie SNG i initsiativyi rossiyskogo predsedatelystvovaniya“, 06.12.2016 god. Doklad, Igor Panarin, koordinator 

Analiticheskaya assotsiatsiya.
[6] „Evraziyskiy ekonomicheskiy soyuz“ – 2016 „Chelyabinsk s podd. Analit. Assotsiatsii, Doklad, Churilov Sergey Anatolievich 

– direktor Nats. Tsentra informatsionnogo protivodeystviya terrorizmu i ekstremizmu v obrozovatelynoy sredi i seti Internet, 
26.10.2016 god.

[7] Spisak saobshteniya, Pressekretariat ODKB, mart 2015 god. mart 2017 god.
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Изследване на пожароопасни ситуации, 
предизвикани вследствие  

на бежанската криза
Стефан Първанов

Резюме: В работата са представени възможните пожароопасни ситуации, които могат да възникнат 
като резултат от обстоятелствата, свързани с бежанската криза. Направен е кратък обзор на кризисни съ-
бития, възникнали в бежански центрове. Разгледани са нормативният регламент относно организацията по 
осигуряването на пожарната безопасност в бежанските центрове, както и задълженията и подготовката на 
отговорните органи и лица. Направени са предложения за подобряване на дейността.

Ключови думи: пожароопасни ситуации, пожарна безопасност, бежанци, бежански центрове.

RESEARCH OF FIRE SITUATIONS CAUSED BY THE 
CONSEQUENCES OF THE REFUGEE CRISЕS 

Stefan Parvanov

Abstract: The possible fire situations which can appear as a result of the circumstances related with the refugee 
crises are presented in this paper. A short overview of some past emergencies in refugee centers is made. The law 
regulations related with the organization of fire safety in refugee centers are taken in mind. The obligations and the 
preparedness of the responsible institutions and individuals are reviewed. Suggestions for improving the process of 
organization and management of the fire safety are made.

Key words: fire situations, fire safety, refugees, refugee centers.

Миграционният натиск и бежанската криза 
генерират редица рискове за населението и 
националното стопанство. Един от тези ри-

скове е този от възникване на пожари. Почти всяка 
година, вследсвтие на бежанската криза, в бежан-
ските центрове се случват кризисни събития, като 
част от тях се отрежда на пожарите. Ето някои от 
последните събития. На 27 февруари 2017 г. въз-
никва пожар в бежанския център Мория на гръц-
кия остров Лесбос. Няма данни за жертви и ране-
ни. През ноември 2016 г. при пожар в същия център 
двама бежанци загиват, а други двама са ранени. 
Най-малко 15 души са пострадали при пожар, въз-
никнал на 25 февруари 2017 г. в един от най-голе-
мите бежански лагери в Швеция – край град Ванер-
сборг.

Пожарите в бежанските центрове не подмина-
ват и нашата страна. Най-пресен пример е пожарът, 
възникнал в бежанския център в град Харманли на 

31 януари 2017 г. Около 270 мигранти са били вре-
менно евакуирани. Пожарът е възникнал около 
полунощ в необитавана сграда. Пламъците са изго-
рили около 10 матрака, както и други предмети в 
стаята.

Един преглед дори само на публикациите и ре-
портажите в националните медии показват, че тези 
обстоятелства говорят за системност, а не за изклю-
чителни случаи на пожарите в бежанските центро-
ве. Последното налага преразглеждане на въпроса 
и отреждане на полагащото му се място в предиз-
викателствата пред сигурността. 

Целта на настоящето изследване е да се ана-
лизират пожароопасните ситуации в бежанските 
центрове. Задачите, които си поставя, са установя-
ване и класификация на възможните пожароопас-
ни ситуации в бежанските центрове и средствата 
за предизвикването им, проучване на норматив-
ната уредба и организацията по осигуряване на 
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обществения ред, в това и число пожарната без-
опасност, при устройване на бежански центрове. 
Предмет на изследването са особеностите на по-
жароопасните ситуации в бежански центрове и на-
чините за въздействие – прогноза, профилактика, 
практика. Обект на изследването са процесите на 
осигуряване на пожарната безопасност в бежан-
ските центрове и при пожароопасни ситуации, 
свързани с бежанската криза. Методите на изслед-
ване, използвани в работата, са информационно 
проучване, анализ на специализирани литератур-
ни източници, експертна оценка, наблюдение и 
обобщаване на собствен опит.

Пожароопасни ситуации, които могат 
да възникнат като резултат  

от обстоятелствата, свързани  
с бежанската криза

Такива ситуации могат да се разделят на въз-
никващи в бежанските центрове и на възникващи 
извън центровете.

Извън центровете пожари най-често могат 
да възникнат в резултат на умисъл, от търсенето на 
различни начини за изразяване на агресията на бе-
жанците. Характерно за участниците е снишеното 
ниво на благоприличие, засилените емоционални 
реакции, рационалността в действията, заразяване 
с общото настроение и острите афектни състояния. 
Те са готови да пренебрегнат личната си безопас-
ност и изцяло да се отдадат на общата цел. На тази 
база може да се обособят и особеностите на тъл-
пата, а именно: размиване на отговорността, авто-
матично подражание, анонимност, податливост на 
внушение, ирационалност, неотложност на желано-
то. В индивидуален план бежанецът прави опит да 
бъде забелязан, да направи впечатление и да усети 
груповата подкрепа.

Желанието за изразяване на агресия най-често 

се проявява чрез използване на различни пожароо-
пасни средства. Отсъствието на всякакво система-
тизиране в тази посока даде възможност събраната 
информация да бъде анализирана, което доведе 
до изработването на класификатор на средствата 
предизвикващи пожароопасни ситуации в бежан-
ските центрове (фиг. 1).

В бежанските центрове пожароопасни ситу-
ации могат да възникнат по редица причини, които 
могат да се класифицират на база общата класифи-
кация за възникване на пожари в обекти, а именно:

І група – Пожари, предизвикани в резултат от 
нарушаване на правилата за пожарна безопасност 
и на изискванията на действащите нормативни до-
кументи.

ІІ група – Пожари, предизвикани в резултат от 
неправилна работа с открит огън или уреди и обо-
рудване отделящи топлина.

ІІІ група – Пожари в резултат от палежи.
ІV група – Пожари, възникнали от действието 

на природни явления.
При проведеното проучване се установи, че 

по-конкретни причини за възникване на пожари в 
центровете са умисъл и неизправност в инстала-
циите и технологичното оборудване на сградите.

В продължение на години служебните лица и 
органите за пожарна безопасност са се опитвали да 
подобряват системата за сигурност и да засилват 
контрола над настанените чужденци. В проведе-
ните беседи с експерти се констатира, че трудно би 
било в голямото разнообразие и изненадващи не-
добросъвестни действия на пребиваващите в цен-
тровете да се направи ясна система на подходите 
на противодействие на палежите. 

Видове бежански центрове

Транзитният център е териториално поде-
ление на агенцията за регистрация, настаняване, 
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медицинско изследване и провеждане на произ-
водство за определяне на държавата, компетент-
на за разглеждане на молбата за предоставяне на 
статут, и на ускорено производство за чужденци, 
търсещи закрила.

Регистрационно-приемателните центрове са 
териториални поделения на агенцията за регистра-
ция, настаняване, медицинско изследване, соци-
ално и медицинско подпомагане и провеждане на 
производство за определяне на държавата, компе-
тентна за разглеждане на молбата за предоставяне 
на статут, и на производство за предоставяне на 
статут на чужденци; за настаняване на чужденци, 
подали молба за убежище.

Временни центрове за настаняване – това са 
лагери само за настаняване. В тези лагери не се 
провеждат действия по процедура като регистра-
ция, издаване на документи и др. 

В зависимост от предназначението на бежан-
ския център и дейностите в него, могат да се по-
сочат възможните пожароопасни ситуации, които 
могат да се разпределят в три групи, използвайки 
опита на доцент Ст. Димитров [1]:

І група. В зависимост от използваните пожаро-
опасни средства – ситуации с възникване на пожар, 
ситуации със силно задимяване, експлозивоопасни 
ситуации.

ІІ група. В зависимост от мястото на възниква-
не – в помещенията на центъра, в двора на центъра, 
в района, разположен в непосредствена близост до 
оградата на центъра.

ІІІ група. В зависимост от опасните фактори на 
пожара и въздействието им върху хората – с риск 
от задушаване поради недостиг на кислород, с риск 
от изгаряне на хората вследствие на пряк контакт 
с пламъка или наличие на високата температура, с 
риск от отравяне с токсични газове, с риск от нара-
няване поради загуба на видимост или настъпване 
на страх, шок и паника, с риск от вторични ефекти 
– травми, падания и притискания вследствие пове-
дението на тълпата. 

Отговорни органи и нормативна рамка 
по осигуряването на пожарната  

безопасност в бежанските центрове

Съгласно настоящото законодателство, задачи 
по обезпечаването на пожарната безопасност в бе-
жанските центрове имат:

– централни държавни органи – МВР, Държав-
на агенция за бежанците;

– териториални органи – Регионални дирек-
ции «Пожарна безопасност и защита на население-
то», общини, териториални поделения на Държав-
на агенция за бежанците.

Служителите на ГДПБЗН съгласно Закона за 
МВР и другите нормативни актове извършват регу-
лярни проверки по спазване на правилата и норми-
те за пожарна безопасност на бежанските центро-
ве. Тези задачи обхващат основно организацията по 
спазване на правилата и нормите за пожарна безо-
пасност, изискванията към свободната прилежаща 
площ, изискванията при експлоатацията на сгради-

те, помещенията, съоръженията, пожаротехниче-
ските средства, системите за пожароизвестяване и 
пожарогасене, системите за гласово уведомяване, 
пожарните кранове и системите за управление на 
дим и топлина, както и изискванията при поддръж-
ката на техническите инсталации [2].

В устройствения правилник на държавната 
агенция за бежанците [3] е заложено, че Дирекция 
„Управление на собствеността и обществени по-
ръчки“ към агенцията планира, организира и кон-
тролира противопожарната защита и аварийната 
безопасност.

На европейско ниво документът с първосте-
пенно значение по проблема e Хуманитарната 
харта и минималните стандарти на ООН в хума-
нитарните действия [4]. Наръчникът е резултат от 
стартиралия през 1997 г. проект „Сфера“. Целта е 
разработване на набор от универсални минимал-
ни стандарти в ключови области на хуманитарна 
помощ касаещи подобряване качеството на по-
мощта, предоставяна на хората засегнати от бед-
ствия, както и за повишаване на отчетността на 
хуманитарната система за реагиране при бедствия 
във всеки от петте ключови сектори – водоснабдя-
ване и канализация; хранене; хранителни помощи; 
средства за подслон; здравни услуги. 

Изводи

1. Бежанските общности са изложени на по-го-
лям риск от пожар от местното население, поради 
непознаване на езика, технологиите, местните на-
вици, култура и ред.

2. Бежанците може да не са склонни да се 
обърнат към службата за пожарна безопасност и 
защита на населението, полицията или други об-
ществени институции за помощ при необходимост.

3. Липсва всякаква класификация на пожаро-
опасните средства и изследване на тяхното въз-
действието върху пребиваващите бежанци и об-
служващи лица в центровете, съобразно мястото 
на възникване. Няма описание на проблема по от-
ношение на пожароопасните ситуации – прогноза, 
профилактика, практика.

4. Нормативната рамка разработена и въведе-
на в България се нуждае от детайлизиране.

Препоръки

1. Персоналът на центровете, както и екипи-
те за спешни повиквания, следва да са запознати с 
традициите, практиките и стила на комуникация на 
бежанците в конкретния район.

2. Необходимо е оказване на съдействие на 
новодошлите да научат за опасностите от пожари. 
Поради техните различия и неосведоменост, е не-
обходимо да се започне с основите. Уредите в до-
макинството и електрическите системи може да са 
много различни от това, което им е познато.

3. Следва да се подчертае важността на еваку-
ационните планове. Бежанците често живеят в пре-
тъпкани условия. Някои места в центъра може да са 
реконструирани, за да служат като спални помеще-
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ния, правейки евакуацията по-сложна.
4. Културното убеждение, че битовите пожари 

и други извънредни ситуации са срамни, е друга 
потенциална бариера, която трябва да бъде разгле-
дана.

5. Да се доразвие предложеният в настоящата 
работа класификатор на средствата предизвиква-
щи пожароопасни ситуации.

1. Dimitrov, S. Evakuatsiya na hora pri pozhar v pomeshteniya i sgradi, S., 2007.
2. Naredba № 8121z-647 ot 1 oktomvri 2014 g. za pravilata i normite za pozharna bezopasnost pri eksploatatsiya na obektite, 

izdadena ot Ministerstvoto na vatreshnite raboti i Ministerstvoto na investitsionnoto proektirane, obn. DV, br. 89 ot 28 oktomvri 
2014 g., popr. DV, br. 105 ot 2014 g.

3. Ustroystven pravilnik na Darzhavnata agentsiya za bezhantsite pri Ministerskiya savet, priet s PMS № 59 ot 21.03.2008 g.
4. Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response.
5. http://www.nfpa.org/public-education/campaigns/fire-prevention-week/teaching-fpw/serving-immigrant-and-refuge-

populations

6. Да се насочи вниманието на експертите от 
ГДПБЗН-МВР към предложеното групиране на по-
жароопасните ситуации, с цел подобряване на ра-
ботата по статистическата обработка и анализ.

7. Да се създаде система за подготовка на 
длъжностните лица, отговарящи за безопасността в 
бежанските центрове, с конкретна насоченост към 
действия свързани с пожарната безопасност. 
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Сътрудничеството на полицейските  
и военните сили по време на операции

Георги Гайков

Анотация: В настоящата статия е анализирано сътрудничеството на полицейските и военните сили по 
време на стабилизиращи операции. Главната цел на настоящото изследване е да се фокусира върху взаимо-
действието и координацията между полицейските и военните сили в усилията им да осигурят сигурност при 
провеждането на мироопазващи или стабилизиращи операции.

Ключови думи: Операции, кризисни ситуации, структура, насилие, управление на криза, полицейски 
сили, военни подразделения.

COOPERATION OF POLICE AND MILITARY FORCE 
DURING OPERATIONS

Georgi Gaykov

Abstract: This article analyzes the cooperation of police and military forces during stabilization operations. The 
main objective of this study is to focus on the interaction and coordination between police and military forces in their 
efforts to ensure security in peacekeeping or stabilization operations.

Key words: Operations, crisis situations, structure, violence, crisis management, police forces, military 
subdivisions.

Осигуряването на полицейско присъствие по 
време на провеждането на мироопазващи 
или стабилизиращи операции е все по-важно 

условие за техния успех.1 Самото понятие „полицей-
ско присъствие” навежда на мисълта, че става въ-
прос за цивилна, обикновена, конвенционална по-
лиция, която въпреки, че продължава да изпълнява 
задачи съгласно предназначението си, се превръща 
във все по-военизирана, униформена полиция, коя-
то видимо възприема част от задачите да се изпъл-
няват от Военна полиция или друг вид военен със-
тав. Според последните академични изследвания 
относно милитаризацията на правоохранителните 
сили, широко теоретично изследване спрямо оп-
ределението „трето поколение гражданско-военни 
отношения” си остава ново.2 В допълнение може да 
се отбележи, че съществуват множество доктрини 
и ръководства, касаещи взаимодействието между 
полицията и армията. 

През 2009 г. към ООН е разработено ръковод-
ство за обучение преди изпращане на мисия, което 
описва съществената роля на полицията и военни-
те сили по време на мироопазващи операции. Това 
ръководство обаче е твърде повърхностно и засяга 
само основните главни дейности, докато липсва де-
тайлизирана обосновка на взаимодействието меж-

ду тези сили.3

Целта на настоящата статия е да спомогне в 
запълването на празнината между оперативната 
реалност и абстрактната академична аргументация 
чрез формулирането на някои основни положения 
за това как полицейските и военните сили следва 
да си взаимодействат на театъра на действията 
и полето на ангажименти и отговорности за всяка 
една от тях.4 

Фокуса на изследването върху взаимоотноше-
нията между полицията и военните подразделения 
и специфичната роля на военната полиция. Тук не 
става въпрос за обичайните действия на унифор-
мената полиция или за задълженията на частните 
контракторски компании. Те имат своето място и 
значение в други изследвания.5 

Настоящото изследване идентифицира пра-
вилното разпределение на отговорностите за раз-
личните сили, вземайки предвид враждебността 
на средата, като по този начин се демонстрират 
местата където координацията, взаимодействието, 
специалните полицейски тактики и сътрудничест-
вото могат да бъдат от полза за всички участници 
в действията.

Основните документи определящи дейност-
ите по време на мироопазващи и стабилизиращи 
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операции, провеждани от ООН, ЕС и НАТО често са 
съпоставяни помежду си, с оглед да се установят до-
брите практики и да се направят подходящите пре-
поръки. Количеството от допълнителни източници 
и материали, касаещи мироопазващите операции, 
расте и това може да бъде видяно в множество 
академичните издания като „Въоръжени сили и об-
щество” (Armed forces and society), “Международно 
мироопазване, политики и общество” (International 
peacekeeping and policing and society), а също така 
и в докладите на институции като Женевският 
център за демократичен контрол на въоръжените 
сили, Американският институт за стратегически из-
следвания, Институтът Лоуи, Норвежкият институт 
за международни отношения, Американското учи-
лище за следдипломна квалификация за граждан-
ско-военни отношения и международният институт 
за стратегически изследвания.

През периода на Студената война, полицей-
ските усилия и участие в мироопазващи операции, 
обикновено са насочени към поддръжка, монито-
ринг, консултации и обучение на местните поли-
цейски сили. Тези насоки в усилията отразяват по-
ложението в международната политика към даде-
ния момент, момент в който усилията са насочени 
към спазването на неутралитет и провеждане на 
операции при които е налице съгласието на основ-
ните сили.

Във времето след Студената война, ролята и 
полето на изява на полицейските операции значи-
телно нарасна. От началото на 1990 г., полицейски 
части под егидата на ООН наблюдават и удостове-
ряват процеса по демобилизация на враждуващите 
страни в Ангола. В Хърватия, в този период те участ-
ват в наблюдението по спазването на човешките 
права в защитените от ООН райони. В Мозамбик 
участват в процеса по наблюдение на реорганиза-
ция и обучение на местните полицейски сили. След 
това през следващите години тяхната роля и учас-
тие се разширява и задълбочава. В Салвадор през 
1992 г. ООН участва с безпрецедентна до този мо-
мент активност в провежданата полицейска рефор-
ма, а по време на мисията в Камбоджа, полицей-
ските сили на ООН започват да играят главна роля, 
като в това число започват да извършват арести и 
задържания. Мисиите в Косово и Източен Тимор 
първоначално започват с пълно администриране от 
страна на ООН. Това означава, че цялостният процес 
по осигуряване на полицейско присъствие и изпъл-
нение на съответните ангажименти е осигурен, с 
цел възстановяване на сигурността и обществения 
ред и осигуряване на справедливост в управление-
то за местното население. Полицейската роля по 
време на всички настоящи мисии може да включва 
в себе си и задачи по осигуряването на стабилност, 
както и такива по изграждането на капацитет. В 
първия случай, полицейските сили участващи в ми-
роопазващата мисия, могат да вземат по-активна 
роля в по-ранната фаза на операцията, когато ман-
дата на самата мисия дава широка и главна роля на 
външните участници по отношение на налагането 
на арести, ако или когато има нарушаване на реда 
и закона.

Във втория случай, полицейските сили могат 
да бъдат полезни при мониторинга, обучението, 
консултирането и изграждането на капацитет или 
пък в програми насочени към реформиране, въз-
становяване и преструктуриране на съществуващия 
полицейски капацитет на местните сили.

Използването на полицията за реализация 
на тези задачи по време на стабилизиращи опе-
рации се усложнява от редица фактори, като един 
от най-важните е трудността от разполагането на 
достатъчен брой служители, достатъчно бързо. Ре-
зултатът от това може да бъде, особено в ранните 
етапи на операцията, полицейските служители да 
не могат да изпълнят основните си задължения. 
Това води до тъй наречената „празнота в способно-
стите”, заради която някои коментатори опреде-
лят изпълнението на полицейски задачи от военни 
единици като най-малката лоша възможност. В този 
смисъл по време на стабилизиращи мисии често 
може да се наблюдава използването на военен пер-
сонал за защита на лица, задържане на заподозре-
ни, пътен контрол, разследване на престъпления и 
особено само по себе си съдържащо значими про-
тиворечия, за обучението на местните полицейски 
сили (Афганистан и Ирак). Като пример може да се 
посочи факта, че 2-ра ударна кавалерия на САЩ, в 
продължение на години води обучението и консул-
тира силите на Афганистанската Национална Поли-
ция в Кабул.

Независимо, че впоследствие количеството на 
полицейските сили на терен нараства, проблемът с 
недостига на достатъчно на брой полицейски екс-
перти остава и така реално тази празнина се запъл-
ва от военните.

Има множество причини, заради които да се 
счита, че смесването на ролите между военни и по-
лицаи е проблем на организацията, изпълнението и 
установяването на устойчива стабилност.

Отстояването на разграничението в ролите 
и полето на действие между военни и полиция в 
демократичните общества се възприема за жизне-
новажно. В същия смисъл се възприема и прилага-
нето на граждански контрол, с оглед запазването 
на установените от държавата граници в полето на 
действие. Анализа доказва, че в тези общества, така 
описаното състояние на разделение във функциите 
и демилитаризацията на полицията се приемат за 
гарантирана даденост. По този начин се осигурява 
безпрепятственото прилагане на демократичните 
практики. Тук въпроса е как този модел на функцио-
ниране на системата да бъде инсталиран в обще-
ството, в което се провежда стабилизиращата опе-
рация. В този смисъл е редно да се отстоява пози-
цията, че и при стабилизиращите операции следва 
да се прилага модела, прилаган в демократичните 
общества. Нещо повече, в тези държави е налице 
видима разлика между военни и полиция, те имат 
различен етичен код, способности, умения, външен 
вид и поведение. Използването на военен персонал 
да осъществява полицейски функции по време на 
мироопазващи и стабилизиращи операции, в този 
смисъл не е най-подходящия модел в контекста на 
проблемите които биха възникнали при изпълне-
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ние на правоохранителни задачи от военни структу-
ри, както и от объркването произтичащо от различ-
ните видове компетентност. Също така използване-
то на военни части да осигуряват изпълнението на 
полицейски задачи, обикновено води до усещането 
в местното население, че е под окупация, което в 
резултат ерозира доверието в целта на мисията. В 
частност, въпроса за легитимността е критично ва-
жен, когато става въпрос за това как се възприема 
образа на полицията, в смисъл че полицията по 
презумпция се нуждае от доверие и легитимност, 
за да бъде успешна в изпълнението на задачите 
си. Въпросът за легитимността също е относим по 
важност и значение към момента, когато интерве-
ниращата сила следва да напусне и да се оттегли. В 
този смисъл шансовете за устойчив и продължите-
лен мир значително намаляват ако легитимността 
на действията е застрашена от объркването, което 
обикновено настъпва при смесването на ролите и 
функциите между военни и полицейски служби – от 
страна на интервениращите сили, на местните сили 
или на всички. Също така е важно да се има пред-
вид, че в пост конфликтната обстановка, военните 
структури не бива да бъдат ангажирани с промя-
ната и реорганизацията на социалните проблеми, 
докато полицейските потенциално могат да бъдат 
ангажирани с това. Тоест, трябва да се има предвид 
изначално различната същност на двата вида сило-
ви структури. Предназначението на военните сили 
е да бъдат политически инструмент, докато поли-
цейските са инструмент на реда и правото и са част 
от правоохранителната система. Тези важни за раз-
бирането на проблема характеристики имат ключо-
во значение за разбирането как дадени институции 
могат или не могат да бъдат използвани в различни 
ситуации. Всъщност важно е да се определи от те-
оретична гледна точка не само къде и как могат да 
бъдат привличани и използвани военните сили, а и 
къде не бива да бъдат привличани и използвани в 
мироопазващи и стабилизиращи операции. 

Също така следва да се отбележи, че освен не-
обходимостта от предвиждането и осигуряването 
на достатъчен полицейски персонал, с оглед запъл-
ването на празнотите и избягването на объркване 
между институциите, следва да се отчита и фактора 
„враждебност на средата”, в която ще оперират 
съответните полицейски части. Понякога е видно, 
че средата съдържа в себе си твърде много риско-
ве, за да могат полицейските сили да изпълняват 
ангажиментите си. Тогава те имат нужда да бъдат 
осигурени и подкрепени от капацитета на военните 
части, за да е възможно в крайна сметка да изпъл-
нят задачите си. Този въпрос в най-голяма степен 
засяга планиращите елементи и структурите взе-
мащи решения, в усилията им да създадат най-под-
ходящата рамка за взаимодействие и определяне 
полетата на отговорност между полицейските и во-
енните части, опериращи на театъра на действията 
по време на стабилизираща мисия.

Полицейските и военните сили, ангажирани в 
стабилизиращи мисии обикновено са част от ши-
рока мироопазваща мисия или инициатива за из-
граждане на държавен капацитет. В такива случаи 

е необходимо на различни нива да бъдат изграде-
ни центрове за комуникация и сътрудничество. Те 
включват представители на всички агенции, участ-
ващи в операцията, за постигане на ефективност 
и избягване на недоразумения. От друга страна те 
осигуряват кооперирането между интервениращи-
те и местните сили, както и с неправителствените 
организации. В този смисъл следва да бъдат на-
правени някои препоръки с цел възприемането на 
най-добрите практики в полето на полицейско-во-
енното взаимодействие при провеждането на ста-
билизиращи операции. Също така констатациите, 
които ще се направят ще помогнат да се разбере 
важността на усвояването на добрите практики, 
както и, че те са широко приложими за различните 
системни структурни организации на полицейските 
и военните сили в различните страни.

Предварително разполагане

При всяко предстоящо развръщане, разпола-
гане и поддръжка на силите и средствата на терена 
на провежданата стабилизираща операция излизат 
съображения, които следва да се имат предвид с 
оглед на правилното планиране на ресурсите, как-
то и тяхното разходване. За тази цел е необходимо 
съответното командване да предвиди извършва-
нето на предварително разполагане на някои сили 
и средства. Този подход ще даде по-ясна база за 
следващо планиране и ще подобри организация-
та по провеждането на операцията. Също така ще 
се постигне и по-голяма ефективност при осигуря-
ването на междуведомственото взаимодействие 
между полицейските и военните сили, опериращи 
на терена на операцията. В частност, прилагането 
на метода на „макро” мениджмънт при институ-
ционалния дизайн и определяне на стратегическа-
та рамка, ще позволи да се подбере точната про-
фесионална категория полицейски сили, които ще 
вземат участие в операцията. От друга страна се 
създават условия за правилно и ефективно осигу-
ряване на ресурсната база на операцията, както и 
междуинституционалното взаимодействие. Това 
могат да бъдат различни меморандуми за взаи-
модействие и подпомагане, както и обучителни 
програми с конкретна насоченост, във връзка със 
специфичните нужди на операцията. Така ясно ще 
се отличат полетата на действие на полицейските 
и военните сили. В този смисъл, препоръчително е 
правителствата на изпращащите държави да насоч-
ват агенциите, участващи или такива, на които им 
предстои участие, да разработват стратегически-
те рамки за своето участие и взаимодействие при 
провеждането на мироопазващи и стабилизиращи 
операции. При стартиране участие в съответната 
операция, тези политики следва да бъдат прилага-
ни, а също и взаимодействието между командния 
състав и съответното политическо ръководство 
трябва да бъде ясно и прозрачно осъществявано. 
Така на нивото на командването и контрола на опе-
рацията ще се снижи нивото на риска от евентуални 
обърквания и недоразумения. В този смисъл е не-
обходимо да се предвиди график за регулярни сре-
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щи и заседания, както и единна система за реакция 
при промяна в оперативната обстановка. Всички 
тези процедури следва добре да бъдат усвоени и 
прилагани от командния състав, и при полицейски-
те, и при военните части. Обикновено военните час-
ти имат ресурса и правното основание да поемат 
лидерството при изготвянето на съответните спе-
цифични насоки за провеждането на конкретната 
операция. Това обаче не означава, че това правило 
следва да се прилага за всеки отделен случай. Чес-
то, с оглед на конкретната специфична оперативна 
обстановка, в този процес се налага да участват и 
дори да имат водеща роля специалисти от различ-
ни цивилни агенции. Това могат да бъдат съответ-
ните министерства на външните работи, тъй като 
те могат да осъществяват ефективни организация и 
контрол между взаимодействието на полицейските 
и военните сили. Това в голяма степен гарантира, че 
фокусът е насочен в дългосрочна перспектива и е 
в посока осигуряването на траен ефект от провеж-
даната мироопазваща или стабилизираща опера-
ция. Единственото съображение, което следва да 
се прилага към случая е, че специалистите следва 
добре да разбират възможностите и ограниченията 
на полицейските и военните сили. Препоръчително 
е в този смисъл, във фазата преди разполагането на 
частите, специалистите работещи по изготвянето на 
правната рамка и политиките, да бъдат съветвани 
от съответните полицейски и военни специалисти, 
с цел постигането на максимален ефект.

Всичко изброено до тук има смисъл само кога-
то във фазата преди разполагането, взаимодействи-
ето между агенциите е обвързано и с провеждането 
на съвместни обучения, тренировки и учения. Ор-
ганизирането и провеждането на командно-щабни 
учения ще осигури желания ефект, при използва-
нето на всички управленски сили и средства. Раз-
бирането какво дадена агенция или част може и 
какво не може да извърши е ключово за успешно-
то провеждане на операцията, както и за ефекта от 
мисията. Ученията, организирани във фазата преди 
изпращането на мисия, следва да включват всички 
възможни предвидими сценарии и действията на 
отделните агенции следва да бъдат разбираеми и 
за останалите участници в операцията. 

Оценка на риска и отговорности  
по осигуряване сигурността  

на операцията

Една от първоначалните задачи, които следва 
да се покрият във фазата на планирането и подго-
товката на операцията е оценката на риска и откри-
ването на заплахите за изпращащата страна. Със си-
гурност може да се твърди, че изпращането на слу-
жители на терен за действия, за които не са подгот-
вени е един от факторите увеличаващи риска, при 
това за всички страни. В този смисъл, разбирането 
на ролята на полицията при обезпечаване на сигур-
ността на операцията е фундаментално важно.

Друго важно за сигурността на мироопазваща-
та или стабилизиращата операция съображение е 
отчитането на обстановката и проучването на сре-

дата в страната, където ще се реализира операци-
ята. Особено важна в случая е оценката относно 
перспективите, касаещи първоначалните действия 
в района на отговорност. Изпращащите страни още 
преди старта на мисията трябва да са наясно какъв 
е проблема, какви са измеренията му, защо се е 
стигнало до там, какво може да се направи и то за 
какъв времеви период, и с какви ресурси. С оглед 
получаване на идеалната ситуация, при която по 
време на мисията, а и преди това, е налице пълно 
взаимодействие и сътрудничество между участ-
ващите страни и служби, е редно да се определят 
отделните направления на дейност на отделните 
структури и служби, отговорни за осигуряването на 
безопасността на мироопазващата или стабилизи-
ращата мисия:

l стратегическо планиране и вземане на 
управленски решения, в контекста на приоритетите 
на сигурността;

l	управление и върховенство на закона;
l	разузнаване;
l	специални операции;
l	определяне на целите;
l	защита на цивилното население;
l	 обезпечаване сигурността на силите и 

средствата;
l	защита на силите и средствата;
l	поддържане на обществения ред;
l	патрулиране;
l	реакция при кризи;
l	разследване на престъпления;
l	образование, връзки с обществеността;
l	обучение на местната полиция;
l	обучение на местната армия;
l	осигуряване на съветници за местните по-

лиция и армия;
Видно е от така изброените задачи, че част от 

тях няма как да бъдат изпълнени частично или из-
цяло само от полицейските или военните структу-
ри. Не може също така да се очаква сериозен успех, 
когато не е осигурено добро управление и върхо-
венство на закона, надеждно и своевременно обез-
печаване с разузнавателна информация или пък 
действаща система за разследване и наказване на 
престъпленията.

Разпределение на отговорностите

Провеждането на мироопазващи или стабили-
зиращи операции винаги е свързано с наличието на 
опасности, на несигурност и нестабилност в обста-
новката. В този смисъл, с оглед на отбелязаното 
по-горе обстоятелство, че не винаги едни и същи по 
вид структури следва да разрешават сродни про-
блеми, трябва да се има предвид, че полицейските 
сили понякога не биха могли да бъдат ефективни в 
действията си. Това може да е обусловено от факто-
ри като трудности свързани с разполагането, враж-
дебност на средата или други конкретни обстоятел-
ства. Затова за всеки отделен случай следва да се 
преценя какъв вид служба следва да участва и да 
има водеща роля. С тази цел, за да е налице сис-
темност при планирането, организацията и провеж-
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дането на операциите е подходящо да се обособят 
няколко категории, генерализиращи задачите, из-
пълнявани при такива мисии:

l	Полицейски мисии – това са операции, при 
които е подходящо по време на цялата мисия да 
действат само полицейски структури. В такива слу-
чаи, ако съответната полицейска система е с недос-
татъчен капацитет или поради някаква причина е 
неспособна да покрие мисията, по-добре е изобщо 
да не се стартира операцията, отколкото да се при-
вличат външни структури, чиято дейност е извън 
сферата на полицейските практики. Единственото 
изключение в случая се отнася само до военните 
структури, които обаче могат само да осигуряват 
поддръжка на полицейската операция. Като при-
мер може да се посочи случая на извършване на 
високорискови арести, където военните части мо-
гат да участват с логистика и сили за отцепване или 
блокиране на райони.

l	Квази-полицейски мисии – има задачи, кои-
то въпреки, че са в сферата на полицейските компе-
тентности, не могат да се изпълнят от полицейски 
части или пък могат да се покрият и от други струк-
тури и агенции, но под полицейско ръководство и 
контрол. Отново за пример може да се посочи слу-
чая, когато при дадени обстоятелства може да се 
включат във фазата на изпълнението военни части, 
които вече изпълняват конкретни, самостоятелни 
задачи, но под полицейско наблюдение и за пости-
гане целите на полицейската мисия.

Мисии от смесен тип – това са случаите, при 
които едни и същи типове задачи биха могли да бъ-
дат възложени на полицейски или военни части по-
отделно или съвместно. В случая водещата структу-
ра следва да бъде определяна за всеки конкретен 
случай отделно.

l	 Военни мисии – в този случай задачите са 
такива, че те е най-подходящо да се решават от во-
енни части. Реципрочно погледнато, има случаи ко-
гато за изпълнението на задачите може да се полз-
ват полицейски сили, но само в ограничена степен 
и то под ръководството на военното командване. 
Като пример може да се посочи случая, когато по-
лицейските сили може да се намесят, за да аресту-
ват тези, които са заподозрени в извършването на 
престъпления след първоначалния военен контакт.

Резонно, няма как да се говори за квази-военни 
мисии, тъй като в случая с техните основни задачи и 
отговорности няма алтернативи за заместването им 
от друг тип структури. Единствено може да се говори 
за подпомагане при изпълнение на задачите им.

Полицейски мисии

Само по себе си е ясно, че естеството на зада-
чите и отговорностите на полицейските и военни-
те структури е различно. Тези разлики влияят и на 
подходите и средствата, чрез които се изпълняват 
поставените задачи.

Според Департамента на ООН по мироопазва-
щите операции, полицейският компонент се включ-
ва, когато може да бъде разположен като част от 
UNPOL, или като униформена полицейска част към 

дадена традиционна или многоизмерна мироопаз-
ваща мисия. Задачата е да се играе основна роля 
при осигуряването на обществен ред и борба с 
престъпността, както и с осигуряване върховен-
ство на закона. Действията са в синхрон и близост 
с различните цивилни организации като защитата 
на гражданските права, правосъдието и публична-
та администрация, и изпълнението на наказанията.

Съгласно определението на Департамента, во-
енният компонент участва в традиционни или мно-
гоизмерни мироопазващи операции, като наблю-
дава или управлява спазването и изпълнението на 
военните договорености между страните в конфли-
кта. Създава безопасна и стабилна среда за другите 
участници в изграждането на мирния процес.Под-
ходящ пример в случая е и разликата между поли-
цейските и военните принципи.

Сър Робърт Пийл формулира през 1829 г., че 
полицията в действията си трябва да спазва някои 
основополагащи правила:

l	да предотвратява престъпленията, вместо 
да ги наказва;

l	да разчита на общественото одобрение;
l	да обезпечава доброволното спазване на 

закона;
l	взаимодействието между гражданското 

общество и полицията намалява необходимостта 
от използването на сила при обезпечаване на об-
ществения ред;

l	полицията получава обществено доверие 
чрез постоянна демонстрация на политическа без-
пристрастност, както и на жертвоготовност при за-
щитата и спасяването живота на гражданите;

l	полицията използва сила само като крайна 
мярка, когато всички останали са изчерпани;

l	по принцип всички граждани са длъжни 
да спазват законите и да не допускат другите да ги 
нарушават. Същата дейност полицията я върши в 
своето професионално качество. В този смисъл по-
лицията е обществото и обществото е полиция-
та на дадената държава;

l	полицията не определя кой е виновен или 
невинен;

l	оценката за полицейската ефективност е 
нивото на престъпността и състоянието на общест-
вения ред.

l	Военните принципи формулирани през 
1947 г., регламентират следването на определени 
правила:

l	влиза се в бой само с противника;
l	не се причинява страдание на никой, който 

се е предал;
l	не се измъчват или убиват военнопленни-

ци;
l	еднакви грижи се полагат за всички ранени 

- свои и противникови;
l	не се атакува медицински части и съоръже-

ния;
l	не се разрушава повече отколкото налага 

мисията;
l	всички цивилни се третират хуманно;
l	демонстрира се уважение към частната 

собственост и имущество;
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l	предотвратяване и докладване за извърш-
ването на военни престъпления.

В този смисъл може да твърди, че възлагането 
на военен персонал да изпълнява полицейски зада-
чи е неподходящо, поради различната среда, обуче-
ние, работна култура, правна рамка организационна 
матрица и професионална динамика. Затова следва 
да се има предвид при мироопазващи и стабилизи-
ращи операции, че повечето полицейски задачи не 
бива да бъдат изпълнявани от военни служители. 
Военните части имат обучението и нагласата за из-
ползването на смъртоносна сила в доста по-широк 
спектър на действията си, докато полицейските слу-
жители много повече действат с нагласата и в обста-
новка, където широко следва да се използват мето-
дите на убеждението и превенцията.

Поради всички тези причини, правомощие-
то по налагане на арести е основна полицейска 
функция и е основна качествена характеристика 
на дейността. Същото се отнася и до дейността по 
провеждане на криминални разследвания. Незави-
симо от всичко, някои от аспектите на тези функции 
може да се изпълняват и от военни структури. Така 
например запазването на местопроизшествие за 
последващи процесуални действия, или оглед на 
местопроизшествие (извършван от военна поли-
ция) по време на периода на военен конфликт, мо-
гат да бъдат извършвани от военни служители.

Също така следва да се отбележи и необходи-
мостта местните полицейски структури да бъдат 
обучавани от полицейски структури и специалисти, 
участващи в мисията. Това е така, поради факта, че 
обучението е началната отправна точка, от където 
тръгва по-нататъшното развитие на съответната 
структура и нейните служители. Възлагането на во-

енни да обучават полицаи води до милитаризация 
на полицейските структури, което се явява резултат, 
който следва да бъде избягван6.

В закючение е препоръчително да се има 
предвид, че:

Правомощията по налагане на арести, ръко-
водната роля при криминални разследвания и обу-
чението на местната полиция следва да бъдат раз-
глеждани като изцяло полицейски мисии.

Необходимо е наличието на правителствена 
политика, регламентираща организацията и взаи-
модействието между ведомствата, които участват 
или биха участвали в мироопазващи, или стабили-
зиращи операции. На тази база трябва съответните 
структури да имат изработена специфична, страте-
гическа рамка за взаимодействие, регламентираща 
основните въпроси и дейности.

С цел постигането на максимален ефект от ми-
сията, засягащ всички сфери на обществения жи-
вот, е необходимо при планирането на мисията, да 
участват цивилни експерти, консултирани от поли-
цейски и военни експерти.

Необходимо да се проведе обучение и тре-
нировки, покриващи всички възможни аспекти и 
отчитащи необходимостта от взаимодействие и 
покриване на оперативните задачи на въвлечените 
участници.

При планирането на мироопазваща или ста-
билизираща мисия, относно политическите еле-
менти на операцията е необходимо участието на 
съответните цивилни институции, които да дадат 
своите препоръки за изграждането на съответния 
обществен сектор (правосъдие, транспортен сектор 
и инфраструктура, медийна среда, местно самоу-
правление).

1 Виж:Pfaff (2007) and Sedra (2006).
2 Rosen (2009) твърди, че сме в ситуация на трето поколение гражданско-военни отношения: първото касае местният 

дебат относно ролята на армията и военните по отношение на държавата; второто касае писанията във военно отноше-
ние на хуманитарните интервенции или съвкупност от хуманитарни имтервенции; третото е по-дълбок поглед на между-
ведомствената роля, играна в международните операции. Едно от няколкото съобръжения, изразени в тази насока са от 
Rasmussen (1999), който отчита отговара спрямо безредиците Los Angeles, както са действията на британците в Ulster, както 
е представено в част 11 ACMC Paper 1/2013 > Полицейско – военното взаимодействие в международните мироопазващи и 
стабилизиращи операции насочват към използване на въоръжени сили в осигуряване на вътрешната сигурност. Главните 
препоръки касаят следното: планиране на заплахи по отношение на обществения ред; полицията да се обучава и справя  по 
начин, който да не изостря ситуацията; полицията да бъде държана под отговорност за действията си; полицията да разра-
боти процедури и  техники, които да бъдат легитимни; и ако използва подкрепление (включително военни), е необходимо 
и трябва да има добре организирани процедури и обществено утвърдени критерии’.   

3 UN Department of Peacekeeping Operations (2009a, 2009b, 2008).  
4 Повече за ролята на униформените полицейски части виж: Dziedzic (2003); De Weger (2009); Wiatrowski, Pino & Pritchard 

(2008); and Zimmerman (2005).  
5 Повече за ролята на униформените полицейски части като част от спектъра, запълващ празнините, виж  Dziedzic 

(2003); De Weger (2009); Wiatrowski, Pino & Pritchard (2008); and Zimmerman (2005).
6 Friesendorf & Penska (2008).
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Възможности за използване на частния 
охранителен сектор в борбата  

и превенцията срещу терористичните 
заплахи в Република България

инжeнер Енчо Енчев

Резюме: Докладът анализира възможностите за използването на частната охранителна дейност (ЧОД) 
в борбата и превенцията срещу терористичните заплахи в Република България. Обобщават се досегашните 
политики и средствата за противодействие на рисковете от радикализация и тероризъм на територията на 
нашата страна. Очертава се актуалната ситуация в глобален мащаб и се разкриват наличните резерви за сп-
равяне с предизвикателствата относно превенцията и противодействието срещу терористични заплахи чрез 
използване ресурса, който може да бъде предоставен от частния охранителен сектор в Република България. 

Ключови думи: охрана, тероризъм, ЧОД.

Abstract: This report analyzes the possibilities for the use of private guarding activity (PGA) in combating and 
preventing terrorist threats in Republic of Bulgaria. Summarize the current policies and the countermeasures against 
the risk of radicalization and terrorism on the territory of our country. There is a current global situation and reveal the 
available reserves to address challenges concerning the prevention and countering terrorist threats using resources 
that can be provided by the private security sector in Republic of Bulgaria.

Key words: security, terrorism, PGA.

Последните няколко случая на терористични 
атаки изцяло промениха начина на мислене 
на хората, приоритетите, рисковете и органи-

зацията на системите за осигуряване на национал-
ната сигурност в глобален мащаб. Превенцията и 
противодействието на рисковете от радикализация 
и тероризъм представлява едно от най-големите 
предизвикателства пред сигурността и отбраната в 
съвременния свят. Това е времето, в което трябва 
да се предефинират собствеността и организацията 
на националната ни сигурност. Настоящото зако-
нодателство, трябва да се трансформира по такъв 
начин, който да даде възможност за адекватен от-
говор на заплахата от терористични актове и не на 
последно място – да либерализира и регламентира 
развитие на отношения на сътрудничество между 
органите на изпълнителната власт и системата на 
частния охранителен сектор (ЧОС).

Настоящият доклад не е краен продукт, но 
е предизвикателство да се проучи и до известна 
степен да се промени начина на мислене, за да се 
даде възможност на частния охранителен сектор да 
бъде използван по-пълноценно за защита на насе-
лението и да изпълни мисията си чрез признаване 
на достойнствата на споделената помощ и сътруд-

ничество. В съвременната действителност сигур-
ността е отговорност на всеки един гражданин, 
тъй като твърде често фронтовата линия в битката 
с тероризма е много близко до нас самите. Дейст-
вителността показва, че твърде често на мястото 
на инцидента, когато полицията пристига вече има 
служител от частния сектор за сигурност. Само че, 
той не е подготвен, не е оборудван и не е обучен за 
борба с невидимия враг, чиято цел е разрушаване, 
унищожаване и масова смърт.

Терористичните прийоми постоянно и дина-
мично се променят, така че изцяло логично е, че 
нашата борба с тероризма трябва да се приспосо-
би и да се адаптира към тази действителност, като 
предизвикателството на двадесет и първи век е да 
се намерят подходящи мерки за противодействие, 
които ще ни позволят да живеем с тези постоянни 
заплахи. 

Нека се запитаме „дали държавата и нейните 
структури за сигурност са основният доставчик на 
защита“ с оглед на съвременната действителност, 
където все повече от обектите със значителна кон-
центрация на цивилно население са поети под от-
говорна охрана от страна на частни охранителни 
компании. Преструктурирането или изместване-
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то на защитата на обществото може да се види на 
всякъде около нас. Хората все по-често прекарват 
голяма част от ежедневието си в места, където ус-
лугите за сигурност са изцяло осигурени от частния 
охранителен сектор, т.е. на работното място, в раз-
влекателни, в образователни учреждения и площи, 
комплекси от затворен тип, големи жилищни ком-
плекси, къщи, апартаменти, молове и много други.

В ЧОС са съсредоточени значителни за нашата 
страна ресурси. Техните количествени измерения и 
качествени характеристики формират потенциал, 
който при оптимално използване, може да се ока-
же сериозен фактор за системата за националната 
сигурност в Република България. 

Към настоящия момент обаче стратегията за 
национална сигурност на Република България не е 
хармонизирана със Закона за частната охранител-
на дейност (ЗЧОД). Това от своя страна генерира 
проблем относно виждането за използване на ЧОС 
в системата за национална сигурност в Република 
България.

Безспорно устойчиво партньорство между 
публичния и частния сектор е наложително, ако ис-
каме да защитим основните елементи на нашата 
икономика и начин на живот. Не може да има лична 
безопасност или икономическа жизненост без си-
гурна среда. Всъщност стоте най-големи икономики 
в света са разделени поравно между предприятия и 
държавно управление. Голямо предизвикателство 
според Международния валутен фонд е един свят, 
който се движи от доминация на публичния сектор 
към доминация на частното предприемачество. 
Ако правителството и бизнеса трябва да се адапти-
рат към новите реалности в света, то със сигурност 
публичния и частния сектори за сигурност, трябва 
да стоят все по-близко един до друг!

Към 2017 г. в България вече има издадени над 
2860 лиценза за извършване на частна охранителна 
дейност, от които около 1000 са национални. По данни 
на НОИ в лицензираните фирми са заети около 85 000 
лица, а по данни на МВР общият брой на служителите 
в лицензирани охранителни фирми и в т.нар. „звена за 
самоохрана“ са над 125 000. От голямо значение е ка-
чествения профил на този ресурс. В преобладаващата 
си част това са десетки хиляди офицери и сержанти от 
МВР и МО – специалисти и професионалисти, които се 
адаптираха от защитници на Родината към своеобра-
зен вид охранителни услуги. 

Факт е, че много от служителите на държавни-
те органи за сигурност, след като биват добре обу-
чени, са склонни да мигрират към частния сектор с 
оглед на предложени по-добри финансови условия 
на трудово възнаграждение. Така частният сектор 
има технологията, ресурсите и аналитичната инте-
лигентност, за да може да се определи като важен 
фактор за сигурността на нацията. Въпросът е как да 
се използва пълноценно този фактор.

В Стратегията за националната сигурност на 
Република България частният сектор в сферата на 
сигурността не се споменава. В т. 156 на документа 
е записано, че: „Ефективността на системата зави-
си от взаимното доверие и сътрудничество между 
държавните институции, частния сектор, неправи-

телствените организации и гражданите, а също така 
и със страните партньори за обмен на информация 
и съвместни действия.“ Формулировката обаче, е 
прекалено обща. Ролята на частния сектор в сигур-
ността е безспорна и не би следвало да се прене-
брегва. Частната охранителна дейност има серио-
зен потенциал в превантивната дейност за противо-
поставяне на престъпността и на заплахи от терори-
зъм, може да оказва абсолютно адекватна помощ 
на населението и да осъществява охрана на обекти 
от критичната инфраструктура при кризи, бедствия, 
аварии, катастрофи и други рискове и заплахи.

В Наредбата за планиране на граждански ре-
сурси за отбрана се уреждат условията и редът за 
планиране на граждански ресурси за отбрана. Пла-
нирането на граждански ресурси за отбрана е систе-
ма от дейности за определяне на военновременни-
те потребности на страната от военна и гражданска 
продукция и услуги, възлагане на военновременни 
задачи, разработване на военновременни планове 
и програми и сключване на договори и споразу-
мения за тяхното осигуряване. Тези обстоятелства 
налагат задълбочено изследване на възможните 
ефекти от участието на частните охранителни ком-
пании в дейностите по защита на населението и при 
преодоляване и ограничаване на последствията от 
бедствия и аварии. 

В Стратегията за национална сигурност, защи-
тата на критичната инфраструктура и преди всичко 
на обектите, свързани с околната среда и енергий-
ната сигурност на България, заема едно от цен-
тралните места. Същата тази стратегия определя, 
че защитата на населението и критичната инфра-
структура при, бедствия, е една от главните цели на 
съвременната политика за национална сигурност, 
наред с такива базисни задачи като: гарантирането 
на правата, свободите, сигурността и благосъстоя-
нието на гражданина и обществото; запазването на 
суверенитета, териториалната цялост на страната и 
единството на нацията, защитата на конституцион-
но установения ред и демократичните ценности, 
изпълнението на интеграционните задължения на 
страната в рамките на евро-атлантическата и ев-
ропейската общност. Нещо повече, в Стратегията 
изрично е посочено, че защитата на населението и 
критичната инфраструктура, бедствия, е издигна-
та до ниво на първостепенен интерес за страната. 
Динамичната среда на сигурност – регионални кон-
фликти, трансгранична организирана престъпност, 
миграция, международен тероризъм и разпростра-
нение на оръжия за масово унищожение, налага 
включването на целия потенциал на обществото, 
прилагането на нови форми на взаимодействие 
между държавата и бизнеса, в това число и на т.нар. 
на публично-частно партньорство. 

Именно в системата за сигурност на гражда-
ните, своето място намират частните охранителни 
фирми, с услугите, които предлагат на пазара за си-
гурност. Отдавна тези фирми са намерили своето 
място в системата за национална сигурност, изпъл-
нявайки възложената им охранителна работа на ре-
дица инфраструктурни обекти, част от тях влизащи 
в състава на националната критична инфраструк-
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тура. Поели отговорността по опазването на тези 
обекти, частните охранителни фирми са приели и 
всички възможни рискове, в това число и риска от 
неблагоприятни последици, предизвикани от раз-
лични природни бедствия, аварии, катастрофи и 
терористични актове.

Частните охранителни фирми (ЧОФ), в качест-
вото си на доставчик на услуги в сферата на лич-
ната и фирмена сигурност, представляват елемент 
от превантивната система за противодействие на 
престъпността, която система от своя страна, е част 
от системата за национална сигурност. В съвремен-
ната държава, системата за национална сигурност 
е задължително условия за ефективно управление 
на държавните институции, местната власт, стопан-
ските субекти, гражданите и техните организации за 
гарантиране принципите на демокрацията, устой-
чивото икономическо развитие и просперитета на 
страната. Развитието на сектора за „охранителни 
услуги“ и постоянно нарастващия брой на взети под 
охрана инфраструктурни обекти, все повече увели-
чава значението на частната охранителна дейност 
за сигурността в страната.

От икономическа гледна точка, за държавата е 
изгодно да има повече частна охрана, защото част-
ните охранителни дружества сами си заработват 
приходите, не изискват бюджетни средства, носят 
отговорност, плащат данъци и такси, като държава-
та и обществото спестява средства за издръжка на 
полицейска и общинска охрана или на самоохрана 
(те винаги са по-скъпи за обществото и не внасят 
нищо в държавната хазна). 

Държавните институции с компетенции и отго-
ворности в тази сфера, по редица причини, изпитват 
силни затруднения да се справят с безпрецедентно 
нарасналата терористична заплаха. Министерство-
то на вътрешните работи е призвано да гарантира 
ред, спокойствие и гражданска сигурност. В него 
обаче се изразходва значителен ресурс на обуче-
ни, високоплатени полицейски служители, за нес-
пецифични охранителни дейности, които спокойно 
могат да бъдат възложени на специализирани част-
ни охранителни дружества, на принципа на много 
други европейски практики. На базата на освободе-
ния щат и средства, ще се осигури възможност да 
се засили структурата на полицията – най-вече на 
униформените, ангажирани с обществения ред и 
безопасност на улицата и в малките населени мес-
та, особено там, където въобще не са виждани от 
години, а засиленото полицейско присъствие със 
сигурност би оказало превантивен ефект не само 
за много от извършваните към настоящия момент 
криминални престъпления, но и за превенция на 
терористичните заплахи в страната ни. 

Създаването на качествен продукт „граждан-
ска сигурност“ изисква повече униформени поли-
цаи на улицата, повече оперативни работници и 
дознатели – ресурс, който може спокойно да бъде 
осигурен, чрез преструктуриране на неспецифич-
ните за МВР дейности и чрез по-пълно използване 
потенциала и кадровия ресурс на Частните охрани-
телни компании в Република България по примера 
на много други държави членки на ЕС. Така напри-

мер понастоящем се използва значителен ресурс 
от добре обучени и добре оборудвани полицейски 
служители за неспецифични за МВР дейности, като 
охрана на т. нар. „стратегически обекти“, както и 
за осигуряване пропускателния режим на редица 
обекти учреждения на МВР, (като например сгра-
дата на Министерството, ОДП, РУП, авторемонтни 
бази, складове и т.н.)?! (С тези неспецифични за 
МВР дейности понастоящем са заети около 2500 
полицейски служители). Тези дейности могат да 
бъдат осъществявани на значително по-ниска себе-
стойност от лицензирани и специализирани частни 
охранителни дружества, осъществяващи дейност 
на територията на Република България. (Като база 
за сравнение може да се посочи, че издръжката и 
осигурената екипировка за един полицейски слу-
жител възлиза на около 2200 лв. на месец, а на 
един добре обучен и оборудван охранител от част-
но охранително дружество възлиза на не повече от 
1200 лв. на месец.). Тази оптимизация би могла да 
позволи например създаването на изнесени работ-
ни места във всички населени места с над 500 жи-
тели, което на практика би осигурило полицейско 
присъствие в над 98% от населените места в Репу-
блика България, а това само по себе си би говорило 
за един изключително силен социален ангажимент 
към гражданите и за реално усещане от засилено 
полицейско присъствие по улиците.

От друга страна, значително трябва да се 
затегнат и изискванията към ЧОС. Строгото и не-
отклонно спазване на изискванията за подбор и 
първоначална подготовка на кандидатите за част-
ни охранители е неотменно условие за ефективна 
дейност на частните фирми за сигурност и охрана. 
Факт е обаче, че в частните охранителни компа-
нии, осъществяващи дейността си на територията 
на Република България тъкмо то е най-подценя-
вано и кьм него се подхожда с най-голяма доза 
формализъм. За сравнение може да се посочи, че 
процедурата по подбора на охранители в Белгия 
отнема от 6 до 9 месеца. При това за първоначал-
но обучение са необходими повече от 130 ака-
демични часа, след което кандидатите за частни 
охранители полагат изпит и само издържалите се 
назначават на работа, след щателно проучване от 
полицейските органи. Във връзка с това е необхо-
димо да се ревизира приетата и прилагана систе-
ма за първоначална подготовка на охранителите. 
И това се отнася както за обема на предлаганите 
знания, така и за техните качествени характерис-
тики. Сравнението на количествените показатели 
за първоначалната подготовка на охранителите 
между Белгия и България показва, че у нас те са 
многократно по-ниски. Така тази подготовка у нас 
продължава да се осъществява по утвърдена от 
компетентния орган още през 2004 г. „програма 
мининум“ (съдържаща шест модула: правна ре-
гламентация на частната охранителна дейност, на-
казателноправна подготовка, права и задължения 
на охранителите, отношения с гражданите, лична 
защита, долекарска помощ) в рамките на общо 40 
академични часа. Качествените характеристики на 
посочената програма минимум също се нуждаят 
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от значително подобряване. Известно е, че съдър-
жанието на лекционния материал повсеместно не 
е променяно от 2004 г. Затова е наложително не-
говото своевременно актуализиране с включване 
на нова тематика (например за действията на ох-
ранителите в условията на нестандартни ситуации 
– терористични атаки, военни действия, природни 
бедствия и др.)

Упражняването на строг контрол от компетент-
ните държавни органи (органите на Главна дирекция 
„Национална полиция“ и техните звена в областни-
те дирекции на МВР) върху дейността на частния 
сектор за сигурност също е неотменно условие за 
нейната резултатност. С него се цели, от една стра-
на, своевременно да се установяват пропуски и сла-
бости в дейността на частните фирми за сигурност 
и охрана с оглед незабавното им отстраняване, а от 
друга страна – изхвърляне от пазара на онези фир-
ми и отделни частни охранители, които нарушават 
законовата регламентация. За целта преди всич-
ко контролните органи следва да се освободят от 
формализма и кампанийността при осъществяване 
на тази си функция, за да бъде тя равнопоставена 
с контрола върху реализирането на цялостната им 
профилактична дейност.

Дейността на частните охранителни фирми 
при бедствия, аварии и катастрофи е тема, която е 
останала извън обхвата на ЗЧОД. Този съществен 
пропуск в нормативната база има пряко негативно 
влияние върху публичния сектор, който губи потен-
циала на компаниите за сигурност и техните въз-
можности за превенция и пряко участие в управле-
нието на извънредни ситуации. Получава се така, 
че тези фирми нямат ясно определени функции и 
в случай на криза, породена от терористичен акт 
или природен фактор, могат да разчитат единстве-
но на индивидуалните качества на служителите си. 
В ЗЧОД не са предвидени задължения на частните 
охранителни фирми по защита на населението и ин-
фраструктурата, което прави тяхната роля в извън-
редна ситуация доста неясна. 

На този етап в Република България на офици-
ално равнище съществуват два основни механизма 
за публично-частното сътрудничество, за което го-
воря в настоящия доклад: Меморандум за сътруд-
ничество между ЧОФ и МВР за обхвата и естеството 
на желаното сътрудничество, както и Консултатив-
ния съвет за сътрудничество към Главна дирекция 
„Национална полиция“ – МВР по въпросите на част-
ната охранителна дейност. Членовете на съвета 
включват представители на всички шест асоциации 
на ЧОФ и старши ръководители на Главна дирекция 
„Национална полиция“ – МВР.

През юни 2014 г. бе подписан Меморандум за 
сътрудничество между всички шест професионални 
асоциации от ЧОС и МВР. Основните области на съ-
трудничество, предвидени в меморандума, включ-
ват разкриване, предотвратяване и възпиране на 
престъпления, обмен на информация, свързана с 
предотвратяването на престъпленията, законови 
изменения, отнасящи се до административния кон-
трол над частния охранителен сектор, потенциал-
ното изграждане на интегрирана комуникационна 

система и др. Според източници от полицията съ-
трудничеството се осъществява „aд хoк“, според 
конкретния случай. ЧОФ разполагат с голям обем от 
информация, набавена в хода на работата им, която 
може да бъде споделена с държавните структури за 
обществена сигурност. Съществува обаче мнението 
сред експерти, че МВР за съжаление не търси тази 
информация ефективно. 

Ценна информация относно чуждестранния 
опит на частните компании за сигурност можем да 
добием и от Бялата книга за критичната инфраструк-
тура издадена от Конфедерацията на европейските 
услуги за сигурност (CoESS) през декември 2010 г. 
Документът дава насоки за държавно-частно съ-
трудничество в областта на защитата и сигурността 
на критичната инфраструктура. Разгледана е общо-
европейската тенденция за оттегляне на държавата 
от охрана на обекти от критичната инфраструкту-
ра. Дадени са насоки за европейските страни, как 
най-добре да осигурят защита на критичната си ин-
фраструктура. В документа са описани няколко съв-
местни програми между ЧОФ и държавни органи. 

Във всяко демократично общество едни от 
най-висшите ценности са животът, здравето и иму-
ществото на гражданите. В много държави наред с 
правоохранителните органи, в защита на тези ос-
новни права на гражданите, участват и обществе-
ни организации, сдружения и частни лица. Бълга-
рия вече също извървя своите първи стъпки в тази 
насока. Време е да се пристъпи към една по-добра 
нормативна регламентация на публично-частното 
партньорство в системата за национална сигур-
ност и съответно по-пълноценно използване на 
огромния кадрови ресурс, който може да предос-
тави ЧОС, за да се окаже своевременна превенция 
и противодействие на все по-нарастващите теро-
ристични заплахи.

Изводи и предложения

1. Директива 2008/114/ЕО за дейността на ох-
ранителните фирми в нашата страна и законите в 
Република България не дават директно и еднознач-
но определение за ролята на частните охранителни 
фирми по защита на населението и инфраструкту-
рата при бедствия. Целесъобразно е Законът за 
частната охранителна дейност, да се хармонизира 
с нормативната база, за действия на охранителните 
фирми при бедствия.

2. Необходимо е диференцирано разписване 
на дейността на охранителните дружества в кон-
кретните обекти, съобразно нивото на тяхното зна-
чение за националната сигурност.

3. В задължителния съгласно изискванията на 
чл. 24, ал. 2 от ЗЧОД „План за охрана“ обезателно 
трябва да се наложи регламент за присъствие на 
точка „Тактика на действие на охраната при полу-
чена информация за терористичен акт или терорис-
тична заплаха“.

4. Хубаво би било да се разработи и отделна 
Наредба за взаимодействието между държавните 
органи и ведомства и частните охранителни друже-
ства, по въпросите за националната сигурност.
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5. Да се помисли за преструктуриране на не-
специфичните за МВР дейности, чрез по-пълно из-
ползване потенциала и кадровия ресурс на ЧОФ.

6. Лицензите за ЧОД трябва да бъдат срочни, 

Zakon za chastnata ohranitelna deynost, obn. DV, br. 15 ot 24 fevruari 2004 g., posl. izm. i dop. DV, br. 53 ot 27 yuni 2014 g.
Strategiya za natsionalna sigurnost na Republika Bulgaria, prieta s Reshenie na Narodnoto sabranie ot 08.03.2011 g.
Naredbata za planirane na grazhdanski resursi za otbrana, obn. DV, br. 93 ot 26 noemvri 2010 g., izm. DV, br. 83 ot 25 oktomvri 

2011 g., izm. DV, br. 49 ot 29 yuni 2012 g.
Direktiva 2008/114/EO na Evropeyskiya sayuz ot 08.12.2008 g.
Byala kniga za kritichnata infrastruktura na CoESS ot dekemvri 2010 g.
Balgarska stopanska kamara – BSK (2012 g.). Sektoren analiz na kompetentsiite na rabotnata sila v sektor „Deynosti po ohrana 

i razsledvane“.
NAFOTS (2013 g.). Predstavyane na „Patna karta za razvitie na sektora na chastnite uslugi za sigurnost“. Preskonferentsiya na 

Balgarskata stopanska kamara, 2 noemvri 2013 g., Sofia.

за да осигуряват редовна проверка и високо ниво 
на професионализъм, както и надзор над дей-
ностите, осъществявани от частните охранителни 
компании.
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Abstract: The report presents all current challenges which the Bulgarian military -educational system is facing 
in the context of the basic features of the security environment and trends for the first half of the 20th century, by 
identifying the main problem areas in its functioning. The status and the capabilities of the military - educational 
system of the Republic of Bulgaria are discussed on the basis of conducted analysis about key strategic documents in 
the sectors of education, security and defence, as well as the current state of the military and civil education and the 
inherent activities of the training institutions. Outlined are the basic principles of construction and operation of the 
military - educational systems and the fundamental strategic goals and tasks according to modern strategic security 
environment and dynamically changing conditions in NATO and the EU. Described are the main elements of the 
military - educational system as a complex, adaptive and flexible system that develops in unity and complementarity 
with the system of civil education in Bulgaria. Guidelines are formulated for improving the military - educational 
system in relation to its contribution to strengthening national security and defence of the country in three directions 
- conceptual, organizational and technological improvement.
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Modern world acknowledges the significance 
of quality education. In the Lisbon Strategy 
Europe declares the necessity of long-term 

investments in education. Each country needs 
enough and well educated human resources as 
a fundamental prerequisite for enhancing national 
security. The concept for national security defines 
national security as a dynamic status, where 
there is no direct danger of armed attack, political 
pressure or economical compulsion for the state 
as well as for the society, so that they can freely 
realize their development and progress. Specific 
problematic areas that have political, economic, 
social, ethnic, spiritual, military, information 
and ecological components are inherent for the 
national security. Each one of these components, 
independently or in combination with the others, as 
well as with number of side (secondary) factors may 
turn crucial for the national security and all of them 
are characterized by being, one way or another, 
dependent on the human resources’ level of 
education. The great problem of our society today is 
the setting up of clear and correct policy in the field 
of education and science, taking into consideration 
the requirements of the national security system. 
The employed in the field of security and defence 
occupy specific knowledge and skills, acquired 
through special education, practical experience, 
skill and individual improvement in work. This 
defines education to be fundamental element of the 

human resources preparation, which ensures the 
appropriate knowledge, skills and competences. 
We could say, in that very context, that country’s 
educational system has significant contribution to 
the national security, contributing to enhancing the 
erudition, competence, forming appropriate skills 
and capacity, acquiring adequate qualification as 
well as quite a significance regarding personal 
progress. Educational system should be referred to 
as a subsystem of the national security system and 
the military-educational system (MES) is its basic 
element.

CONTEMPORARY CHALLENGES  
THE MILITARY-EDUCATIONAL SYSTEM  

OF THE REPUBLIC OF BULGARIA FACES

Security strategic environment is complex, 
dynamic and possessing hardly foreseeable 
dimensions. The following factors and 
circumstances influence its forming: globalization; 
crisis phenomena in the field of finances and 
economics; spreading of mass destruction weapons 
and of the means for their supply; the climatic, 
health, demographic, ecological and energy 
problems; ethno-social and asymmetric risks 
and threats; threats for the information security; 
countries with weak systems of state; interior and 
regional conflicts; the European and Euro-Atlantic 
integration; international democratic community’s 
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efforts for maintaining peace and stability [2].
The listed processes, factors and momenta 

form the main features of the security 
environment and enable the definition of the major 
trends in its development during the first half of the 
21st century. We will dwell on the more important 
characteristics of the security environment.

First, its significant characteristics , which 
was unknown till the end of the 20th century, is 
the extending globalization. The processes of 
globalization influence inevitably the forming of 
security environment various aspects. They create 
conditions for development of the connections 
between the countries but also deepen the 
economical and social inequality, the disbalance 
of countries’ progress and the demographic 
disproportions.

Second, perhaps as a result of globalization, 
ethno-social, asymmetric and other transnational 
risks and threats occur constantly. Recently, 
these have crucial impact on the strategic security 
environment and terrorism is considered major 
threat for the global, regional and national security. 
Terrorist organizations decentralize their structures, 
which makes their single elements’ localization 
and neutralization difficult. The possibilities and 
probabilities for them to use means like radioactive 
materials, chemical and biological agents increase.

We can point the occurrence of transnational 
organized criminality and illegal human, drug and 
weapon trafficking as third important characteristics 
of the security environment. They threaten not only 
countries stability but also the world economic 
order, and complicate the strategic security order. 
A characteristic feature of security environment 
globally is that the radical Islamic organizations use 
the Internet space not only for attracting followers 
and recruiting new members but for conducting 
information war, too. They apply the newest 
information and communication technologies with 
the strategic goal to disseminate the global impact 
of their religion, fighting for the mind and hearts of 
people, including the ones in the Internet space. 
Global web network is the space in this process, 
where permanent fight for ideology dissemination 
and attraction of new followers is going on as 
well as attracting people from other religions. 
The reasons for using the Internet space are its 
comprehensiveness, its speed and its secure way 
of information dissemination.

Four, the financial and economic crisis that 
occurred as well as the negative trends prove the 
economic stability being very fragile. As a result 
of the global economic inter-binding between 
the economies of various countries, unions and 
regions, the world is already globally dependant and 
super-sensitive towards any negative economical 
and financial processes or any disturbance in the 
rhythm of resources, goods or services supplies. 
Any similar phenomenon in the world has immediate 
negative effect upon the countries’ interior stability 
and international relationship as well as upon the 
sector of security and defence.

Five, climate changes, occurring natural 
anomalities and calamities and the wide reading 
of dangerous illnesses complicate additionally 
the existing problems - poverty, social tension, 
ecological situation, and threaten the governance 
and stability of countries. They create objective 
prerequisites for interior conflicts and humanitarian 
crisis, which require allocation of good civil, financial 
and military resources for their solving.

Six – The problems connected to the 
emerging and speeding up lack of energy and 
natural resources turn into more and more serious 
challenge for all economically developed countries. 
Energy security acquires new dimensions and 
the risks and threats in that field result from the 
enhanced collision of interests, the presence of 
unsolved conflicts in the regions of deriving and 
transport of resources and the actions of terrorist 
groups and armed formations.

Seven, the risks for the information security 
and the threats of cyber attacks against strategic 
civil and military communication-information 
systems and powers participating in missions and 
operations outside the country’s territory sharply 
rise. They result from the dynamic technologies 
development, the widening of the circle of criminal 
and extremist organizations and hackers, who 
try to get illegal; access to classified information, 
which has been created, processed, stored and 
transferred through automated information systems 
and networks.

These characteristics of the security 
environment development outline also some 
trends, characteristic of the 21st century, which 
influence directly the military-educational system of 
the country. The most important of them could be 
defined as follows:

l	The security environment’s military aspects 
do not fade but acquire new dimensions as a result 
of political changes in the world and Europe, of 
the widening the scope of asymmetric risks and 
threats and of the waning of the significance of 
some factors that influenced the missions and 
the preparation of the armed forces in the past. 
The threats of a big international military conflict 
arising is significantly reduced because of lack 
of inter-blocks confrontation and of the imposed 
necessity of interaction between the countries for 
neutralization of contemporary risks and threats. 
Yet, regional centres of tension and stability still 
exist, where military resources are inevitably 
involved.

l	A clear global trend and specific negative 
factor for the condition of Bulgarian military-
educational system at present is the fact that the 
world and the country are in a period of worsening 
demographic progress. World’s population is 
ageing; it is reducing in the “rich” Western countries 
and increases only in some countries in Asia, the 
Muslim countries in the Near East and the Asian-
Pacific region and Latin America. Bulgarian 
population registers continuing trend of reducing 
as a result of the negative growth and the intense 
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migration the last thirty years.
l	This leads to the inevitable reduction of 

the people finishing high school and therefore 
reduction of the number of potential candidate 
students for the higher military schools. This factor 
reflects also on the impossibility for filling up the 
members of the lecturers’ staff with young well-
prepared and perspective cadres, and these result 
in the continuing ageing of the academic members, 
precisely the academically ranked lecturers, who 
are providers of the most valuable – knowledge and 
traditions of Bulgarian military-educational system.

l	Next clearly unfavourable trend that has 
to deal with the military-educational system’s 
functioning is the limiting of military budgets globally 
and the reduction of armed forces number, which 
leads to considerable reduction of possibilities for 
the military forces to be completed with young 
officers. Actually, insufficient financing is an 
extremely unfavourable factor for the functioning 
and progressing of the military-educational system 
on a national scale. The consequences from the 
economical crisis as well as the severe financial 
restraints have inevitable negative impact upon 
the funds for social expenses and transport, 
healthcare, education and scientific studies , as 
well as upon the funding of the security system and 
particularly the defence of the country within the 
frame of considerably complicated military budget. 
This trend in the military-educational functioning 
environment imposes the latter to function and 
progress in conditions of financial restraints (even 
serious deficits) and armed forces discharging.

l	It is necessary to consider also the 
materially outlining trend for the military academies 
and schools to function in highly competitive 
market environment of higher education alongside 
the other educational institutions in the country, 
including the similar ones in the region, NATO and 
EU. The competitiveness on the higher education 
market leads to natural competition in offering 
educational and scientific research services in the 
sector of security and defence. Civil higher schools 
enter in educational and training fields traditionally 
considered “military”: national and regional 
security; management of defence resources; 
protection of population and critical infrastructure; 
management of crisis; management of air traffic; 
training of pilots, etc. Trends for drawing intellectual 
potential away and expertise flowing is observed 
in the competition mentioned, from military schools 
towards civil universities. This is a signal for giving 
new meaning to the policy of creating and retaining 
science cadres, of keeping already “gained 
territories” as well as of extending the scope and 
establishing indisputable leader position in the 
education of cadres in the fields connected to 
national security and defence.

Two problematic areas can be defined in the 
general context of analysis of these processes:

The first one – is unprepared for „showing 
off” and functioning of the academic staff in the 
“new”and dynamically changing environment. 

Meaning that the development of academic staff of 
MES has developed according other and specific 
rules until now, where proving its competences, 
skills and abilities depended on certain rules and 
restrictions. This process now is subject to general 
dependences, to factors and processes that are not 
determined only by the interior MES environment. 
This puts the lecturers with academic rank and the 
ones without in a sharply competitive environment, 
and in some cases – an environment of no definite 
rules (meaning not only the market principles).

The second one – is that the civil educational 
system is opened towards the outside environment 
long ago and this process progresses considerably 
fastly – i.e. it has offered its scientific product, has 
succeeded in commercializing its scientific and 
scientific-applied results, which puts her in a different 
position. Scientific research and development 
activities are vaguely known in the higher military 
educational institutions, even unknown for the 
“narrow”academic community, and thinking for its 
realization outside the immediate field of applying 
at this point is almost inconceivable. 

To summarize, we can point that researchers, 
experts and political analysts are unanimous that 
contemporary security environment is a way far 
complicated, unpredictable and full of risks and 
threats of various nature, origin, direction and 
power of effect. Today, when the world is in a new 
spiral or geopolitical transformation, these risks 
and threats are cause for regional instability and 
unstable development, for the occurrence and 
sharpening of conflicts of ethnic and religious origin, 
for the globalization of organized criminality and the 
connected forms of terrorism more than ever.

As it was already pointed, the distribution of 
weapons for mass destruction, international terrorism, 
the instability in the “disintegrating”countries, 
ecological and humanitarian disasters, the threats 
for the energy security , transnational criminality 
as well as the possibility for armed aggression in 
certain regions of the world are among the most 
complicated problems we are facing today [16].

World entered the so called „information 
era”, where globalization and the information 
technologies „obliterated” countries’ borders and 
globalized society’s security, made rapid changes 
in its social structures, relations and behaviour. 
These new conditions made us witness extremely 
devastating natural calamities and cataclysms, 
bloody social and ethnic conflicts and freezing 
manifestations of extremism and terrorism all 
over the world in real time, and on the other hand 
these imposed new requirements for prevention 
and adequate anti-crisis abilities for the security 
systems [16].

The deficit of energy, raw materials and water 
resources, the crisis financial phenomena and the 
worsen economical effect, in combination with 
the demographic disbalance worldwide lead to 
speeding up the migration and state power going 
down. Political instability, poverty and misery, 
ethnic and religious conflicts on their side lead to 
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setting up of regions of instability and unstable 
development.

These processes result in loss of statehood 
and in disintegrating countries, which creates 
favourable environment for international and 
interior terrorism, organized criminality and drug 
traffic, mass hunger, epidemics and ecological 
catastrophes.

On the other hand, international democratic 
community experts efforts for maintaining the 
peace and stability in the crisis regions and on a 
global scale, and as additional trends European 
and Euro Atlantic integration, cooperation and 
sharing of possibilities for joint defence outline.

The listed factors, conditions, characteristics 
and trends do not exhaust completely the special 
features of the security environment, where MES 
functions but have decisive impact on its mission, 
goals, structure and forms of training as well as 
they make it face number of challenges and a 
complicated complex of requirements.

The sector for security and defence on 
one hand, and education on the other hand are 
among the most important social institutes of the 
state and the statehood, and military education 
is their crucial composite element. According to 
the Strategy for development of the system for 
education and qualification of the professional 
military servicemen from the Armed Forces (AF) 
of the Republic of Bulgaria of 2006, the MES 
environment of functioning is determined by: the 
missions and tasks of AF; the legal order; the social-
economic relations; the information technologies; 
the demographic development and county’s 
membership in NATO and the EU [6]. Substantial 
changes occurred in each of the environment’s 
elements in the recent years and satisfying the 
new requirements is the main challenge that the 
military-educational system faces.

It is a universally recognized truth that in times 
of financial and economic crisis, in circumstances 
of deficit of material and financial resources and 
limited possibilities for great-scale investments, the 
best management solution is concentrating efforts 
and limited funds on development and improvement 
of education. This is so, because investment in the 
human factor has the lowest cost price and the 
highest return on one hand, and on the other – after 
the end of the crisis and the removal of financial 
constraints the state or the organization would have 
well prepared and highly qualified personnel, able 
to work even more effectively in the new economic, 
social, political and financial circumstances [6].

The dynamically changing security 
environment, European and Euro Atlantic 
integration of the Republic of Bulgaria and the 
limited resources the state separates for the 
security and defence sector determine the military-
educational system functioning environment and 
outline the challenges and requirements for its 
development and improvement in the present-day 
circumstances. The state’s military-educational 
system (MES) faces challenges, determined by its 

exterior and interior functioning environment.
Analysis point that currently the major 

challenges MES faces are: the reform/
transformation going on in AF; putting the state 
military-educational system in complete compliance 
with the national and allies’ legislation in power; 
the preparation of soldiers, sergeants and officers, 
capable to act in multi-national environment; 
preparation of cadres for the rest of the security 
sector’s structures, for the central administration 
and for the bodies of territorial and local authorities.

l	The reform / transformation going on in 
the Armed Forces is one of the most important 
challenges the military-educational system is facing, 
because there are big tasks in front of the Bulgarian 
state, connected to restructuring of the Bulgarian 
Army with a view to fulfilling the responsibilities 
that result from the NATO and EU membership and 
their conceptual formulation. The armed forces 
transformation is conducted on the grounds of the 
new views of the armies’ development and of the 
new doctrine understanding about the structure 
and preparation of commanders and personnel. 
This imposes the necessity of conducting relevant 
reformations in the system for preparation of 
military cadres and the military education.

The military-education system reform is 
determined by the new requirements for the 
contents and level of preparation of officers in 
the circumstances of changing the structure, the 
strength and the tasks (missions) of the Bulgarian 
armed forces as well as the transformation in the 
civil higher education. The changing requirements 
for the future military leaders and managers makes 
the military education face the challenge for up-
dating the contents, the ideology and the didactics 
of educational process and moving to life-long 
learning system.

The other major challenge the military-
educational system of the country faces appears 
to be its putting to complete compliance with the 
operating legislation – NATO strategic doctrines 
and directives, the Lisbon strategy for establishing 
European educational space and the European 
qualification frame, Republic of Bulgaria Defence 
and Armed Forces Act (RBDAFA), Higher Education 
Act (HEA), Act for the Development of the Academic 
Staff, Vocational Education and Training Act 
(VETA), Medical-Treatment Facilities Act (MTFA) 
and the Pre-school and School Education Act, 
acts of the National Assembly regarding the higher 
military schools statute, the state requirements 
for acquiring higher education, National Defence 
Strategy, Strategy for Development of the system 
for education and qualification of professional 
military servicemen from the Armed Forces of the 
Republic of Bulgaria, Programme for Development 
of the Defence Capabilities of the Armed Forces of 
the Republic of Bulgaria 2020 and for Determining 
the Number of the Armed Forces, adopted with 
Resolution of the National Assembly of 25.11.2015, 
released in Official Gazette, issue 93, of date 
1.12.2015. Plan for the Republic of Bulgaria Armed 
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Forces Development, adopted with Council of 
Ministers Decree №333/29.12.2010, Plan for 
the Development of the Republic of Bulgaria 
Armed Forces 2020, adopted with Council of 
Ministers Decree №382 of 30.12.2015. Doctrine 
for Human Resources Management in the Armed 
Forces, announced with Ministry order № ОХ-
179/06.03.2013, etc.

Republic of Bulgaria NATO and EU 
membership puts in front of the system for acquiring 
military education and qualification the challenge of 
mastering new military culture and the necessity of 
its continuous improvement and synchronizing with 
the requirement for raising the role of knowledge and 
skills of managing personnel at the fulfilment of the 
tasks in front of the national security and defence 
system, and mostly in front of the armed forces.

In order to meet the requirements of the 
continuously changing strategic environment, of the 
increasing need of professional military education 
and of the penetrating new technologies, MES is 
structured and functions in compliance with the 
state educational and qualification requirements, 
the national qualification frame, the European 
directives and NATO directives for organizing and 
conduction of individual preparation of Armed 
Forces personnel.

The control is realized through the system 
of procedures for institutional and programme 
accreditation by the National Evaluation and 
Accreditation Agency (NEAA) and the annual 
financial audits of the Court of Auditors. Thus the 
trend for development of integrated educational 
model that is under continuous civil control, 
characteristic of the leading NATO member 
countries is confirmed. Military education as part of 
the national higher educational system subordinates 
its organization, functioning, management and 
funding to Higher Education Act to a high extent. In 
this regard, one of the most serious challenges is 
associated with the accreditation process, through 
which NEAA recognizes the relevance of activity 
and education quality in the relevant higher school 
with the legal and state requirements.

l	The challenge MES faces for preparing 
soldiers, sergeants and officers, who are capable 
to act in multi-national environment is mainly 
connected to the mastering of new strategic 
culture, set in the ideology and the NATO allies’ 
documents and connected with the changing 
security environment, the mastering of new 
model of strategic and commander’s leadership, 
to managerial skills in managing the resources 
for defence, the construction and integration of 
the armed forces and capabilities for successful 
commanding in wide scope of operations, 
conducted in peace time, in the circumstances of 
crisis and military conflict.

Because of the fact that the modern serviceman 
acts in national, coalition and ally’s format, the set 
of new knowledge is completed by wide range 
of issues on international security relations, the 
law, humanitarian studies and psychology as well 

as mastering the established standard operative 
procedures. Occupying positions in commanding, 
headquarters and bodies of NATO requires 
servicemen to possess specific knowledge, skills 
and qualities. Our military formations participation 
in wide scope of Alliance’s operations makes 
the English language training one of the priority 
tasks, connected to the army modernization and 
transformation in the course of the following years.

Because of that the Bulgarian servicemen 
education in the future would be a system of 
institutional training and qualifying preparation, 
professional practical experience and individual 
improvement through lessons from the practice.

l	Another challenge the military-educational 
system faces is that besides preparing cadres for the 
state defence, it should prepare cadres for the other 
security structures, for the central administration 
and for the bodies of territorial and local authorities. 
The necessity of substantial training of civilians 
on the issues of national security and defence 
management turns into public need and is answer 
to the new requirements for the human resources in 
the field of security and defence, namely – erudition, 
competence, communicativeness and mobility.

In order to carry out the missions formulated 
in the National Defence Strategy the armed forces 
establish and maintain capabilities for executing 
the complete scope of tasks in national, ally’s and 
coalition format, which suppose the necessity 
of possessing appropriate education, specific 
qualification and skills of the servicemen. This is 
achieved through maintaining and development 
of the human factor in the armed forces, and the 
education and qualification acquiring is basic 
function of the military-educational system.

Contemporary security environment and the 
listed challenges as well as the role and mission 
of MES place the system for military education 
and qualification in front of continuously growing 
requirements, the more important of them being 
as follows: to meet the national educational 
and qualification requirements, the national 
qualification frame, the European directives and 
the NATO directives for organizing and conducting 
joint (collective) and individual preparation of 
the armed forces staff; raising the quality and 
effectiveness in the process of education of 
cadres for the security and defence sector through 
applying new interactive methods and technologies 
of teaching; raising competitiveness through 
improving the educational process organization 
and reduction of the training terms; high level 
of professional competence of the individuals 
graduating from military-educational institutions; 
raised requirements towards the preparation of 
the lecturers theoretically and practically as well 
as their foreign language preparation; capability to 
realize mobility of lecturers and students within the 
military universities, colleges and schools in the 
countries from NATO.

This, of course, does not exhaust the list of 
the constantly raising requirements towards MES 
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in the present conditions, which makes it one of 
the most dynamic and proactive subsystems 
of the country’s security and defence system. 
Constantly considered should be the intense 
development of information technologies, which 
imposes constant changes in the methods and 
forms of education and training, conducted by the 
military-educational system through applying new 
interactive methods and technologies of teaching. 
The introduction of quality new educational 
technologies changes the matter of education 
as a whole. It changes from comparatively short-
term military education to life-long education, from 
specialized – it becomes more and more broad. In 
that regard the priority shouldn’t be the mastering 
of particular samples of new techniques but 
establishing general military culture for the officers 
from the various armed forces and types of armies, 
which to ensure effective communication and inter-
action in their future work. Also, more and more 
increasing is the necessity of systematic enhancing 
of the qualification of lecturers in the field of 
information and communication technologies and 
their applying in the military science, etc.

The following major conclusions can be 
defined:

1. Contemporary strategic security 
environment is characterized with complexity, 
unpredictability, dynamic changes and great 
number of risks and threats for the security on 
regional and global scale, and the processes and 
trends in the world, in Europe and in our country 
are directed towards establishing joint political, 
economic, social, defence and legal space; 
globalization of society;s security through building 
flexible and adequate system for international 
security; active involvement of NATO and building 
joint capabilities for solving crisis of any nature, 
worsening demographic development, reducing 
the number or armed forces and restraining the 
expenses for security and defence.

2. The changing security environment makes 
MES face number of challenges, connected 
to functioning in the conditions of reform/
transformation going on in the armed forces and 
competitive environment; correspondence of 
the functioning national and allies’ legal base; 
capabilities to prepare soldiers, sergeants and 
officers able to act in multi-national environment, 
and cadres for the other security structures, the 
central administration and the bodies of territorial 
and local authorities.

3. In order to meet the listed requirements MES 
should satisfy many requirements, among the most 
important are: to comply with the state educational 
and qualification requirements, the national 
qualification frame, the European directives and the 
NATO directives for organizing and conducting joint 
(collective) and individual preparation of the armed 
forces staff; raising the quality and effectiveness in 
the process of education of cadres for the security 
and defence sector through applying new interactive 
methods and technologies of teaching and mobility 

of lecturers and students within the military 
universities, colleges and schools in the countries 
from NATO; raised requirements towards the 
professional competence of the people graduating 
from military-educational institutions and the 
lecturers; good foreign language preparation, etc.

CONDITION AND CAPABILITIES  
OF THE MILITARY-EDUCATIONAL SYSTEM 

OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

According to the National Defence Strategy 
and the Doctrine of the Armed Forces of the 
Republic of Bulgaria one of the key priorities in 
the development of a modern defence institution 
is training and preparation of the people in the 
defence according the present-day standards, as 
far as the human resources are the most important 
element of the defence capabilities and basic 
capital of the armed forces [2]. Military preparation 
represents quite a purposeful process of selection, 
training, education, development, evaluation, self-
evaluation and self-training for establishing leaders 
capable of realizing modern, effective and resulting 
operative-tactic and strategic management.

The system of preparation of human resources 
for the armed forces is realized as individual military 
preparation of the staff, collective preparation 
of the permanently appointed formations and 
joint preparation within established national or 
multi-national military formations [2]. Military-
educational system ensures individual training of 
the servicemen in the system for armed forces 
preparation, defined in the Doctrine of the Armed 
Forces of the Republic of Bulgaria. That is why 
individual training is reviewed in details.

Individual preparation includes the training 
in national and foreign military academies, higher 
military schools and professional colleges that 
ensure the initial training and the consecutive 
professional qualification of servicemen and 
military leaders. Individual training ensures basic 
knowledge and skills of servicemen and is one 
of the main criteria in their career development 
as well as is base for building ready for action 
headquarters and formations [7]. The military-
educational system gives the necessary education 
and qualification for successful realization in the 
military profession as well as in other fields of 
public life, after discharging the servicemen from 
the contract-based engagements for service in the 
armed forces.

According to the Doctrine for management of 
human resources, the military-educational system 
of the Republic of Bulgaria id built and develops in 
compliance with the operating legislation and includes 
the following structures: military academies, higher 
military schools, scientific-research institutes and 
professional colleges. The system is built on historical 
roots, experience and traditions and maintains highly 
qualified academic, science, expert and other staff. 
The military-educational system builds integrated 
educative-material, documentary and scientific base. 
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It maintains and improves information and educative 
fund, rules, processes and procedures, organization 
and technology of training and other assets that 
ensure high quality of the acquired education and 
qualification, in compliance with the state educational 
and qualification requirements in the Republic 
of Bulgaria, the National qualification frame, the 
European directives and the NATO directives.

The mission of the military-educational 
system is to conduct training of military servicemen 
and civilians for acquiring education, qualification, 
competences and to form value orientations and 
mind-set, physical and psychic qualities that comply 
with the needs of the armed forces for building the 
necessary defence capabilities [7].

The main principles of military-educational 
system building and functioning are:

l	Conformity with the functioning legislation;
l	Combining the uniform governance with 

academic autonomy and self-governing;
l	Innovation and binding to the modern 

practice;
l	Education relevance, according the cadre’s 

declarers;
l	Unity of training and education;
l	System, succession and continuity 

between the educational stages and qualification 
levels, modules and stages of preparation;

l	Conformity to national and allies’ doctrines 
and standards;

l	Efficaciousness and economic effectivity;
l	Openness, mobility and competitiveness;
l	Market orientation.
The listed principles are directed towards 

building a modern military-educational system, 
relevant to the strategic security environment and 
the dynamically changing conditions in the NATO 
and EU countries.

The following main strategic goals ensue from 
the compliance with the mission and the principles 
of military-educational system’s construction and 
functioning [6]:

l	Conduction of training in compliance with the 
missions and tasks of the armed forces, country’s 
legislation, NATO requirements, the European 
standards and the model for servicemen’s official 
development;

l	Transition to wide profiled module training, 
based on the system of educational credits 
accumulation and transfer and on lessons from the 
practice;

l	Building a modern educational-material 
base grounded on the information technologies 
with web-based training, simulators and trainers;

l	Introduction of modern technologies of 
lecturing and training;

l	Infrastructure renewal and putting in in 
compliance with the NATO standards’ requirements;

l	Raising the qualification of scientific-
lecturing and scientific-researching staff in 
compliance with the armed forces’ missions and 
tasks and introduction of new criteria for selection 
and development;

l	Improvement of the system for studying 
the trainees realization and taking of managerial 
decisions for changes in the training documentation, 
relevant to the needs;

l	Establishing centers for studying home and 
foreign experience;

l	Conduction of monitoring regarding the 
results from the training.

The above goals are laid down in the Strategy 
for development of the education and qualification 
system of the professional armed forces servicemen 
in the Republic of Bulgaria and we consider them 
being objective, purposeful and outline the main 
directions in the MES development in the following 
several years.

Main tasks of MES are [6]:
l	Preparation of uniform qualification frames 

for officer and sergeant (petty-officer for the Naval 
Forces), on which base the qualification features of 
the various specialties to be elaborated;

l	To complete a review of the training 
documentation for training of officers at strategic, 
operative and tactic level and of sergeants (petty-
officer for the Naval Forces) for conforming to 
the qualification frames and the system of credits 
accumulation and transfer;

l	Synchronizing the specialties and 
specializations on which training at tactic and 
operative level is realized with the table of 
specialties kept on record;

l	To complete the building of academic 
networks in the military schools;

l	To synchronize the system for scientific - 
lecturing and scientific-researching staff evaluation 
with the requirements of Republic of Bulgaria 
Defence and Armed Forces Act (RBDAFA) and 
Higher Education Act (HEA);

l	Improving the system for training process 
evaluation in interior and foreign aspect.

Main elements of the military-educational 
system are:

l	Staff – academic staff, the trainees, 
administrative and servicing personnel;

l	Training-material base – material resources, 
used for he training process realization;

l	Training organization – organizational 
structure, responsibilities and interaction between 
the structures conducting the training and the 
organization related to that process;

l	Training technology – forms of training, 
requirements, training methods, system for training 
quality management.

These elements are functionally connected for 
realizing the training - educational, administrative-
managerial, social-living and financial activity for 
individual preparation of cadres needed for the 
armed forces [6].

We can summarize that the military-educational 
system is complex, adaptive and flexible system 
that develops in unity, with mutual completing and 
without duplicating the civil education system in 
the Republic of Bulgaria. It is meant to correspond 
to the needs of the Bulgarian armed forces for 
training of servicemen and civilians by the Ministry 
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of Defence and other administrations as well as of 
foreign citizens on the issues of security, defence 
policy and military science. MES’s characteristic 
feature is the wide scope of trainees‘categories –  
cadets, post-graduate students, listeners and 
doctorate candidates.

According to Republic of Bulgaria Defence 
and Armed Forces Act (RBDAFA), the military-
educational system is structured by: bodies of 
management at strategic level (from the Ministry 
of Defence), military academies – Georgi Stoykov 
Rakovski National Defence College, Military 
Medical Academy and higher military schools – 
Vasil Levski National Military University and Nikola 
Vaptsarov Naval Academy. Beside them, the 
Institute of Defence also belongs to the military-
educational system. It is a scientific-research, 
research-construction and expert-technical 
section to the Minister of Defence. The Institute of 
Defence is established with Council of Ministers’ 
Decree №140/04.06.2009 and is successor of 
the rich traditions of the former military-scientific 
organizations – Military scientific-technical institute, 
Military scientific-research institute, Institute for 
perspective defence studies, Tests and Control 
Measuring of Armoury, Equipment and Properties 
Executive Agency, Apparatus of the General 
constructor of the Complex automated system and 
the systems C4I of the Ministry of Defence.

We will review in more detail the condition 
and possibilities of Georgi Stoykov Rakovski 
National Defence College, Vasil Levski National 
Military University and Nikola Vaptsarov Higher 
Naval School for individual training, for qualification 
raising and for pre - qualification of the different 
categories of servicemen, civil officers and civilians 
for the needs of security and defence.

The military academy and the higher 
military schools are educational institutions with 
more than 135 years of history, experience and 
traditions and are basic elements of the Bulgarian 
military-educational system in organisational and 
educational aspect, where specialized training is 
realized, qualification and professional preparation 
is acquired by the servicemen and the civil officers 
of the Ministry of Defence as well as by officers 
from other ministries, administrations and civilians 
[7]. Military academies and the higher military 
schools realize specialized education for acquiring 
educational-qualification and educational and 
scientific degree, training for qualification raising 
and for professional preparation of cadres in the 
security and defence sector. Furthermore, they 
conduct training of civilians such as university 
students, doctoral candidates and post-graduate 
students, for acquiring educational-qualification 
degree of „Bachelor” and/or „Master” and 
educational and scientific degree of „Doctor” in 
accredited professional subjects and specialities. 
Acquiring higher military education by the officers’ 
staff is realized for tactic, operative and strategic 
level, where additional post-graduate qualification 
is acquired between each one of them depending 

on the requirements for occupying a particular 
position [7]. The Military Academy and the higher 
military schools are established with resolution 
of the National Assembly, the professional 
sergeants’ colleges – with Minister of Education 
and Science’s order after Minister of Defence’s 
suggestion, and the training centers – with Minister 
of Defence’s order. The Military Academy and 
the higher military schools apply the regulations 
of the Higher Education Act and the Republic 
of Bulgaria Academic Staff Development Act, 
and the professional colleges – the Vocational 
Education and Training Act and the Pre-school and 
School Education Act. Professional colleges for 
preparation of sergeants (petty-officers) carry out 
training for acquiring fourth degree of professional 
qualification by sergeants (petty-officers) under 
the Vocational Education and Training Act under 
the order of Republic of Bulgaria Defence and 
Armed Forces Act (RBDAFA) [7]. Training centers 
for preparation of soldiers (sailors) are established 
with the Minister of Defence’s order, which sets their 
statute, organization and assets [7]. The uniform 
management of military education and qualification 
and of the scientific activity is realized by the 
Minister of Defence in compliance with his given 
powers, and the immediate management of MES 
is realized by the deputy Minister of Defence. The 
connections with other Bulgarian Army structures is 
realized through the Chief of defence. MES realizes 
contacts with Ministry of Defence structures and 
foreign organizations through the deputy Minister 
of Defence responsible for its management [7].

According to the Doctrine for human 
resources management, the acquisition of higher 
education for tactic level is realized in the higher 
military schools and in foreign military academies 
and schools. The acquired military education and 
the periods of training abroad are recognized on 
conditions and under order, defined by an act of 
the Council of Ministers, and the qualification is 
equalized by the Minister of defence’s order [7].

The higher military schools train Bulgarian and 
foreign civilians with secondary education as cadets 
for acquisition of educational-qualification degree 
and professional qualification „officer for tactic 
level of management” and specialized preparation 
for service in the armed forces according the 
state requirements. The conditions and order for 
admittance of trainees are defined by regulation 
and annual orders of the Minister of Defence and 
the chiefs of the higher military schools.

The acquisition of professional qualification 
„officer for tactic level of management” is realized 
in the higher military schools through [7]:

l	Training of cadets for acquiring educational-
qualification degree (EQD) of „Bachelor” in 
specialties from professional profile „Military 
Science” and in civil specialties in compliance 
with established qualification characteristics and 
uniform curriculum;

l	Training of cadets for acquiring educational-
qualification degree of „Bachelor in …” in specialties 
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from professional profile „Military Science” 
without training in civil specialty in compliance 
with established qualification characteristics and 
uniform curriculum;

l	Training of civilians, civil officers and 
servicemen with military title from „private soldier” 
to „officer candidate”, who have graduated higher 
school, after curriculum for acquiring qualification 
in Military Science and adopting first officer rank 
after curriculum for acquiring qualification in 
Military Sciences and adoption of first officer rank 
for appointing to a position in the armed forces.

The cadets, who have completed the 
training in all subjects included in the curriculum 
and successfully took the relevant exams, are 
awarded higher education diploma in educational-
qualification degree „Bachelor” in the relevant 
specialties with professional qualification „officer 
for tactic level of management”.

The training of civilians and civil officers that 
have diplomas for higher education in specialties, 
in which no training is realized in the higher military 
school (medical men, meteorologists, financiers, 
jurists, topo geodesists, conductors and others), 
is realized according curriculum for acquisition of 
qualification in Military Sciences, adoption of first 
officer rank and appointing to a position in the armed 
forces in the scope of career field „professional” [7].

The training of servicemen that have diplomas 
for higher education and possess military rank 
from „private soldier” to „officer candidate” after 
curriculum for acquiring qualification in Military 
Sciences, adoption of first officer rank and 
appointing to a position in the armed forces is 
realized only for honoured after command order 
servicemen with proven qualities, participation 
in missions, foreign language preparation and 
classed for the relevant training [7].

Since 01.06.2010 the higher military schools 
are structured as follows:

Vasil Levski National Military University:
l	All-army Faculty – town of Veliko Tarnovo;
l	Aviation Faculty – town of Dolna mitropoliya;
l	Artillery, Air defence and CIS Faculty – 

town of Shumen;
l	Center for professional and continuing 

education;
l	Center for post-graduate qualification;
l	Center for distance training;
l	Center for preparation of cadres for peace-

keeping operations and experience study;
l	Institute for Research and Innovation;
l	Language and Physical Training 

Department
l	Foreign Language Training Department;
l	Professional Sergeants’ College
Nikola Vaptsarov Higher Naval School:
l	Navigation Faculty;
l	Engineer Faculty;
l	Post-graduate Qualification Department;
l	Professional Sergeants’ College;
l	Military Preparation Center.
The preparation of cadets in the training of 

module “Tactic Level” is separated into academic, 
military, leader’s, foreign language and physical 
preparation [6].

The academic preparation supports and 
further develops the military preparation and 
includes subjects for acquiring of educational-
qualification degree in civil specialties.

The military preparation includes primary 
military preparation with duration of up to 4 months, 
all-army military preparation with duration up to 
6 months and special military preparation with 
duration up to 2 years.

Leader’s preparation is held in regular lecture 
time on a module principle, with theoretic and 
practical lessons throughout the whole course of 
training.

Foreign language preparation finishes with 
exam for mandatory covering of level 1-1-1-1 after 
the requirements of the NATO standard SATANG 
6001.

Physical preparation is held throughout the 
whole course of training regularly and in extra-
curricular time, where each trainee is mandatory 
ensured with three times a week possibilities for 
sports training. Physical preparation is evaluated 
once a year and finishes with state exam.

Academic and professional military preparation 
of cadets shapes them as officers for managing a 
military unit (platoon, company and others equalized 
to it), for managing the war use of the weapons and 
the technical means as well as for observing the 
obligations of duty officers. The preparation during 
the period of training takes place in strict methodical 
consequence, with continuous control and evaluation 
of knowledge and skills. The training finishes with 
state exams. The commander’s probations, flying 
preparation and navigation practice are held in the 
formations of the relevant type of armed forces. 
There the cadets are rendered acquisition of solid 
professional skills and habits [6].

Characteristic feature of the military-
educational system is that in contrast to the national 
educational system, the training for acquiring 
educational-qualification degree “Bachelor” 
in the professional field of Military Sciences 
ensures narrower specialization and extension 
of preparation in compliance with the acquired 
military specialty corresponding to the type of 
army. This is defined by the fact that the graduates 
of the National Military School and the Higher 
Naval School occupy position at tactic level in the 
relevant specialty kept on record, which requires 
knowledge of the material part and specialized 
tactic knowledge and skills.

System for training of officers and civil officers  
at operative and strategic level

Georgi Stoykov Rakovski Military Academy 
conducts training of officers at operative and 
strategic level.

Since 01.06.2010 the main departments of the 
academy are:
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l	National Security and Defence Faculty;
l	Command-Staff Faculty;
l	Linguistic Training Department;
l	Institute for Perspective Defence Research.
Georgi Stoykov Rakovski Military Academy 

as well as foreign military academies and colleges 
conduct acquisition of higher military education and 
qualification for occupying positions at operative 
level. The education acquired in other countries and 
the training periods are recognized at conditions 
and under order, defined with an act of the Council 
of Ministers, and the qualification is equalized to 
the qualification acquired in the military academy 
with Minister of Defence’s order [7].

The Military Academy conducts training of 
Bulgarian and foreign servicemen and civilians, 
who have higher education diplomas, for acquiring 
educational-qualification degree of “Master”in 
accredited specialties of professional fields of 
Military Sciences and National Security and 
acquiring educational and scientific degree of 
“Doctor”in accredited professional fields and 
specialties.

The training under a curriculum for acquiring 
higher education diploma in specialties from 
the professional field of Military Sciences in 
educational-qualification degree of “Master”is 
realized in compliance with state requirements 
ordinance, adopted with an act of the Council of 
Ministers.

The training under a curriculum for acquiring 
higher education diploma in specialties from 
the professional field of National Security in 
educational-qualification degree of “Master”is 
realized in compliance with curricula, approved 
by the Minister of defence, coordinated with the 
Minister of Education, Youth and Science.

The training under a curriculum for acquiring 
higher education diploma in specialties from 
the professional field of Military Sciences is 
characterized by inter-disciplinary and wide range 
preparation, which is due to the fact that the 
graduates of Georgi Stoykov Rakovski Military 
Academy occupy positions at operative level, 
which require wide theoretical knowledge and 
practical skills. This training is organized with 
the goal to ensure the necessary knowledge, 
leader’s skills and habits for work in national and 
multi-national operative and tactic headquarters. 
The training is oriented towards officers and 
civilians from the armed forces, from the other 
ministries and administrations, the central and 
local administration, experts from various fields of 
economic and administrative life [7].

The training in the Operative Level module is 
realized in the Command-Staff Faculty of Georgi 
Stoykov Rakovski Military Academy for acquiring 
educational-qualification degree „Master” in 
specialties of professional profile Military Sciences 
in the field of higher education in Security and 
Defence. The training provides preparation and 
extending other preparation in the field of military 
sciences in compliance with the acquired speciality. 
Officers’ preparation at operative level is separated 

into military, leadership, linguistic and physical 
preparation [6].

Military preparation. Training’s main goal is to 
provide the trainees with preparation in the fields 
of theory of war, strategy, operative art and tactics 
as well as skills to organize and conduct military 
actions and operations in various circumstances 
and with various aims. The following courses 
(subjects) are studied in the module: theory of war, 
strategy; theory and practice of operative art and 
tactics; theory and practice of military operations 
different from war, future operations.

Military special preparation. The module’s 
goal is to extend the trainees’ knowledge and skills 
for activities that are specific for the specialty. 
The studied subjects are defined by the particular 
department after coordinating them with the military 
schools’ curricula and with the courses.

Leadership preparation. The goal is to form 
in the trainees managing skills that correspond 
to the contemporary requirements. The following 
courses are studied in that block: communication, 
leadership, command and management.

Linguistic preparation. Officers’ linguistic 
preparation is conducted in order to achieve 
knowing English language to an extent that allows 
carrying conversation on professional and specific 
topics, using English language literature on the 
specialty and drawing necessary for their activity 
documents in interest of the conduction of activities 
within NATO. The training finishes with test for 
English language mastering under the NATO 
standard of STANAG6001 at a level not lower than 
2-2-2-2.

The training in the master specialty Strategic 
Management of Defence and the Armed Forces 
is a higher stage of preparation of the officers 
from the armed forces and it gives the necessary 
professional qualification for occupying positions 
that require higher military knowledge. Senior 
officers that possess educational-qualification 
degree Master in professional profile Military 
Sciences awarded in higher schools in the country 
or abroad participate in the programme [7].

The training in module Strategic Level is 
held in National Security and Defence Faculty of 
Georgi Stoykov Rakovski Military Academy for 
acquiring educational-qualification degree Master 
in specialty Defence and Armed Forces Strategic 
Management from professional professional profile 
Military Sciences in the higher education field 
Security and Defence [6].

The preparation of officers at strategic level is 
separated into military and leadership preparation.

The military preparation includes studying 
the following subjects: theory of national and 
international security; theory and practice of 
management in crisis, military strategy and 
operative art in joint and multi-national operations; 
theory and practice of defence and armed forces 
management at strategic level.

The Leadership preparation is held in the 
regular lecture hours on a module principle with 



200

theoretical and practical lessons in strategic 
leadership throughout the entire training course.

The graduate may occupy high command 
positions after successful preparation completion 
and depending on his professional experience.

Servicemen and civil officers’ qualification  
extension and pre-qualification

The post-graduate specialization in Georgi 
Stoykov Rakovski Military Academy, Vasil Levski 
National Military University and Nikola Vaptsarov 
Higher Naval School is structured in a system 
of courses with various duration and is annually 
planned depending on the needs of the armed forces 
and of the Ministry of Defence’s structures [7].

Qualification acquisition is training of 
servicemen and civil officers in a profession or 
part of a profession that includes combination of 
professional competences and necessary for their 
formation general educational knowledge and 
skills. Professional competences are formed on 
the grounds of acquired knowledge and skills that 
contribute to manifesting inattentiveness, to team 
work and to quality exercising of certain profession 
according the state educational requirements for 
acquiring qualification in a profession.

Qualification extension is training for 
maintaining and improving professional knowledge 
and skills of servicemen and civil officers during 
their service entire period in compliance with their 
job description, and the current and future armed 
forces tasks, the military science achievements 
and the development of armaments and fighting 
equipment [7].

The qualification is acquired, extended and 
improved through training in courses for job and 
additional (target and linguistic) qualifications. Job 
qualification is training for mastering knowledge 
and skills that are necessary for occupying 
particular positions. Additional qualification is 
training for mastering additional knowledge and 
skills necessary in the process of professional 
activity.

Job qualification continues up to 16 school 
weeks for getting additional knowledge and skills 
necessary for occupying position, for ensuring 
fast and effective acquaintance with the work and 
position realization [6].

Target qualification is in the form of seminars 
and courses with duration from one to four weeks. 
It is conducted for mastering specific knowledge 
and skills on issues no training in the master 
programme is conducted on, or ones imposed 
by the completion of specific missions and tasks, 
changes in staff, job descriptions, introduction 
of new fighting equipment, new doctrinal and 
military documents, etc. Target qualification is not 
connected with the trainees’ positions but with the 
nature of their activity [6].

The linguistic post-graduate qualification 
is held at levels of duration varying from 8 to 14 
school weeks. Each next level training officers, who 

possess document for completed previous level [6].
The training in courses for acquiring and 

extending the qualification and for pre-qualification 
of servicemen and civil officers from the armed 
forces is carried under order and conditions, 
regulated with Ordinance № Н-19/25.05.2010 
of the Minister of Defence, and the civil officers 
training is held in compliance with the orders of 
the Labour Code. The courses for acquiring and 
extending of qualification and for pre-qualification 
of servicemen and civil officers are announced 
annually in the Courses Register with order of the 
Minister of Defence. The administrative and training 
documentation of courses are elaborated by the 
training organizations after announcers’ suggestion 
and are approved by the Minister of Defence [7].

The forms of training in courses for acquisition 
and extension of qualification and pre-qualification 
are full-time, extramural and distant.

Analysing the contemporary status of 
Bulgarian military-educational system, there are 
single problems and discrepancies seen that 
impede the system’s functioning. The resource 
provision is the part of the entire organization 
of activity in the Military Academy, the National 
Military University and Higher Naval School that 
creates the necessary material prerequisites for 
normal conduction of their everyday activity. The 
complex development of the tree basic elements 
of resource provision – human resources, financial 
and material provision and infrastructure are the 
necessary requisites for achieving its final goal.

In negative aspect, analysing the results 
from the activity of Georgi Stoykov Rakovski 
Military Academy as well as of the higher military 
schools in the recent years, it is seen that they face 
common for all as well as specific difficulties that 
impede the training process additionally and create 
preconditions for reducing the quality of training. 
Some of them are: presence of great number of 
vacant lecturers’ positions; ageing lecturers’ staff, 
particularly concerning the lecturers with academic 
rank; lack of motivating system for the officers from 
the headquarters and the armed forces formations 
to realize themselves as lecturers; insufficient 
and ineffective usage of instructors in the training 
process; execution of unusual obligations by the 
lecturers staff and the trainees; insufficient financial 
providing for modernization of training-material 
base and infrastructure; limited possibilities for 
practical training of cadets concerning material 
issues, etc.

The following conclusions can be made after 
analysing the overall condition and possibilities of 
military-educational system:

1. Military-educational system of the Republic 
of Bulgaria is built, functions and develops in 
compliance with the legislation in power with the 
following structures: military academies; higher 
military schools; scientific and research institutes 
and professional colleges that include elements 
such as lecturers staff, training and material base, 
organization and technology of training.
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2. In compliance with its mission MES, as a 
whole, performs its tasks successfully concerning 
conduction of training of all categories of servicemen 
(officers, sergeants and soldiers) and civil officers 
from the Ministry of Defence as well as of officers 
from other ministries and administrations, central 
and local administration, for acquisition of education, 
qualification, competencies and shaping of qualities 
that correspond to the needs of armed forces for 
building the relevant defense capabilities. The 
acquisition of higher education by the officers’ staff 
is realized for tactic, operative and strategic level 
in professional profile Military Sciences. Training in 
professional profile National Security at operative 
and strategic level is conducted for civilians. All of 
them are offered also training for educational and 
scientific degree Doctor in accredited professional 
professional profiles and specialties, and they 
can also acquire job and additional post-graduate 
qualification depending on the requirements for 
occupying particular position.

3. Under the conditions of dynamically 
changing security environment, under the influence 
of the processes originating from NATO and EU 
regarding the education and training and the limited 
resources separated by the state for the security 
and defence sector, MES faces new requirements 
that outline the directions for its development and 
improvement in the contemporary conditions. At 
the same time there are number of discrepancies 
and problems for solving in from of MES, namely: 
over-normative burdening of the lecturers’ staff, 
ageing lecturers’ staff with academic rank, lack 
of motivation for new lecturers, limited financial 
resources for maintenance of educational and 
material base and infrastructure, etc.

DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT 
OF THE MILITARY-EDUCATIONAL 

SYSTEM AND ITS CONTRIBUTION FOR 
STRENGTHENING NATIONAL SECURITY 
AND THE DEFENCE OF THE COUNTRY

Analysing the main military-educational 
system elements’ condition (personnel, educational 
and material base, organization and technology 
of education) and considering the necessity of 
complete military education harmonizing with the 
requirements of the European directives and NATO 
directives, we can outline the main directions and 
possibilities for improving of the Bulgarian military-
educational system in conceptual, organizational 
and technological aspect.

Conceptual improvement  
of military-educational system

Republic of Bulgaria’s membership in NATO 
and the EU brings the necessity for medium turn 
plan for entire harmonization of military education 
with the military education provided by similar 
colleges and academies in the allied countries, for 
enhancing the competitiveness of the system for 

military education and qualification at operative 
and strategic level. In pursuance of the signed 
international treaties and the adopted national 
strategic documents, with Minister of defence’s 
order № ОХ-249/18.04.2011 organization for 
development of MES is established in compliance 
with the White Book of Defence and Armed Forces 
and the Plan for Republic of Bulgaria Armed Forces 
development to 2020. It is planned that the system 
for acquiring military education and qualification 
to be up-dated in compliance with NATO strategic 
doctrines and directives from the Lisbon strategy for 
building European education space and European 
qualification frame, and the requirements for the 
higher military education and professional training 
connected to them.

The activity on development and setting the 
system for acquiring of military education and 
qualification in compliance with the Alliance’s 
strategic documents is conducted in the following 
directions:

1. Further improvement of military-educational 
system according national and European legislation 
and NATO directives for achieving quality individual 
preparation of the armed forces personnel;

2. Acquisition of knowledge and enhancing 
the skills aiming building necessary skills and 
competences for achieving conformability with the 
NATO member countries in participation in multi-
national missions, trainings and operations;

3. Realization of close and continuous relation 
between educational and training institutions and 
the users/requester of cadres;

4. Better use of information technologies 
based on WEB-training, simulators and trainers and 
introduction of modern technologies of lecturing 
and learning;

5. Ensuring the quality of higher education 
and professional training in qualification courses;

6. Setting and bounding the national 
qualification system with the European qualification 
frame (EQF);

7. Establishment of new and change of the 
existing courses for acquisition and extension 
of qualification aiming ensuring the career 
development of sergeants’ staff;

8. All certificates fro acquired qualification, 
diplomas and other type of documents issued by 
the higher military schools to clearly point grounding 
on the relevant EQF level;

9. Improvement of sergeants’ staff preparation 
in the professional sergeants’(petty officers’) 
colleges as well as through creating opportunities 
for adopting the military rank Junior Sergeant after 
completing training in training center of the relevant 
type of armed force;

10. Ensuring training in the course of the entire 
period of military service and use of the possibilities 
of information and communication technologies for 
access to training at any time;

11. Increase of the investments in military 
education and qualification and efforts for up-dating 
and modernizing of material and training base [11].
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Great part of the planned particular actions 
under the pointed directions for MES improvement 
are executed and the process continues according 
to plan, while preparedness for immediate reaction is 
maintained for in the European and NATO directives. 
This way the legislation for the Bulgarian military-
educational system functioning is synchronized with 
the national and the European legislation and the 
NATO directives, by which national programmes for 
education and operative preparation are equalized 
with the Alliance’s standards as well as the quality 
requirements and criteria for the higher military 
education and professional training.

Review and up-date of the 2006 Strategy for 
development of the system for Republic of Bulgaria 
Armed Forces education and qualification of 
professional servicemen is necessary, considering 
the occurred changes in conceptual, doctrinal, 
organizational and terminological aspect.

Beside that the already mentioned problems 
with the ageing lecturers with academic rank, the 
presence of great number of vacant lecturers’ 
positions and the lack of motivation system for the 
officers from the headquarters and armed forces to 
become lecturers, could be solved by:

l	Elaboration of new conceptual documents 
or making changes in the existing ones to turn them 
into powerful tool, with which the status quo to be 
changed. Only this would ensure independence 
and higher autonomy of military schools and 
academies, similar to the ones in the rest NATO and 
EU countries. The military education system in its 
contemporary shape is too centralized, distant to the 
troops and headquarters life and not always flexible 
and adequate to the changing circumstances;

l	Change in some of the strategic 
organizational regulating documents – Defence 
and Armed Forces Act (DAFA), Regulations for 
Enforcing DAFA, Strategy for development of 
Republic of Bulgaria professional servicemen 
and armed forces education and qualification 
system etc., to give possibilities for better financial 
conditions and to guarantee the career development 
of the officer-lecturer. Beside that, to ensure binding 
of officers lecturers’ with the practical execution of 
tasks in the headquarters and the troops through 
probations, participation in trainings and rotation;

l	In order the position of a lecturer in the 
higher military school to gain attractiveness, the 
positions there should be equal or higher that the 
similar ones ones in the forces or the relevant 
headquarters. There is no other known and 
successful motive for attracting to the lecturers’ job, 
except the higher position and the better payment.

l	2-3 years of practice at an academic 
position to be set as mandatory condition at the 
enrolling on particular positions at operative and 
strategic level in the Ministry of Defence.

Military-educational system organizational  
improvement

MES organizational improvement includes 

the elements personnel and training organization, 
as far as this process concerns the inter-relation 
between the academic staff, the trainees, the 
administrative and servicing staff of the military-
educational entities, but also influences the 
organizational structure, the responsibilities and 
inter-action between the institutions that conduct 
the training, and the organizations users and 
requesters of cadres.

l	The armed forces structure review and the 
adopted by the National Assembly White Book for 
the Defence and the Armed Forces are completed 
until 2014, and the adopted Plan for the Armed 
Forces Development to 2020 makes analysis 
and defines the relevant activities for the change 
implementation.

In pursuance of the Plan for the Republic of 
Bulgaria Armed Forces Development, section 
Education, Science and Training is planned 
the higher military schools to maintain their 
institutional and programme accreditation, to 
optimize their structures through mainly reduction 
of the administrative and provisioning staff and to 
create new possibilities for maximum scope of the 
candidates for  training in them [5].

In order the higher military schools to be able 
to realize their priorities regarding possibilities 
developing the existing acquiring new ones, the 
following activities are carried: military higher 
schools structure inside optimization aiming 
administrative and provisioning staff reduction; up-
date of the requirements for acquiring educational 
- qualification degree Bachelor and Master in the 
specialties from Military Science professional 
profile; elaboration of new training documentation 
for cadets and civilians training with term of 
training 3 years and 1,5 years; transfer to 14-month 
training of listeners – full-time form; better use of 
the possibilities for integration with other higher 
schools (Erasmus and Military Erasmus); setting 
higher criteria at the selection of scientific cadres 
–servicemen and civilians: proved professional 
qualities, skillfulness and foreign language at a level 
not lower than 2-2-2-2 after STANAG, practical and 
military experience from participation in Alliance’s 
and coalition missions and operations (only for 
the servicemen); opening position Instructor for 
military-applied, professional and practical training 
in the military academies and the higher military 
schools aiming close binding of cadets’ and 
listeners’ training and practical preparation [5].

Great part of the described activities is 
completed, and as for the position Instructor, the 
task is fulfilled, but as it was already mentioned, 
the effectivity of that institution is still too low. The 
reason is that instead of the officers returned from 
international positions to share their experience 
in the Military Academy, the National Military 
University or the Higher Naval School for 1-2 years, 
they are sent to Staff 916 in the Ministry of Defence, 
and these positions are occupied by officers with 
no experience like that.

l	The other direction for MES organizational 
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improvement is an inter-disciplinary joint training of 
the officer (employee) from the security and defence 
system at strategic and operative level as well as 
education that allows him growing in the national 
hierarchy and in the international organizations.

The joint training and preparation of military 
and civil experts for work at the various managerial 
levels gets more and more significant in the 
public space. The training at this level (of jointly 
military and civil experts) is conducted by selected 
lecturers with attracting experts from ministries, 
administrations and other civil structures, in groups 
of not more than 14-16 people, allowing substantial 
discussions and using of the most modern means 
of illustrating and analysis. Beside that, joint training 
of officers from the various types of armed forces 
is of crucial significance for the transformation in 
the military education and for achieving the goals 
of the operative compatibility. Education in joint 
programmes has a significant contribution for 
establishing new military culture and mentality and 
guarantees maximum use of specific capabilities for 
achieving quick and decisive effect in operations.

On the other hand, joint training is one 
of the main directions in the process of NATO 
military capabilities transformation. This requires 
coordination and uniting individual and collective 
training and NATO operative preparation as well 
as equalizing national programmes for training and 
operative preparation with the Alliance’s standards. 
That’s why a key approach in the realization of 
the policy in the field of military education and 
qualification should be improvement of the joint 
nature of training at strategic level and its distribution 
and establishing at operative and tactic level.

l	Crucially significant for the MES 
organizational improvement and training quality 
raising is the effective involvement of the users/
requesters of cadres, i.e. Ministry of Defence, Staff 
of Defence and the various types of armed forces 
in the elaboration of the qualification characteristics 
as well as the extending of cooperation between the 
Military Academy and the higher military schools, 
the Bulgarian Academy of Sciences, the universities 
and other institutions and higher specialized schools 
in Bulgaria, and particularly the international 
cooperation. The active inclusion and participation 
in the Military Erasmus initiative contributes more 
and more to bringing closer the standards in the 
future officers preparation in the military schools of 
the European Union member countries.

l	Favourable opportunity for each educational 
institution to raise the training quality is planning 
organization improvement, training process 
conduction and reporting. This is a combination 
of particular activities with view to the specifics of 
each higher military school and there are particular 
bodies and working methodics at each place.

l	Beside that, organizational improvement 
could be very useful for overcoming the common 
problem with the insufficient financial and material 
resources for ensuring the activity of the Military 
Academy, the National Military University and the 
Higher Naval School, where the expenses are 

limited and additional income is ensured in the 
budget of the relevant school through resourceful 
organizational solutions. For example – planning, 
programming and budget-making processes 
optimization; financial ensuring of priorities; own 
income increase through organizing the conduction 
of training and qualification courses, participation in 
scientific projects and energy effectiveness projects; 
close collaboration with the types of armed forces 
and the business on joint projects, etc.

l	Over-normative burden of lecturers’ staff 
could also be relieved through organizational 
measures such as purposeful planning, combining 
of number of trainee groups in bigger flows in same 
subjects, electronic examining, etc.

Generally, these directions do not exhaust all 
possibilities for optimization of activity but give a 
path for overcoming the difficulties and opportunity 
for MES to meet more fully the higher requirements 
and challenges that result from the security 
environment.

Military-educational system technological  
improvement

MES technological improvement includes the 
elements of personnel, training and material base 
and technology of training, as far as this process 
requires academic staff preparation enhancing, 
training and material base improvement and 
applying modern forms and methods of training as 
well as training quality management system.

In order to be adequate with the wide use of 
information technologies in the field of education, 
MES should: first, provide good preparation to 
the academic staff as well as to the trainees and 
to the CIS (Computer and Information Systems) 
exploitation and maintenance team, training 
equipment simulators; second – to provide modern 
training and material base, equipped with quality 
techniques and licensed software products and 
software; and third – to ensure strict observing 
of the requirements of Classified Information 
Protection Act, Personal Data Act and other 
regulatory documents in the work process.

l	The high requirements towards the 
military education and qualification imposed the 
wide introduction of information technologies, 
modeling and simulations and modern web-based 
training in education. Modeling and simulations 
virtual world is the modern military education 
and military scientific research environment. 
New national and allies’ missions and tasks 
require preparation for holding operations in any 
geographic and climate conditions, which could 
be virtually reproduced only through modeling 
and simulations.

l	New realities require from MES enhancing 
quality and effectiveness in the process of training 
cadres for the security and defence sector through 
applying new interactive lecturing methods and 
technologies, impose higher requirements towards 
the professional competencies of graduates of 



204

military-educational institutions and towards the 
lecturers’ preparation for better use of information 
technologies, based on web-training, simulators 
and training equipment and introduction of modern 
technologies of lecturing and learning as well as 
ensuring access to training at any time.

l	Applying the newest achievements of 
science, technics and technologies in the field 
of military education and qualification leads to 
achieving optimization of the element technology 
of training and considerable modernization of the 
training process itself in several directions: higher 
effectiveness and efficacy, embracing bigger 
group of trainees, more efficient training time and 
training at any time, distant training and training 
under individual plan, joint/cooperated training 
with other academies, schools and institutions in 
real time, enhancing the overall academic staff 
preparation, etc. This contributes more and more 
to getting closer to the standards of preparation of 
future officers in the military schools of the NATO 
and European Union member countries and to 
achieving high extent of compatibility.

Summarizing the information on the actual 
condition with the main profiles and possibilities for 
improvement of the Bulgarian military-educational 
system, the following conclusions could be made:

1. The impact of the processes taking place in 
NATO and the European Union regarding education 
and training, are the main favourable factor for the 
future Republic of Bulgaria military-educational 
system’s development and improvement. All this 
imposes continuous improvement of the system 
for military education and qualification in at least 
three aspects – organizational, technological and 
conceptual.

2. The main issues in the military-educational 
system’s conceptual improvement are legislation’s 
base change and maintenance in compliance with 
the national and European legislation and with the 
NATO directives and creating favourable conditions 
for attracting young officers to the lecturers’ job and 
in organizational aspect – higher military schools 
structures’ interior optimization; administrative and 
providing staff reduction; training forms and terms 
change; extending the joint training at strategic and 
operative level; close interaction and cooperation 
with the types of armed forces on joint projects; 
international cooperation and experience exchange 
with scientific-educational and scientific-research 
institutes in the country, etc..

3. The opportunities for technological 
improvement include extended introduction of 
information technologies, modelling and simulations, 
building of a new information environment of 
training and applying new interactive methods 
and technologies of real-time distant lecturing and 
serviceman and civil officers life-long training.

GENERAL CONCLUSIONS

1. The strategic environment changes in 
the beginning of the 21st century, the county’s 

equal-rights membership in NATO and the EU, 
the changes in the regulatory acts regarding 
collective security and defence, the transition 
to professional army, the building of armed 
forces new structure, personnel, armaments 
and technics reduction, Bulgarian Army forces’ 
participation in international missions and multi-
national headquarters imposed new requirements, 
challenges and directions for development and 
improvement of military-educational system for 
building of efficient armed forces adequate to 
the dynamically changing circumstances in the 
security environment.

2. Republic of Bulgaria military-educational 
system is built on historical roots, experience and 
traditions, has highly qualified academic, scientific 
and expert staff, developed training and material, 
documentary and scientific base, maintenance 
and improvement of information and training fund, 
rules, processes and procedures, organization 
and technology of training and other assets that 
ensure at the moment high quality of the acquired 
education and qualification, in compliance with the 
state educational and qualification requirements, 
the national qualification frame, the European and 
NATO directives.

3. In the circumstances of dynamically 
changing environment, the complicated processes 
taking place in NATO and the EU, regarding 
education and training, and the limited resources, 
separated for the security and defence sector 
by the state, MES faces new requirements thus 
outline the directions from its development and 
improvement in the contemporary conditions. 
Beside that, MES has number of discrepancy 
and problems to solve, namely: Over-normative 
burden of lecturers’ staff, ageing lecturers with 
academic rank, lack of motivation for new lecturers, 
limited financial resources for maintenance and 
modernization of training and material base and 
infrastructure.

4. NATO and the EU are favourable factor for 
the future development and improvement of the 
Republic of Bulgaria military-educational system. 
But that imposes continuous improvement of military 
education and qualification system in three directions 
- organizational, technological and conceptual. In 
conceptual aspect it imposes setting and maintenance 
of legislation in compliance with the national and 
European legislation and the NATO directives, for 
attracting young and perspective officers for lecturers, 
and in organizational – structures optimization; 
administrative and providing staff reduction; training 
forms and term change; joint training; successful 
financial management; collaboration and cooperation 
with the types of armed forces; international cooperation 
and experience exchange inside the country, etc. The 
possibilities for technological improvement include 
extended introduction of information technologies, 
modeling and simulations and application of new 
interactive methods and technologies of real-time 
distant lecturing and servicemen and civil officers life-
long training.
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5. In the changed security environment, the 
system for human resources preparation for the 
armed forces (individual and collective) includes 
activities and processes that require time and 
resources for training of servicemen for achieving 
certain standards. Regardless of where and at 
what level the serviceman prepares, he has to 
be provided purposeful, realistic, challenging and 
resource-ensured preparation. These requirements 
towards the military-educational system are 
the grounds, necessary for building skillful and 
situation-adaptive servicemen, headquarters and 
forces (APPENDIX №1 and №2).

CONCLUSION

The condition of MES in the time of the 
research is in objective connection and dependence 
on the security environment in the country and on 
the processes taking place in NATO and the EU 

regarding education and training. The systems 
functions in the conditions of insufficient financial, 
material and human resources for execution of 
its mission and tasks and develops for setting in 
full compliance with the state educational and 
qualification requirements, the national qualification 
frame and the European and NATO directives.

Military-educational system has established 
national strategic documents for its future 
development in medium term and has potential to 
perform the planed actions for improvement and for 
contribution to the enhancing of national security 
and country’s defence.

The Bulgarian military education and 
qualification synchronizing with the ones in the EU 
and NATO countries in conceptual, organizational 
and technological aspect is of primer significance 
for the transformation of military education and 
for achieving the goals on operative compatibility 
between the armed forces.
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APPENDIX №1

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT IN VASIL LEVSKI NATIONAL MILITARY  
UNIVERSITY – VELIKO TARNOVO

The academic staff and the doctoral candidates are the major participants in the process of exploitation 
and commercialization of scientific researches results in Vasil Levski National Military University – town 
of Veliko Tarnovo.

Academic staff includes lecturers on primary labour contract (PLC) and enrolled on other type 
of contract (see Table 1). The lecturers’ staff data for the period 2011 – 2016 point that the number of 
academic staff (totally and by groups) is relatively constant, reaching lowest values for the individuals on 
primary labour contract towards the end of 2016. 

Table 1. 

Academic staff in Vasil Levski National Military University  
for the period 01.01.2011 – 31.12.2016

Lecturers

Distribution by years 
(number of individuals)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

On PLC:

- With academic rank 88 96 76 86 84 84

- Without academic rank 122 114 141 131 133 125

Totally 210 210 217 217 217 209

On another type of labour contract 31 33 36 35 34 37

TOTALLY: 241 243 253 252 251 246

Despite the negative trend for the overall staff, there are enough lecturers on PLC in the higher 
school, who to actively participate in the processes of transferring and commercialization of the scientific 
research results. 

Doctoral candidates are also active participants in the knowledge transfer in regard to presenting 
suggestions for improvement of public and business sector practice. Within the period 01.06.2011 - 
01.06.2016, 56 (fifty six) doctoral candidates have defended dissertation papers in Vasil Levski National 
Military University in all training forms. 15 (fifteen) of them are exterior for the university individuals, i.e. 
there are not listed in the staff to the date of their defence. The total number of doctoral candidates in Vasil 
Levski National Military University in the beginning of 2017 is 33 (thirty three) individuals, distributed by 
training forms and faculties as follows:

Table 2. 

Doctoral Candidates distribution  
in Vasil Levski National Military University to 05.01.2017

Main Department
Form of training for doctoral studies

Full-time Extramural Through 
Specialization TOTALLY

All-army Faculty 1 3 10 14
Artillery, Air defence and CIS Faculty 3 4 4 11
Aviation Faculty 0 5 3 8
TOTALLY FOR THE NATIONAL MILITARY 
UNIVERSITY 4 12 17 33

A system for tracing results and speeding the intensity if “science-practice”connections is necessary, 
including through maintaining contacts with doctoral candidates, who have started working after defending 
their doctoral papers and/or with lecturers, who had preferred to change the field of their professional 
career outside higher education.
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There is lack of data in the university on the lecturers’/researchers’ information regarding the 
opportunities for commercialization of their scientific studies results as well as on them whether being 
interested in performing expert and consultant activities through the mediation of the higher school. Nor 
trainings or information meetings on such issues are organized.

Projects

An important source of new knowledge on servicing the processes of transferring and commercializaing 
are the implemented scientific-research projects. The predominant part of projects for the period 2010 – 
2016 is realized with funds from the state subsidy for inherent for scientific-research activity (SRA).

Vasil Levski National Military University, through its specialized section – Scientific-Research and 
Innovation Activities Institute, applied, is approved and is implementing four projects under Human 
Resources Development Operation Programme at a total value of 1 510 000 BGN as follows:

1. Project New Possibilities for Life-long Learning through modernization of Centre for Distant Training 
of Vasil Levski National Military University at a total value of 606 000 BGN; 

2. Project Up-date of Training Programmes in Vasil Levski National Military University, town of Veliko 
Tarnovo in Compliance with the Labour Market Requirements at a total value of 276 000 BGN;

3. Project Management System Improvement in Vasil Levski National Military University at a total 
value of 486 000 BGN;

4. Project Development of Modern System for Qualification and Career Development of Lecturers in 
Vasil Levski National Military University at a total value of 142 000 BGN;

Since 2010 annual competition for distant piloted flying apparatus (DPFA) is organized in the Aviation 
Faculty. Teams of only trainees – cadets and university student, are eligible to participate, and the main 
competition requirement is for the FA not to be purchased ready for use but to be constructed by the 
competition participant. 

Designed by a creative team of lecturers and trainees, remote unmanned aircraft piloted is presented 
in three consecutive editions, starting from 2011, at Specialized International Exhibition for Defence 
Equipment Hemus. This is a forum with traditions and prestige since 1995. It is held once every two years 
under the patronage of the Ministry of Defence and the Ministry of Economy of the Republic of Bulgaria.

Data show that the participation of university lecturers, cadets, university students and doctoral 
candidates in scientific-research projects financed from public funds from this source, is comparatively 
stable throughout the whole analysed period. Only the number of researchers from outside the staff of the 
higher school reduces.

The research projects, implemented by university’s lecturers are in compliance with its mission, goals 
and tasks as well as are in the fields of higher education and science, developed and maintained by the 
higher school through the accreditation procedures, and the researches are connected with attractive 
topics and practical problems in contemporary fields in the area of military sciences, national security, 
technical sciences, economics, administration and management. The focus is put on modern theoretical 
formulations, conceptual and empiric models, ideas and suggestions for public policies improvement in 
national and regional aspect as well as on particular business solutions. This is achieved in the period 
2011-2016 through participation of the University and its academic staff single members in activities and 
implementation of joint projects as follows:

l	Joint implementation of 4 (four) projects together with NAVEL OOD – city of Varna: Simulator for Training 
Fore Artillery Observers ПАН – 1; System for Active Air-defence Means Management; VCCS Command 
System for Funds Management; Extending the Possibilities for Artillery Simulator ПАН – 1 Tactic Parameters 
Change; Design, Mounting and Maintenance of Light and Heavy Shooting Arms Training Complexes;

l	Joint implementation of 2 (two) projects with PROMAKS 99: Modernized Radio-locating System 
for Landing – РСП-10МН and Active Air-defence Means Management System;

l	Implementation of project Automated System for close navigation TACAN – under Cooperation 
Programme between Republic of Bulgaria and the USA FMF (Grant Contract BU-D-DAF);

l	Implementation of project CCS Command System for Funds Management with BALKANTEL - 
OOD (Contract УД-04-79);

l	Joint activities on implementing 2 (two) projects with Episkop Konstantin Preslavski University of 
Shumen: Development of Methods, Models, Algorithms and Programmes, Connected with Linear and 
Additive Codes, Used for Information Protection and Studying the Possibilities of Mobile Learning in the 
Higher Schools for Extending the Scope of Learning Without Borders;

l	Project Computer Crimes and Information Security;
l	Joint project Design, construction and Introduction of Digital Library, Training Information System 

and Experimental Virtual Laboratory in the Field of Automobile Techniques with the Help of Modern 
Technologies, implemented with Mathematics and Informatics Institute of the Bulgarian Academy of 
Sciences (BAS);

l	Joint project on topic Theoretical Experimental Study of the “Combined Blow”Effect between Sofia 
Technical University and Aviation Faculty;
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l	Work on a joint project on topic Helicopter Protection from Rocket-Propelled Grenade (RPG) 
between BAS Metallography Institute, Institute for Defence Perspective Studies (IDPS) – Ministry of 
Defence and Aviation Faculty;

l	Work on a joint project between Defence Security Cooperation Security and Aviation Faculty, 
named International Military Education and Training, implemented for building a linguistic laboratory;

l	Work on project Integrated Training for Peace keeping and Security Management – ITPSSM;
l	Work on a joint project English Language Training as Confidence and Security Building Measure 

between Organization for Security and Cooperation in Europe and Aviation Faculty;
l	Project Music, Mathematics and Informatics, implemented with Holy Cyril and Methodius University 

of Veliko Tarnovo.
Part of the project results for partial financing of scientific events are connected with new 

knowledge dissemination. Conditions for publication activity and discussions on current problems of 
science and practice are created as result of the implemented projects; the process of inclusion in formal 
and informal scientific networks and scientific associations is supported to e certain extent, through 
providing environment for contacts between representatives of Vasil Levski National Military University 
and foreign scientists, representatives of institutions and business; partnership relations with scientific 
and economic organizations from the country and abroad are strengthened and extended; data bases of 
publications are established; access to information resources for using specialized platform for projects 
management is ensured.

The pointed facts are proof for positives in the direction of knowledge transfer through free 
dissemination of the scientific-research results. The commercial aspect is missing. Actual contribution for 
the business is not considered. Declared interest from the practice is also missing. No commercialization 
two-side connections of high school-business type are establishes on that grounds.

The most recent changes in the legislation1 on the way of defining the annual amount of funds for 
financing the inherent for the universities scientific-research activity (SRA) are grounds for predicting 
decreasing amount of public funds of such a source of financing and increasing the deficit of cash 
resources for establishing new knowledge through similar type of projects. These changes would lead 
to raising the role of commercialization of scientific research results as source of additional finances for 
research activities.

The weak presence of the university in the international project space, in the direction of individual and 
joint projects with foreign partners is problematic. Such a picture hides danger of: limited possibilities for 
communication activity in international aspect, insufficiency visible presence in the international networks 
and associations, indistinguishable in the international scientific space, lack of suggestions for inclusion 
as partner in international projects, lack of capacity and references for management and coordination of 
significant international projects, etc.

What is recognized is overall shortage of finances for providing active scientific-research process, 
supported by the the higher school, which imposes search for options for increasing the amount and 
diversification of financing sources, mainly through scientific-research results commercialization, directed 
towards servicing the business and the public institutions. Supporting actions and stimuli are necessary for 
maintaining and raising the researchers’ interest for scientific-research projects, which to create positive 
pre-conditions for creating new knowledge with application element at the entrance of the transfer and 
commercialization process.

Publication activity and quotability

Vasil Levski National Military University – town of Veliko Tarnovo has available resources and offers 
favourable environment for dissemination of scientific-research activity results through maintenance of 
own funds, press, internet carriers, etc. 

Vasil Levski National Military University – town of Veliko Tarnovo maintains the following own 
editions: magazine Vasil Levski National Military University Year Book and Collection of reports of Annual 
International Scientific Conference.

Data shows scientific production volume increase.
Collections of higher school’s editions are included in the on-line version of Researchgate and the 

university’s Internet page.
The publications in the higher school’s editions that are result of projects and/or presenting in 

various electronic data bases are proof for the fast and various public representations, but mainly 
among the clearly scientific environment. That publicity does not find wider continuation. New 
knowledge is not always used for performing expert and consultant activity, and its applying within 
the training activity is limited. Missing is sufficient information for the better use of new knowledge as 
a superstructing element in consecutive joint activities and projects with the business and the public 
institutions.

1 Наредба за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния 
бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност.
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Scientific production gets publicity but there is need of additional proactive measures for it to become 
more recognizable as being useful for the business and to bring economical benefit for the university.

Table 3.

Scientific production of Vasil Lavski National Military University by types of publications  
for the period 2011 – 2016

Type of publication
Year 

(number of publications) For the 
period

2011 2012 2013 2014 2015 2016
1. Scientific publications
1.1. Monographs 4 6 6 9 8 3 36
1.2. Studies 5 2 3 14 5 1 30
1.3. Articles 42 38 40 37 38 18 213
1.4. Reports 234 216 241 251 128 103 1173
2. Manuals and textbooks 20 11 81 52 17 9 1642
3. Publications totally
4. As a result of completed projects: 84

- Including abroad - - - - - - -

The interest towards Internet space as place for publishing is increasing. But no significant increase 
of publications in electronic editions outside the university is registered. An institutional edition with an 
impact factor and/or impact rank is missing. Among the possibilities for overcoming these problems is the 
support on the behalf of the higher school regarding publishing in such edition, enhancing lecturers’ and 
researchers’ linguistic preparation, encouraging the cooperation and joint publishing, support for publishing 
in such editions and undertaking actions for including the higher school’s edition in the secondary literature 
sources.

The restrictive parameters of scientific-research activity that is financed with public funds are in the 
direction of limited funds and higher requirements for practical applicability. Insufficient funding of publishing 
in foreign editions and the representing at international forums does not give opportunity for wide-range 
transfer of knowledge. What is necessary for the near future is seeking not just one but combination of 
various sources of funding, attracting a lot of partners with capacity, including financial resource as well 
as suggestion of attractive instruments that would draw the university closer to the business environment. 

Forums

Vasil Levski National Military University organizes activities and public events for popularization 
of the higher school’s scientific production – conferences, seminars, round tables, scientific sessions, 
discussions, etc. The university has hosts considerable number of scientific events that have drawn as 
participants researchers from many higher schools and scientific centres from the country and abroad. 
Collections of reports presented at the relevant national and international conferences are published for 
use at the forums. 

Vasil Levski National Military University maintains sufficient number of specific forms for popularization 
of results from scientific work of the academic staff, the doctoral candidates, cadets and students of the 
higher school. At the same time access to editions of other educational institutions and parties interested 
in the results of the scientific-research activity is ensured.

Participation in scientific forums is limited to national events and weak activity at international 
conferences, seminars, specializations and others abroad. New knowledge gets limited-scope field 
for popularization and it is insufficiently used in terms of possibilities for commercialization. Publishing 
predominantly in editions in Bulgarian language is among the reasons for the weak recognizability of the 
researchers and the university as a whole in the European and international scientific space, among the 
business and the public institutions abroad. Insufficient financing the participation in international forums 
and the publishing in foreign editions does not give opportunity for large-scope transfer of knowledge. 

The higher school does not attend forums organized by the business, and does not offer actively 
enough its portfolio from consultant, expert and lecturer’s expertise. 

Cooperation. International cooperation

University’s international activity is directed towards maintenance and development of the cooperation 
with military schools in the USA, Canada and Europe. University lecturers and cadets present their reports 
in scientific conferences in Belgium, Romania, Macedonia, Germany and other countries; participate in 
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elaboration of projects, organization of seminars.
Experience is continuously studied and work contacts are maintained regarding the cadets’ preparation 

with number of military schools and academies in the USA, Turkey, Spain, Germany, the Czech Republic, 
etc. Vasil Levski National Military University has been visited by work groups and official delegations from 
more than 40 countries.

As of the beginning of 2016 Vasil Levski National Military University – town of Veliko Tarnovo enjoys 
the statute of an Erasmus university. It is the first in Europe military university, included in the Erasmus 
Programme, and this is since the programme’s start in Bulgaria. Vasil Levski National Military University 
possesses third in order Charter – Erasmus + for the period 2014-2020 – Life-long Learning – 83399-IC-1-
2007-1-BG-ERASMUS-EUC-1. On 10.12.2015 Vasil Levski National Military University with 4 more higher 
schools is among the 5 awarded quality mark – a honorary statuette and a certificate for successful work 
on the Erasmus + Programme by the Human Resources Development Center National Agency.

The activity under the programme gives opportunity for the students and the lecturers to compare their 
achievements with the ones of their colleagues from leading European universities, and gives opportunity 
for the guest lecturers to uncover Vasil Levski National Military University as university with traditions in the 
preparation of cadres not only for military but also for civil structures and as university with the ambition 
to be active participant in the construction of of European educational space. The programme gains more 
and more popularity. Information materials are disseminated, university’s site is continuously up-dated and 
enriched with information about the programme and the procedures for applying and selection.  

The following incoming and outcoming activity under the Programme is registered in the period 
between the university years of 2010/11 – 2014/15:

l	104 Bulgarian students, cadets and doctoral candidates have trained in 9 foreign universities and 
partners;

l	78 foreign students, cadets and doctoral candidates have trained in Vasil Levski National Military 
University;

l	67 members of the academic staff have visited 12 foreign universities and partners to lecture and 
train;

l	44 lecturers from 10 foreign universities have visited Vasil Levski National Military University to 
lecture.

79 outgoing and 36 incoming mobilities of students, cadets and doctoral candidates and 39 outgoing 
and 20 incoming lecturers’ mobilities are realized in 2015/2016. 

Partners of Vasil Levski National Military University under Erasmus Programme are more than 40 
universities and academies from 15 countries: Germany, Austria, Czech Republic, Greece, Hungary, 
Estonia, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Romania, Slovakia, Spain, Portugal and Turkey.

Vasil Levski National Military University participates in the European Initiative for young officers’ 
exchange, inspired by the Erasmus Programme since its beginning in 2008, maintaining the initiative’s 
site and developing an IT platform for supporting the mobility and the information exchange between the 

Table 4.

Scientific conferences, round tables, scientific seminars, organized by Vasil Levski National 
Military University in the period 2010 - 2015

Category
Distribution by years

Totally
2011 2012 2013 2014 2015 2016

І. Conferences and scientific sessions (with publications)
1. Number of forums 5 5 6 9 4 6 35
2. Number of printed scientific articles and reports 648 567 688 791 504 564 3762
3. Number of authors 654 580 685 823 447 670 3859
3.1. Number of authors from the National Military 
University, including 284 231 302 311 147 173 1448

- lecturers 143 127 123 179 92 86 750
- doctoral candidates 39 48 38 53 18 18 214
- students 122 88 136 114 53 82 595
3.2. Number of Bulgarian authors outside the National 
Military University 376 310 359 496 275 445 2261

3.2. Number of foreign authors 7 8 29 17 32 52 145
4. Total number of printed pages in the collections of 
reports/resumes 5385 4543 5581 6850 4328 4456 31053

5. Number of printed volumes 21 22 25 29 17 14 128
ІІ. Round tables, meetings-discussions, seminars, etc.
1. Number of forums - - - - - - -
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military educational institutions and the EU. The university received gratitude letter from Javier Solana for 
its activity for the initiative, in his capacity of High representative of the EU for foreign affairs and security 
policy.

In 2015 Mr. Silven Pel-Calvo, assistant for the European security and defence college initiative and 
Minister of foreign affairs of France’s advisor defended successfully dissertation papers in Vasil Levski 
National Military University and acquired educational degree Doctor on topic: Study on the Possibilities for 
Improvement the Young Officers Exchange in the European Higher Military Education Systems, and after 
the initiative of the High representative of the EU for foreign affairs and security policy Federica Mogherini 
and the study results will be distributed in all EU member-countries.

International cooperation and the contract relations at institutional level intensify in the recent years. 
But the contracts rarely contain clauses connected with the commercialization of new knowledge and 
the clauses for joint scientific-research activity haven’t resulted in intense transfer of the new knowledge. 
Conditions are present but their potential for creating results to be successfully transferred and/or to lead 
to consecutive joint activities is hardly used. As a whole, there is lack of scientific-research production 
resulting from international cooperation and contracts directed to creating new knowledge, which later to 
be transferred to the interested parties or to lead to achieving commercial effect.

Cooperation with the business and institutions within the country

Vasil Levski National Military University realizes multi-directed cooperation with representatives of 
business and the public institutions around the country. Alongside the informal communication of academic 
staff and the doctoral candidates regarding their scientific-research activity, contacts are established and 
various forms of partnerships signed at institutional level and at departments’ level. 

The informal character of the connections of the type „higher school – business – institutions“  
finds expression in direct informal channels of interaction: jointly organized forums and/or presence of 
business and public institutions at them, membership in networks and joint initiatives, events organized 
within the frame of the training process (visits to actual working environment), etc. Within this scope, 
representatives of practice have attended almost all held forums (conferences, round table, seminars, public 
lectures of specialists and experts from the practice, discussions on particular problems of business and 
the public policies, etc. Communication has been active and the interested parties have had access to new 
knowledge in the field of military sciences, national security, technical sciences, economics, administration 
and management. Generally, business and public institutions do participate in forums organized by the 
higher school. The academic staff, the cadets and the students acquires new knowledge with practical 
direction in work environment, but the contacts frequency, the nature and duration of interaction, the 
number of the participants do not suggest thorough and effective enough and sustainable interrelation, 
which to lead to joint initiatives of more significant multi - aspected benefits.

The university realizes to a high extent interaction of formal nature in the form of signed contracts 
and cooperation memoranda. The predominant part of them is at department level and with view to the 
target fields of the scientific-research interests and the possessed expertise. Number of contracts and 
cooperation memoranda are signed at higher school level:

l	Joint activity for donation of illustrative materials and sample weapons and for repair and equipment 
of specialized laboratory for shooting arms study - 3 (three) contracts with the company Arkus AD, town of 
Lyaskovets;

l	Joint cooperation memorandum with Bereta Trading EOOD;
l	Contract for donation and organizing specialized laboratories in Greek, French and English 

language with the relevant embassies of the relevant countries situated in the Republic of Bulgaria;
l	Study and certification of unique bells from the historical and cultural heritage of Bulgaria and 

establishment of audio- and video-archive with the help of modern technologies BELL with the Institute of 
Mathematics and Informatics of the Bulgarian Academy of Sciences;

l	Joint activity on the training and pre-qualification of unemployed individuals within the PHARE 
Programme with company Intelekti OOD;

l	Contract for training conduction with Net Ekspres – town of Svishtov, information technologies, 
transport and logistics;

l	Frame contract for joint activity with Arsenal AD, town of Kazanlak;
l	Cooperation with the State Commission on Information Security (SCIS) – Sofia, in the fields of 

training, science and information, regarding the information security;
l	Cooperation with the State Commission for Protection against Discrimination;
l	Cooperation with SOD Shumen OOD, in the field of training, science and applying, regarding 

preparation of experts with higher degree, September;
l	Cooperation with SEMA GRUP EOOD in the field of training, science and applying, regarding 

preparation and realization of experts with higher degree;
l	Partnership contract with the University of Defence – city of Belgrade;
l	Partnership contract with Ava Sky – Ani Stamenova in aid of the training for completing parachute jumps.
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The cooperation profile shows that there are present contacts and partnership and contractual relations 
are established. Still no joint projects out of this type cooperation, which results to be commercialized and 
to bring dividends for all parties, are realized. The interest announced by the business is rather declarative, 
on the principle of cooperation, is detected mainly towards the process of training not to the realization 
of economic benefits. Actions for intensifying the interaction and for increasing the productivity of the 
partnership relations are necessary. 

Memberships in scientific associations and networks

Vasil Levski National Military University carries out its mission, goal and tasks, considering the 
continuous environment changes in the sectors of security, defence, education and science. The related 
activities acquire strategic nature thanks to the used mental and behavioural models. Part of them is the 
membership and activity in various scientific associations and networks – at institutional level as well as of 
individual members of its academic staff.

Established and functioning in Vasil Levski National Military University is section Military and Technical 
Sciences of the Union of Scientists of Bulgaria – Veliko Tarnovo branch. The university is member of the 
Council of European Scientific and Cultural Community and of CISCO network academies. Lecturers 
from the university are members of the international organization IEEE and there is functioning Cadet-
student’s IEEE-branch in the twon of Shumen to the Artillery, Air defence and CIS Faculty of Vasil Levski 
National Military University and Technical Sciences Faculty to the Episkop Konstantin Preslavski Shumen 
University. The Institute of Electrical and Electronics Engineers is the biggest in technical professional 
organization in the world. It has about 350 000 members in 150 countries. It has officially been established 
in 1963 as a result of the merging of the American Institute of Electrical Engineers (AIEE), founded in 1884 
by Alexander Bell and Thomas Edison, and the Institute of Radio Engineers (IRE), founded in 1912. IEEE 
cooperates for the development of electrical engineering and its related sciences, including the areas of 
space, power engineering, transport to communications, computers and micro-electronics, working for 
these technologies application in favour of mankind. IEEE has range of professional scientific-educational 
and public goals – supports professional development and the team style of work, realization of long-term 
professional career; make efforts for popularization and raising attractiveness of electrical engineering 
and its related sciences. The Institute has turned from American into global organization, sensitive to the 
diversity of national cultures and traditions.

Vasil Levski National Military University is member of the Bulgarian Research and Education Network 
(BREN) – a non-profit organization that ensures access of universities and scientific organizations to 
European and world scientific organizations, through high-speed information infrastructure. The association 
activity’s subject includes the following activities:

l	ensuring access of representatives of scientific, research and cultural community to European and 
world communication and information resources and networks; 

l	organization and conduction of training courses, Internet seminars and trainings, including distant 
training, among the scientific and research community for achieving the association’s goals; 

l	stimulating the development and organization of the presentation and practical application of 
vanguard computer and information technologies and multi-media information services; 

l	publishing of printed bulletins and other materials for its activity popularization.
As a result of all that, there is a BREN supporting node established in the university. It has available 

optic connectivity of 1 Gigabyte per second. The support local network’s speed is 1 Gigabyte per second, 
and to the users, because of various reasons, the speed is limited to 100 Megabytes per second. The 
technical possibility for reaching the maximum pointed speed anyway is preserved.

2 laboratories of the International virtual department John Atanassov are established and function in 
the All-army Faculty of Vasil Levski National Military University. In essence, these are two terminal classes 
that function in network environment, each one consisting of 12 terminals in each room. They are serviced 
by a server, used for connection with other sections of the virtual department.

According to the Regulation for scientific-research and innovation activity of the Ministry of Defence 
and the Bulgarian Army, Vasil Levski National Military University is main performer2 of scientific-research 
and innovation activity in the defence sector, together with Defence Institute Professor Tsvetan Lazarov, 
Georgi Stoykov Rakovski Military Academy, Military Medical Academy and Nikola Vaptsarov Hogher Naval 
School.

2 The term is introduced by the cited regulatory act.
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APPENDIX 2

VISION, GOALS PRIORITIES AND MEASURES of VASIL LEVSKI  
NATIONAL MILITARY UNIVERSITY

The present strategy specifies and supplements the Strategy for scientific-research and development 
activity in Vasil Levski National Military University, the Policy for intellectual property and the Policy for 
exploitation and commercialization of scientific studies’ results. It is based on the outlined inside intentions 
for improvement of scientific-research activity and for raising the quality of its results. 

The strategy is elaborated while observing the hierarchy principle of arranging the goals, priorities 
and measures, namely: 

Vision

The changes in the scientific-research space and in the responsible institutions’ behaviour led to 
changes in the relevant policies at national and European level and to changes in the legislation, which 
provoked the founding of new tools for influencing and new opportunities for the higher schools to fully use 
their expert and institutional potential for creating multiple benefits for the economies and the society. In such 
an environment the role of higher schools increases as generator of ideas, as source of new knowledge, 
as starting point for beginning successful business through academic knowledge. Society expectations for 
the higher schools to create added value and to have more significant contribution to the advance scientific 
and innovative development and to the growth of economies also increase. The university strives for giving 
quick and adequate answer to the new realities and to better use new possibilities. 

Първа конкретна цел Втора конкретна цел

Визия (до 2025 г.)

Стратегическа цел (до 2020 г.)

Приоритет 1.1. Приоритет 1.2. Приоритет 2.1.

Мярка 1.1.1.

Мярка 1.1.2.

Мярка 1.1.3. 

Мярка 1.1.4.

Мярка 1.1.5. 

Мярка 1.2.1. 

Мярка 1.2.2.

Мярка 1.2.3. 

Мярка 2.1.1.

Мярка 2.1.2.

Мярка 2.1.3. 

Мярка 2.1.4.

Мярка 2.1.5. 

Мярка 2.1.6.

Мярка 2.1.7. 

Мярка 2.1.8. 

Мярка 2.1.9.

Мярка 2.1.10. 

Figure 1.Hierarchical structure of the vision, the goals, the priorities and the measures

It sets high standards as prerequisite for achieving the desired final state, which could be 
expressed in the following vision:

Vision (to 2025):

Turning Vasil Levski National Military University into active participant in the processes 
of transfer of knowledge and commercialization of scientific studies’ results, combining 
academic tradition and intelligent solutions on the grounds of institutional capacity, human 
potential and active cooperation.

Conditions for vision’s realization:

 The significance of the created scientific knowledge, evaluated through „citability in referred 
editions“;

 The clearly expressed application element, proving „strong practical purpose“;

 Multi-directed activity at institutional and individual level, on the grounds of contacts, 
contracts, joint activities, project activity, network connections, stimuli, digital 
environment, etc.

Putting high standards at the entrance would create better academic and scientific-research 
environment, which to provoke business’s interest. Cooperation in the field of scientific-research 

Figure 1.Hierarchical structure of the vision, the goals, the priorities and the measures

It sets high standards as prerequisite for achieving the desired final state, which could be expressed 
in the following vision:

Vision (to 2025):

Turning Vasil Levski National Military University into active participant in the processes of 
transfer of knowledge and commercialization of scientific studies’ results, combining academic 
tradition and intelligent solutions on the grounds of institutional capacity, human potential and 
active cooperation.
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Conditions for vision’s realization: 
l	The significance of the created scientific knowledge, evaluated through „citability in referred 

editions“;
l	The clearly expressed application element, proving „strong practical purpose“;
l	Multi-directed activity at institutional and individual level, on the grounds of contacts, contracts, 

joint activities, project activity, network connections, stimuli, digital environment, etc.
Putting high standards at the entrance would create better academic and scientific-research 

environment, which to provoke business’s interest. Cooperation in the field of scientific-research activity as 
well as in the field of knowledge transfer and commercialization activities, between the university and third 
parties should be encouraged and to be based on clear contractual base, correct partner relations and 
just access to intellectual property, which would create positive pre-conditions for participation in Center 
for Peak Achievements and Competence Center. This would ensure raising the image and preserving the 
good positions, would ensure future development of the university as an attractive place for creating new 
knowledge, for wide and effective dissemination of scientific achievements and for generating economic 
benefits through well functioning system for intellectual property protection, adequate network of resources 
and sources of financing.

Strategic Goal 

The present strategy aims achieving institutional development through combining established 
traditions and experience and all-over introduction of solutions in all higher school’s activities adequate to 
the present realities. The striving is opportunities to be extended and new ones to be opened for establishing 
sustainable processes for transfer of new knowledge and for exploitation and commercialization of scientific 
studies’ results.

Strategic Goal (to 2020):

Turning Veliko Tarnovo National Military University into key participant in the triangle 
of knowledge through effective transferring of new knowledge and commercialization of 
significant practical-applicable results from scientific-research activity.

Realizing the strategic goal, positive pre-conditions for consecutive development of scientific research 
environment would be created, which would favour and contribute to development of university’s scientific-
research potential, to raising the scientific production and academic standards quality, while realizing 
scientific studies.

The strategic goal binds institutional efforts and resources for realization of two concrete goals, 
detailed in three priorities. Measures that define the possible interventions are developed to each particular 
goal and relevant priorities (where applicable).

First concrete goal: Development of the interior capacity for transfer of knowledge and for 
commercialization of University’s scientific studies results.

Priority 1.1. Establishing favourable interior environment for transfer of knowledge and 
scientific studies results’ commercialization

Measure 1.1.1. Addition of the inside regulations connected with the exploitation and 
commercialization of the academic scientific studies results

Elaboration and adoption of package of procedures, rules, instructions, model documents, etc. that 
define the operative implementation of the university’s policy in the field of exploitation and commercialization 
of scientific studies’ results is planned. Additionally, registries the and standardised documents would 
be elaborated connected to the intellectual property management, the transfer of knowledge and the 
exploitation and commercialization of university’s scientific studies results.

Measure 1.1.2. Development of interactive interior environment for the knowledge transfer 
participants

Mechanisms for interior institutional interaction and general coordinating of knowledge transfer, the 
exploitation and commercialization of scientific studies results would be elaborated and introduced. The 
efforts would be directed towards improvement of interaction and coordination of Center for technologies 
transfer to Institute for scientific research and innovation activities with the other structural departments in 
the higher school for identification and use of possible fields for action and attraction of new participants to 
the process of exploitation and commercialization of academic scientific studies results. 

Realization of activities for active communication and cooperation between all interested parties within the 
higher school is planned, on the grounds of interior communication network for improvement of the information 
flow, the turnover of documents and researchers and resource movement according to the organizational and 
managerial structure of the University and the subject divisions, concentrated in the departments. 
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Scheme for interaction between all participants in the process of using and commercialization of 
scientific studies results would be applied inside the higher school for harmonization of the elements 
of environment and active inclusion of interested parties (academic and non-academic staff, doctoral 
candidates, cadets and students), where the engagements of some departments of the University would 
be extended in support of Institute for scientific research and innovation activities  activity. 

Measure 1.1.3. Building a system for tracing the results from the activities along the chain 
„scientific studies – results – interest of business and public institutions – transfer of knowledge, 
exploitation and commercialization of scientific studies’ results” 

The measure is connected to the elaboration of number of coordinated documents for tracing the 
results from the transfers and the commercialization processes on the principle of rolling-wave and 
multi - aspected evaluation of parameters and values for these processes at departmental and general 
institutional level. For that reason wide-scope structured information on the parameters of the processes 
of exploitation and commercialization of the scientific-research activity would be collected. Data bases are 
planed to be established for profiles of parties interested in the scientific-research results; registries for 
realized expert, consultant and training activity and other information. 

Efforts would be also directed towards collecting information about:
The companies that have introduced (fully or partially) the new knowledge in their practice and for the 

realized effects from it; 
The public institutions that have integrated in their activity made suggestions or incorporated tools 

for influence on the public policies  on the grounds of the new knowledge contained in the dissertations;
The interest of practice towards dissertation developments and of the enterprises and institutions, 

where the people who acquired doctoral rank have started working;
Potentially new users of the results of the scientific studies.
Regular working meetings and seminars are planned in regard to the current implementation of the 

goals and measures set in the Strategy and the in-time undertaking of additional activities, when reporting 
delay or non-performance. 

Measure 1.1.4. Establishment of a platform with opened access for optimizing the connection 
„University – business – public institutions”

The efforts would be also directed towards establishment of a platform for information, sharing 
and acceleration of the knowledge transfer, towards use of the experience of the new connecting and 
intermediary structures like networks (alliances) for technological transfer as well as the building of inter-
institutional platform with international scope of the participating partners. The University would encourage 
the open access to new knowledge, undertaking actions for introduction of requirement for publishing in 
digital format, building depositories of knowledge, applying new models of cooperation, for example on-
line manuals for publishing in magazines with open access, etc.

Measure 1.1.5. Achievement of compatibility with the requirements for including a University’s 
edition in sources with an impact factor/rank

The impact factor (impact rank) is an important indicator not only evaluating the significance of 
scientific magazines, but particularly at comparison with other magazines from the same field. It is an 
important trade indicator that attracts outside authors, creates image and brings additional financial 
resources for the higher schools. In that regard, activating the activity of editorial councils is planned 
for extending authors’ geographical coverage, for attracting internationally recognized scientists in the 
structure of international editorial boards, publishing works by authors’ team of international scientists as 
well as introduction of system for tracing the achieving of compatibility with the rest of the requirements for 
including an institutional edition in secondary literature sources – with impact factor (Web of Science) and/
or impact rank (Sсopus).

Priority 1.2. Enhancing the University’s expert potential in the field of transfer of knowledge 
and commercialization of scientific studies’ results

Measure 1.2.1. Development of business and enterprising education and training
Educational policies can stimulate the development of business and enterprising skills and to support 

the connections between the University and the private sector through various mechanisms. Conduction of 
trainings for the academic staff and the officers for enhancing their knowledge, skills and competences in 
the field of entrepreneurship, innovations, exploitations and commercialization of scientific studies’ results 
is planned as a pre-condition for consecutive active actions in the opposite direction – towards business 
and public institutions. Strengthening the cooperation between the University and the business at training 
cadets, students, post-graduate students and doctoral candidates is also planned. The introduction of 
training in innovations, directed towards the cadets, students and doctoral candidates would contribute to 
forming innovation culture and creating new generation of professionals. Entrepreneurs’ inclusion in the 
training process (presentation of entrepreneur’s experience through holding lectures and participation in 
workshops, master classes, etc.) would contribute to directing the entrepreneurs’ ideas of young people 
towards the establishment of a business and establishment of starting entities by graduating students 
under the supervision of lecturers (academic mentors). 

The measure includes also the use of innovative doctoral programmes funded by the state and directed 
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towards business and public institutions, at the active inclusion of representatives of practice. These 
programmes would support the University to strengthen the policies for encouraging entrepreneurship, 
transfer of technologies, rtc. 

Focus is the enhancing of researchers’ foreign language knowledge aiming activation of publishing 
the results from scientific studies in foreign editions.

Measure 1.2.2. Exchange of knowledge, experience and good practices between researchers 
from the University and other higher schools in the country and abroad

The measure is directed towards raising the higher school’s expert potential through sharing 
of knowledge, experience and good practices in the field of knowledge transfer and exploitation and 
commercialization of scientific studies’ results. Conduction of regular events is planned, where to 
demonstrate successes and achieved results before established higher schools in the country and abroad 
as well as various models for driving benefits from combining the University’s potential and capabilities, 
business and public institutions.

Measure 1.2.3. Introduction of system of stimuli for raising the interest of researchers, doctoral 
candidates, cadets and students for active participation in the exploitation and commercialization 
of the scientific-research results

Focus in this measure is put on providing institutional mechanism for stimulating the active participation 
of all interested parties in the transfer of knowledge, in the exploitation and commercialization and in the 
rendering guarantees for their contribution just recognition. Activities for rendering multi-element package 
of stimuli is planned (financial and others) for raising the interest towards transfer and commercialization – 
for participation in international forums, projects and networks, for publishing in editions that are included 
in secondary literature sources – with impact factor (Web of Science) and/or impact rank (Sсopus).

Second concrete goal: Attraction of exterior capacity for increasing the capabilities 
of the higher school for exploitation and commercialization of scientific studies’ results 
through active cooperation with all interested parties.

Priority 2.1. Forming and development of multi-component interactive system for interaction 
at continuously extending scope of the interested participants from the exterior environment

Measure 2.1.1. Realization of joint national and international projects of direct practical-
applying nature

The measure is directed towards fully developing the established contractual relations, including 
putting in additional clauses and making new ones, within the frame of which the focus to be put on the 
practical-applying studies and realization of economic benefits from the achieved results.

Measure 2.1.2. Carrying expert, consultant, training and other type of activity by inter-
disciplinary teams or individual lecturers/researchers

Forming teams of interdisciplinary or narrowly specialized nature is planned for carrying expert and 
consultant activity directed towards business and public institutions. Trainees – doctoral candidates, 
cadets and students, would be added to the teams for extended the expert potential. Organizational and 
mediation support of individual experts and consultants is also planned within this measure’s frame.

Measure 2.1.3. Participation in national and international networks and associations
Through participation in networks, associations and platforms the University plans activation and 

extension the connections and contacts with other institutions, teams and individual researchers as 
an opportunity for dissemination of scientific studies’ results and for forming inter-institutional teams 
of researchers for realization of joint developments with potential for exchange of new knowledge and 
creation of new products. Proactive actions are planned for dissemination of scientific studies’ results in 
the business environment, which later to result in their practical applying.

Measure 2.1.4. Participation in forums organized by the business for presenting University’s 
expert portfolio

This measure is directed to getting the University nearer to the business environment through 
realization of direct contacts at forums organized by the business – fairs, exhibitions, biennales, exchanges, 
etc., where to present the possibilities for cooperation and the products and expertise, which the higher 
school could render to the interested companies, business associations and organizations.

Measure 2.1.5. Organization and realization of information events and forums directed to 
practice by the University 

Efforts would be directed towards organization of specialized on topical principle initiatives, attended 
by business and public institutions representatives. Particular problems and challenges in the field of 
economy, administration and management and national security as well as the opportunities the University 
could render for their solving/overcoming at company/regional level or at national level would be discussed 
in the university or at forums held in other settlements.

Measure 2.1.6. Stimulation of mobility of researchers, doctoral candidates and students
The focus within this measure lies in rendering support for:
l	Exchange of activity/mobility between the University and the business sector for certain period 
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and with set scheduled working time;
l	Commissioning of researchers for conducting field applied studies or project/consultant activity;
l	Conduction of probations and practices of students and doctoral candidates, etc. 
Measure 2.1.7. Attraction of outside financial resources in support of transfer of knowledge, 

exploitation and commercialization of scientific studies’ results
Financing resources diversification is planned through joint activities with partners possessing 

significant financial resource, as well as use of other attractive tools for attracting outside resources.
The measures planned in the strategy direct the higher school’s efforts towards multi-flow cooperation 

in national and international aspect. Also focus is the wide-scope partnership in regional aspect within the 
region, improving the interaction network concerning joint publications and free transfer of knowledge, 
elaboration of joint projects of applied character, consulting and training, participation in centers, mobility 
realization, exchange of good practices and other initiatives within the processes connected with transfer 
of knowledge, exploitation and commercialization of the higher school’s scientific studies’ results.

Beside the pointed here concrete goals, the present strategy plans as a horizontal goal increasing 
the participation of students and doctoral candidates in the processes of exploitation and commercialization 
of the higher school’s scientific studies’ results.
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