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Новите реалности и необходимостта   
от оптимизиране на финансирането  

на Въоръжените сили  
на Република България

Илия Ценов, докторант*

Резюме: Докладът ни представя новите реалности на бързо променящия се свят и предизвикателствата 
пред страната, националната сигурност и отбраната. Маркирайки основните противоборства в глобален 
план и тяхното отражение в нашия регион се показва необходимостта от едно по-специално отношение 
към въоръжените сили и необходимите за тях ресурси и финансово осигуряване. Акцента е върху 
предизвикателствата пред армията и създаването на една по-адекватна организация съответстваща на 
съвременните реалности. Като основни задачи се поставят задълбоченото анализиране на съществуващите 
проблеми и разкриването нови пътища и подходи при вземане на адекватни решения за оптимизиране 
на процесите и постигане на по-добри резултати при усвояването на финансовите средства. Разглежда се 
взаимовръзката между ресурси, способности и ползи, както  и пряката зависимост 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 при предстоящото  превъоръжаване  
на трите вида войски – сухопътни, военновъздушни и военноморски. Докладът показва необходимостта 
от качествена промяна във финансирането на армията чрез внедряването на най-новите постижения на 
икономическата наука и информационните технологии за максимална ефективност при реализиране на 
различните видове ресурси по основните програми за превъоръжаване на въоръжените сили. Стремежът е  
анализирайки възможностите в система за финансиране на Българската армия чрез конкретни мероприятия 
да се постигнат по-качествени резултати при усвояването на финансовите средства и видовете ресурси, които 
да генерират необходимите отбранителни способности и сигурност.

Ключови думи: геополитика, национална сигурност, въоръжени сили, нови реалности,  бюджет, 
ресурси, финансово осигуряване, финансов контрол, оптимизиране.

THE NEW REALITIES AND THE NEED FOR OPTIMISATION 
OF THE FINANCING OF THE ARMED FORCES OF 
THE REPUBLIC OF BULGARIA

ILIYA CENOV, doktorant

Abstract: Our report presents the new realities of our fast changing world and the challenges to the country, 
national security and its defence. Whilst marking the main global antagonisms and their reflection in our region, a need 
presents itself for a more special treatment of the armed forces and the required resources and financial provisions. 
Тhe focus is placed on challenges to the army and on the creation of a more adequate organisation corresponding 
to contemporary actuality. The main tasks put forward here are the more in-depth analysis of existing probems, 
the finding of new ways and methods when making adequate decisions to optimise the processes and the reaching 
of improved results in the acquisition of financial means. Considered is the interrelationship between resources, 
capabilities and uses, as well as the direct dependency of expenses on expected efficacy. Special attention is paid 
to the financial control within planning, programming and the decision-making process with regard to expenditure 
for the upcoming re-armament of the three armed forces types – land based, air-force and navy. This report reveals 
the need for qualitative change in the Army`s financing via the implementation of the newest accomplishments of 
economics and information technology to achieve maximum efficiency when realising different types of resources for 
the rearmament of the armed forced. The aim here is whilst analysing the possibilities in the Bulgarian army`s finance 
system, to use specific measures and reach quality results in the acquisition of finances and different resources, that 
would generate the needed defensive capabilities and security. 

Key words: geopolitics, national security, armed forces, new realities, budget, resources, financial provision, 
financial control, optimisation.
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В едно интервю полският политик и президент 
на страната от близкото минало Лех Валенса 
определя днешното време като “между епо-

хално“. Време след епохата на блоковете, които 
отстъпват човечеството на ерата на науката и тех-
нологиите. Дали?! Или е прекалено оптимистично и 
са прави застъпващи тезата за нова Студена война? 
Каквито и да са новите реалности, то няма как да не 
се свържат от една страна с близката и по-далечна 
история на света, но трябва да се отчетат и  става-
щите промени – икономически, политически, соци-
ални и разбира се появилите се  на тази база нови 
геополитически и регионални играчи.

1. Новите реалности и необходимостта 
от развитието на въоръжените сили

Въпреки, че сега е модерно да се говори за 
гео-стратегия, сигурност и конфликти, придържай-
ки се към тази постановка, трябва да споменем и 
твърдението на американския анализатор Джордж 
Фридман, че геополитиката и международните от-
ношения не са синоними, и именно тези отношения 
се явяват много по-всеобхватна фраза на всички 
аспекти в поведението на държавите. Успоредно 
със старите играчи – САЩ и Япония, Европа и Русия, 
вече не само формално, но и реално на световна-
та карта се появяват сили като Индия, Бразилия и 
Аржентина, и най-вече Китай. Това вече е заявка за 
нов ред, което си е меко казано притеснително.

Разглеждайки  настъпващите тенденции и про-
мени, отчитайки всички фактори и анализирайки 
различните концепции, може да направим извода, 
че нещата все повече се усложняват. От икономиче-
ска и технологична страна Запада има тотално пре-
възходство, но Русия винаги  изиграва добре карти-
те си и се възползва максимално от предимството 
си на „единоначалие“ при вземане на решения, за 
разлика от „обременените с бюрократични и демо-
кратични слабости“ страни…Сега Москва залага на 
едно ново обединение – Евразийски икономически 
съюз и в никакъв случай не бива да се подценява 
инстинкта за самосъхранение и оцеляване, а сега 
нещата вървят именно в тази посока и „отхвърле-
ните“ страни са принудени да се консолидират, за 
да защитят интересите си.

От еуфорията след разпадането на Съветския 
съюз и социалистическия блок, сега нещата ескали-
раха във всички възможни направления. След поли-
тическият, икономически и социален катаклизъм и 
известната стабилизация се появиха новите заплахи 
– миграционната вълна и политическия тероризъм, 
международната престъпност и ксенофобските на-
строения свързани с появата на все по-засилващи 
се националистически и антиевропейски движения 
и отстъпления от либералните и космополитни тен-
денции от края на миналия век. А какво всъщност 
става на Балканите!?

Въпреки усилията на много страни и сили, 
най-вече на Европейския съюз(ЕС) и България като 

председателстваща страна, наслагваните с години 
противоречия трудно могат да бъдат преодолени. 
Турция и Гърция и Кипърския въпрос, проблемите с 
демократичното развитие и човешките права в юго-
източната ни съседка след опита за преврат, мили-
оните имигранти и обещаните милиарди за тях от ЕС, 
постоянното напрежение в отношенията Гърция –  
Македония и разбира се Западните Балкани. Това 
е региона, от който Европа се боеше, а сега вече се 
страхува за него.

В момента светът няма ясна визия за настоя-
щето си, а „Европа се обръща навътре към себе си, 
тъкмо когато оформеният 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 увисна-
ла между миналото, което се бори да преодолее, и 
едно бъдеще, което още не е определила.”1 Въпре-
ки всичко, ние сме част от този свят, а сега във връз-
ка с Председателството, отговорностите ни са още 
по-големи и трябва да показваме необходимата 
зрялост като самостоятелна и суверенна държава 
и в същото време да демонстрираме коалиционна 
култура.  Определено ще се наложи да се положат 
допълнителни усилия за подобряване на работата 
и резултатите в направлението на националната 
сигурност (НС). Едно понятие, което стана доста по-
пулярно по обясними причини в последно време и 
респективно следва да му се обърне необходимото 
внимание. Както посочва проф. Евгени Манев: „Все 
по-голяма част от националният суверенитет (поли-
тически, икономически, военен, социален) се пре-
отстъпва на наднационални глобални структури, 
упълномощени да изпълняват стратегически функ-
ции, които неизбежно водят и до упражняване и на 
оперативни функции в много случаи. Това несъм-
нено влиза в остро и трудно разрешимо на сегаш-
ния етап противоречие с най-устойчивата културна 
парадигма на националната държава, за духовния, 
интелектуален и социокултурен суверенитет.“2 

Разбира се много може да се говори и пише за 
националната сигурност, може да се формулират 
различни определения, но като, че ли най-коректно 
е да се позовем на посоченото в Закона за ДАНС: 
„Националната сигурност е динамично състояние 
на обществото, при което са защитени териториал-
ната цялост, суверенитетът и конституционно ус-
тановеният ред на страната, когато са гарантирани 
демократичното 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”3

Разпадането на Съветския блок в края на ми-
налия век доведе до различни очаквания и тълку-
вания на събитията. 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. Проти-
воречията до голяма степен се изместват от стан-
дартните оси в други направления. „В сферата на 
външната политика ЕС възприема общите, глобални 

*Доктарант в Университет по библиотекознание и ин-
формационни технологии – София
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идеали, без да се стреми да ги променя, и космопо-
литична идентичност в съчетание с вярност към на-
цията – една европейска общност, съпътствана от 
разделения Изток-Запад и Север-Юг.”4

Всичко това доведе до необходимостта да се 
преразгледат теоретичните постановки и предви-
дените практически действия, като съвсем естест-
вено се започна от конституцията в сферата на си-
гурността, а именно актуализирането на Стратегия-
та за национална сигурност (СНС). През март 2018г. 
промените бяха приети от Народното събрание, 
като новите моменти бяха свързани с киберсигур-
ността, актуализиране на текстове свързани с от-
бранителната политика и категоричния ангажимент 
да се увеличи бюджета за отбрана до 2% от БВП до 
2024г. за модернизация на армията и съответния 
национален план за достигане на това ниво.

Стратегията дава общата рамка, за да се отго-
вори на предизвикателствата пред страната, защо-
то „…националната сигурност като обществена сфе-
ра, изисква политически решения с интердисципли-
нарен характер от гледна точка на отговорностите 
и компетентностите на държавните институции.“5 
Именно затова ръководството на министерството 
на отбраната (МО) се стреми да мобилизира целият 
държавен и обществен ресурс според възможност-
ите на страната с 1,4% от населението и 0,3 % от БВП 
на ЕС, за да се реализират  проектите за модерниза-
ция на армията. Полагат се усилия за ангажиране на 
българския бизнес в деветте основни проекта за ВС 
в Програмата 2020. В момента усилията са насочени 
за рационално използване на наличната техника и 
ресурси и подготовка за усвояване на новите сис-
теми, защото това е основната задача в най-близ-
ко бъдеще на БА като основен елемент на НС, а тя 
„… надхвърля предметния обхват на отделните об-
ществени сфери…“6 и все по-често се говори за анга-
жиране на вътрешни и външни фактори в посока на 
още по-тясна интеграция и за една бъдеща Общо-
европейска отбрана.

2. Ролята на финансирането 
за ресурсното осигуряване 

на Българската армия

В днешния глобален свят взаимовръзките 
между елементите на различните системи (неза-
висимо дали става въпрос за велики държави или 
малки фирми) са толкова силни, че едва ли може 
някой дори  да си помисли за самостоятелни дейст-
вия без да се съобразява с един или друг фактор. В 
този аспект финансирането на каквато и да е струк-
тура е само една фаза от продължителен процес на 
изследване, проучване, прогнозиране, планиране и 
ред други мероприятия и процедури, за да се по-
стигне максимален ефект при осигуряване на необ-
ходимите ресурси.

Това в още по-голяма степен е в сила за НС и 
армията като основен неин елемент, което налага 
резонния въпрос - От каква армия имаме нужда и 
какво можем да си позволим? След като миналата 
година нещата се бяха усложнили до степен да се 
говори на най-високо равнище  за „принизяване, 

ерозия, погром”. Официално се заяви “частична не-
възможност Българската армия да изпълнява кон-
ституционните си задължения”, и че “БА не беше 
приоритет, но стана заради геополитическите про-
мени”. Явно тук нещата трябва да се разглеждат 
комплексно. От една страна външните фактори, ос-
новно промяната на политиката на САЩ след идва-
нето на новата администрация на президента Тръмп 
и изостреното международно положение и то най - 
вече в нашия регион и от друга – вътрешните причи-
ни, които могат да се обобщят най-кратко, че прос-
то вече нямаше накъде да се отстъпва. Недоком-
плекта от 5700 души и то най-вече на длъжности, 
на които се разчита да бъдат, както се казва „на те-
рен“, несигурност в бъдещето, слаб подбор на лич-
ният състав (л.с.), остаряла техника, и разбира се –  
неадекватното финансиране, неотговарящо на ре-
алностите.

Въпреки, че вече се наблюдават позитивни 
тенденции за изпълнение на решенията на срещата 
на върха на НАТО в Уелс (2014г.) за достигане на 2% 
от БВП за отбранителните бюджети, темповете са 
недостатъчни. Много важно е, когато все пак тази 
техника дойде в хангарите и парковете, да има и 
хора, които да я управляват. Комплексните мерки 
за възстановяване на способностите на ВС 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 
ВС ресурс. Всяка структура в не по-малка степен и 
армията, се обуславя от множество фактори – ре-
сурсни и бюджетни ограничения, рискове и запла-
хи. Налице е класическото икономическо противо-
речие между увеличаващите се потребности и не-
достатъчните ресурси и бюджетни дефицити. Както 
директно и недвусмислено посочи  министъра на 
отбраната Красимир Каракачанов: “Свободата и не-
зависимостта на България са нещо скъпо. НАТО не е 
благотворителна организация и президентът Тръмп 
е прав за колективната сигурност и отговорност.”  
Трябва да се изследват взаимовръзките „ресурси – 
способности – ползи” и “разходи-ефективност-фи-
нансов контрол“.

Финансовото осигуряване на ВС се осъществя-
ва при спазване на общите принципи на ресурсно-
то осигуряване на МО. Доктрината за финансовото 
осигуряване има задължителен характер при пла-
нирането, подготовката и провеждане на опера-
циите от Въоръжените сили. Тя е основополагащ 
документ, съдържащ принципите за финансиране 
на планираните операции във ВС за изпълнение на 
мисиите: “Отбрана”, “Подкрепа на международния 
мир и сигурност” и “Принос към националната си-
гурност в мирно време”.

Разбира се, преди да се реализира всичко това 
е необходима трезва оценка на ситуацията в раз-
личните плоскости, като се започне от макроико-
номическата среда  и възможностите на страната 
и се стигне до бюджетната сметка на всяко военно 
формирование. От началото на века средствата на 
МО следваха твърд курс на понижение, като от 3% 
през 1999г. се достигна критичният минимум 1,14% 
от БВП през 2015г. Страната взема едно от послед-
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ните места по този показател в НАТО и решенията 
и директивите от Уелс, Лисабон и Варшава нямаше 
как да не окажат необходимото въздействие върху 
управляващите. Европа разбра, че меката сила не е 
универсално средство и 70% от населението на ста-
рия континент се обяви за обща сигурност в рамки-
те на Евросъюза. Френският президент Макрон из-
рази необходимостта от мащабни трансформации в 
сферата на отбраната и превръщането на военната 
мощ във фактор на европейската политика.

За да се преодолеят проблемите с неефектив-
ното използване на военните бюджети, фрагмента-
цията (за пример се посочи, че в САЩ има един тип 
танк, а в ЕС – 17типа), технологичното изоставане и 
т.н. се стигна до поставяне на дългоочакваното на-
чало и се създаде фонд „Отбрана“ - 07.2017г. Всяка 
година трябва да се отделят по 500 млн. евро, да се 
достигне до 2020г. 5,5 млрд. за преструктуриране 
на отбранителната индустрия и 1 млрд. за развойна 
дейност. Много добре беше приета и срещата в Со-
фия миналата година, когато се демонстрира пълно 
разбиране между всички институции – парламент, 
правителство, президент, опозиция и обществени 
организации. Поставените открито въпроси показаха 
изоставянето на Европа в сравнение със САЩ (уве-
личение на бюджета за отбрана за 2018г. с 10%), Ки-
тай (увеличение за 10г. с 150%), Русия и т.н. Предсто-
ящото напускане на Великобритания след Брекзит, 
ще окаже своето негативно влияние, защото само 
Франция остава ядрена сила. И в това състояние на 
ЕС се оказва, че между нас и водещите страни има 
технологична бездна. Дори най-модерната ни техни-
ка – хеликоптерите Кугар се оказва, че  са в несъот-
ветствие с единното информационно пространство 
на алианса. Така се стигна до дилемата дали да се 
поддържа старата техника, или да се купува ново въ-
оръжение. Сега вземайки решението отбраната да 
бъде приоритет се направи първата крачка за ком-
пенсиране на изоставането ни и се постави началото 
на една нова политика на реално участие в европей-
ските отбранителни  проекти. В тази посока е и въз-
можността  да се присъединим към изграждането 
на ПЕСКО – бъдещето на военното сътрудничество в 
Европа. Това е особено важно сега, когато след мно-
го усилия се стигна до стартиране на процедурите 
на проектите за модернизация на Сухопътни войски 
(СВ) и Военновъздушните сили (ВВС).

Главната цел е да се изградят съвместими със 
съюзниците ни от НАТО  и ЕС способности за гаран-
тиране на националните суверенитет и независи-
мост, както и създаване на национален индустри-
ален капацитет за поддръжка на жизнения цикъл 
на придобитата техника. Прогнозната стойност на 
150-те бойни машини за СВ  за 12 годишен период 
е 1,22млрд. лева (без ДДС, лихви, данъци и др. дър-
жавни вземания) и за ВВС, където за 16 самолета са 
предвидени 1.5 млрд. лева (без ДДС, лихви, данъци 
и др. държавни вземания). За тази година е пред-
виден и проект за ремонт на МИГ-29 на стойност 81 
млн. лева.

При реализиране на тези намерения ще се мо-
билизират техническите, логистичните и финансови 
структури на ВС. В основата на успешното усвоява-

не на средствата ще бъде мотивацията на личния 
състав – най-важния ресурс и създаването на орга-
низация за ефективно използване на новите систе-
ми въоръжение. Обществото като цяло е особено 
чувствително към бюджетните разходи и особено 
в направление като отбраната, за което ще е необ-
ходимо пълна прозрачност и стриктно спазване на 
нормативните документи за вътрешно - финансов 
контрол при планирането, програмирането, бю-
джетирането и изпълнението на програмите.

От посоченото до тук е видно, че въпреки труд-
ностите във финансирането на ВС вече се вземат 
сериозни мерки за една по-добра организация за 
запазването на различните видове ресурси, като се 
отделя специално внимание на най-важния – хора-
та, които са в основата на всяка реформа.

 
3. Оптимизиране на финансирането 

и използването на ефективни форми 
на контрол при реализирането 

на видовете ресурси във ВС

 Финансовото осигуряване на ВС се осъ-
ществява при стриктно спазване изискванията на 
нормативната база:  Закон за публичните финанси; 
Закон за държавния бюджет на Република България 
за съответната година; Закон за отбраната и въоръ-
жените сили на Република България (ЗОВС на РБ); 
Програма за развитие на отбранителните способ-
ности на Въоръжените сили на Република България; 
План за развитие на ВС и редица други.

Основните принципи на ресурсното и финан-
совото 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), чрез, която се осъ-
ществяват дейностите по средносрочно планиране 
с етапи – планиране, програмиране, бюджетиране, 
изпълнение и отчет. 

Основната цел при етап “Планиране” е перс-
пективността на целите и утвърждаване на приори-
тетите за финансовите квоти по 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; 

На етап “Програмиране” се разработват от-
бранителни програми (програмни меморандуми), 
които се представят в Дирекция “Планиране, про-
грамиране и бюджет“.

На етап “Бюджетиране” се разработва проек-
то-бюджетът на МО, който съответства на финансо-
вите параметри на Меморандума. В МО е утвърде-
на система на финансов мениджмънт на три нива, 
включващи Министъра на отбраната, като първосте-
пенен разпоредител, второстепенни разпоредители и 
на трето ниво – военни формирования, които са раз-
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поредители с бюджетни кредити от по-ниска степен.
Финансовото осигуряване на операциите и 

мисиите на ВС са групирани в следните основни 
направления: разходи за личен състав; разходи 
за издръжка на военните формирования; разходи 
за бойна подготовка; капиталови разходи. Съвре-
менният отбранителен мениджмънт е базиран на 
принципите на доброто планиране и управление и 
отбранителните способности на въоръжените сили 
и вероятните сценарии за тяхното използване. Те се 
поддържат в съответствие с поетите ангажименти 
на страната към НАТО и политиката за сигурност и 
отбрана на ЕС. За планиране на финансовото осигу-
ряване на операциите към изготвените Постоянен 
план за отбрана (ППО) и План за Извънредни ситуа-
ции (ПИС) се разработва анекс SF ”Финансово осигу-
ряване”  с различни приложения. Изпълнението на 
задачите по трите мисии на ВС изисква приоритет-
но финансово осигуряване на дейностите: оптими-
зиране на доктрините на видовете ВС, придобиване 
на нови образци въоръжение и техника;

Разполагайки с една сериозна нормативна 
база най-важното е да се намери отговор на редица 
въпроси – 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 ВС? Каква 
трябва да бъде ролята финансовия мениджмънт 
в сегашната динамичната среда за вземане на ка-
чествени управленски решения и правилно разпре-
деление на бюджетния ресурс? Как с около този 1% 
от БВП на най- слабата икономика в ЕС ще се постиг-
нат желаните резултати?

Все повече става ясно, че паралелно с обеща-
нията за сериозни инвестиции ще се наложи и осъ-
ществяването на много промени за оптимизирането 
на финансовата система на ВС, като се започне от 
намаляването на бюрокрацията и формализма и се 
стигне до въвеждането на най-новите постижения 
на икономическата наука и информационните техно-
логии за максимална ефективност при реализиране 
на различните видове ресурси по основните програ-
ми за превъоръжаване на въоръжените сили. Стре-
межът е  анализирайки възможностите в система за 
финансиране на Българската армия чрез конкретни 
мероприятия да се постигнат по-качествени резул-
тати при усвояването на финансовите средства и ви-

довете ресурси, които да генерират необходимите 
отбранителни способности и сигурност.

Отговорът на големите въпроси често е в мал-
ките стъпки и практически действия за решаване на 
ежедневните проблеми. Делегирането на повече 
права на разпоредителите с бюджетни средства от 
по-ниските звена за да отиват парите  директно при 
преките „производители на сигурност“ – военните 
формирования.  Ясно и точно формулиране на визи-
ята, целите и бъдещата организация, за да се работи 
с необходимото внимание в едни определено кон-
сервативни системи като армията и финансите.  Н е -
обходимостта от задълбочен анализ преди вземане-
то на всяко решение, за да е в унисон с новите изиск-
вания и стандарти за ефективност – нещо, за което 
винаги се е говорило, но вече трябва да се постигне 
за да се реализират качествените промени във ВС. 

Оптимизирането на финансовата система след-
ва да се осъществява на всички нива, като се започне 
от ръководните органи и се достигне до всяка финан-
сова служба, да обхване всички сфери – подготовка 
на личния състав, материалното и техническо състоя-
ние, редуциране на нормативните документи и да се 
наблегне на финансовия контрол. При очакваните 
значителни парични потоци и материализирането 
им в различни видове ресурси, ще се наложат съвре-
менни подходи към новите предизвикателства.

 Новата техника и въоръжение трябва да се 
обгрижват от добре подготвени и мотивирани ка-
дрови военнослужещи и цивилни служители. Въ-
преки пакета от мерки(реално увеличение на въз-
награжденията през тази година и обещанието за 
30% повишение на доходите до края на мандата) 
следва трезво да се помисли дали това е достатъч-
но в сравнение с другите обществени сфери и да се 
преразгледат приоритетите. Често се посочва, че 
армията е най-реформираната система, но за съжа-
ление под това се разбираше постоянното намаля-
ване на щатния състав. Стремежът сега е достигай-
ки критичния минимум, човешкият ресурс да бъде 
така осигурен и мотивиран с едно по-специално 
отношение, че при  подготовката си за приемане на 
новите системи въоръжение задълбочено да ана-
лизира съществуващите проблеми и да се стреми 
да разкрива нови пътища и подходи при вземане на 
адекватни решения за оптимизиране на процесите 
за изграждане на съвременни въоръжени сили.

1 Кисинджър Хенри., Световен ред, изд.”Труд”, 2015 г.
2 Манев Евгени., Глобална, Регионална и национална сигурност, „Софттрейд”, 2012, стр. 368
3 Допълнителна разпоредба към Закон за Държавна агенция „Национална сигурност”, ДВ № 93, 2009.
4 Кисинджър, Хенри., Световен ред, изд.”Труд”, 2015г.
5 Дойков Йордан., България във Варшавския договор и в НАТО, изд.”Парадигма”, София, 2010г., стр.67
6 Дойков Йордан., Политическото решение, ИК “Кота”, София, 2007г., стр. 98
7 Каракачанов Красимир, телевизия BTV, предаване “Лице в лице”, 08.05.2017г.
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Промоция на здравето – ключов 
компонент на съвременната здравна 

политика и нейното отражение  
във въоръжените сили

Главен експерт д-р Стаменка Люцканова

Анотация: Съвременните представи, тенденции и предизвикателства характеризират здравето като фун-
дамент на ефективното функциониране на обществото и въоръжените сили. Този глобален приоритет налага да 
се разшири и актуализира съдържанието на концепцията за промоция на здравето. Изработват се механизми, 
благодарение на които да бъде осъществена промоция на здравето. От съществено значение са здравната кул-
тура, здравното образование и възпитание, които способстват самопомощта и помощта при поддържането на 
здравния статус на всеки гражданин. 

В настоящата статия се акцентира на промоцията на здравето като важен елемен от здравната политика, 
която включва в себе си разбирането за правилна информираност и поведение от страна както на компетент-
ните лица и органи, така и на хората, потребяващи услугата, за постигане на задоволително ниво на здраве в 
обществото и въоръжените сили.  

Ключови думи: здраве, промоция на здравето, здравна политика, концепции, въоражени сили. 

HEALTH PROMOTION – KEY COMPONENT  
OF THE CONTEMPORARY HEALTH POLICY  
AND ITS IMPACT ON THE ARMED FORCES

Chief expert Stamenka Lyutskanova, Ph.D.

Abstract: The nowadays ideas, trends and challenges characterize health as a foundation for the effective 
functioning of the society and the armed forces. This global priority requires expanding and updating the content of the 
concept of health promotion. Mechanisms are invented in order to implement health promotion. Essential is the health 
culture, the health education and upbringing which contribute the self-help and help,maintaining the health status of 
every single citizen.

 This article focuses on the promotion of health as an important element of the health policy, which includes the 
understanding of the right information and behavior by both the competent people authorities, and so the the users of 
the service to achieve a satisfactory level of health in the society and the armed forces.

Keywords: health, health promotion, health policy, conceptions, armed forces

След политическите промени от 1989 г. за Бъл-
гария и останалите нови страни членки на ЕС, 
здравето става основен приоритет в полити-

ката за сигурност. През ноември 1996 г. Европей-
ската комисия посочва промоцията на здравето 
като основно направление за дейност в областта на 
общественото здраве. Промоцията на здравето се 
превръща във важен компонент на съвременната 
здравна политика. 6

Когато говорим за здравна политика трябва да 
имаме  предвид, че тя е част от общата политика 
на държавата. Обуславя се от ясно определени об-
ществени цели, потребности и интереси–здраве и 
здравно благополучие за населението, и се опреде-
ля като система на дългосрочни стабилни решения, 
свързани с опазване и  възстановяване здравето на 
населението, които са приемливи за всички социал-
ни групи, класи или партии и съответстват на поста-
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вените цели, средства и времеви рамки за осъщест-
вяването им. 

Здравето е “позитивна концепция подчертава-
ща психичното социално и духовно благополучие 
на индивида и неговите лични и социални ресурси 
в добавка към физическото благополучие”. 11

Промоцията на здравето е нова област на 
стратегията за практически действия по отношение 
на здравето на човека и обществото. Свързва еле-
менти от много сфери и научни дисциплини – глав-
но социология, социална психология, медицина, 
педагогика, икономика и политически науки. 7

Все още няма общоприета дефиниция за про-
моция на здравето, независимо, че като понятие за-
ема основно място в здравните стратегии. 

Постигането на консенсус за една общоприета 
дефиниция на промоция на здравето, днес изглеж-
да трудно от гледна точка на сложността и много-
аспектността на нейните концепции и стратегии, 
както и на полидисциплинарния подход. 

Най-често използваната дефиниция е тази, за-
ложена в Хартата от Отава 1986 , която определя 
промоцията на здравето като: „процес, който пра-
ви възможно хората да повишат контрола над 
тяхното здраве, както и неговото подобряване и 
заздравяване”. 9,10

Съвременната парадигма определя промоци-
ята на здравето като процес на създаване възмож-
ност на хората чрез саморегулиращо се здравно по-
ведение да подобрят своето собствено здраве. 

Същността на промоция на здравето е в осъз-
наването на смисъла, че тялото, умът и духът непре-
къснато си взаимодействат и определят отноше-
нието ни към болестта или начина на живот. 

По-точно промоцията на здравето се концен-
трира върху ежедневния живот на цялата попула-
ция, а не само върху хората, намиращи се в ситуа-
ция на заплаха от определена болест. Тя е насоче-
на към действия в сферата на детерминантите на 
здравето, изисква пълно сътрудничество между 
различните сектори на управление, от централната 
до местната власт. 

Необходимо е да подчертаем, че промоцията на 
здравето свързва в себе си различни, но допълващи 
се методи за въздействие, насочени против заплахите 
за здравето, и е насочена към ефективното и конкрет-
но участие на обществото (на различни негови групи) 
при дефиниране на здравните проблеми и вземането 
на решения, свързани със заплахите за здравето. 4

Понятието „Промоция на здравето“ е въведе-
но за първи път от американския професор по об-
ществено здравеопазване Winslow през 1923г. като: 
„организирано усилие на обществото за обучение 
на индивида по проблемите на личното здраве и 
развитието на обществената система, осигуря-
ваща на всеки стандарт на живот, адекватен за 
поддържане и подобряване на здравето“.

През 1974г. канадският министър на здраве-
опазването Lalond в своя доклад „Нова перспек-
тива за здравето на канадците“ (първи официален 
документ, в който се третира проблемът) предлага 
промоцията на здравето като ключова стратегия за 
подобряване на здравето. 1

Според него, здравето е функция на начина на 
живот и жизнената среда и е повлияно от човешка-
та биология и осигуряването на здравни грижи. 

Той въвежда идеята, че има четири основни 
групи фактори, допринасящи за причините за за-
болявания и умирания на хората: нездравословен 
стил и начин на живот, екологични вредности, био-
логични фактори и пропуски в дейността на здраве-
опазната система. 

Продължителността и качеството на живот, 
работоспособността, създаването на здраво поко-
ление и други са фактори, касаещи здравето, които 
пораждат редица въпроси на водещи международ-
ни организации. 

Това изисква разработените стратегии за про-
моция на здравето да се изграждат върху следните 
основни принципа: 2,3

- създаване на социална политика, приоритет-
но ориентирана към здравето, т.е. създаване на ук-
репваща здравето жизнена среда;

- засилване на общественото участие в систе-
мата от здравно-социални явления;

- развитие на личните знания, умения и въз-
можности за укрепване на здравето;

- преориентация на здравните служби в посо-
ка към Междусекторно сътрудничество за подобря-
ване на здравните параметри на средата.  

Световната медицинска общественост проявя-
ва засилен интерес към здравните заплахи, в осно-
вата на които лежи оценката на риска и предлагане-
то на адекватни превантивни мерки. 8

Този проблем намира отражение и в докумен-
тите от следните проведени форуми: 

- Международна конференция по първична 
здравна помощ през 1978 год. в гр. Алма Ата и при-
етият заключителен документ „Алмаатинска декла-
рация”;

- Втора Международна конференция по здрав-
на промоция – за здравословна обществена поли-
тика е проведена в Аделаида през 1988 год. Кон-
ференцията в Аделаида е приела чрез консенсус 
заявление, наречено “Препоръки от Аделаида“. Те 
описват здравословната обществена политика като  
“характеризираща се всеобхватна загриженостза 
здравето и справедливостта във всички области 
на политиката и с отговорност за влиянието върху 
здравето”.

- Трета Международна конференция по здрав-
на промоция – създаване на околна среда, поддър-
жаща здравето - Сундсвал, Швеция, 1991 год. Така 
се оформя коцепцията, че промоция на здравето 
е процес, който дава възможност на индивидите 
и обществото да засилят контрола върху опреде-
лящите здравето фактори и по този начин да го ук-
репят. Това е стратегия, свързваща хората с тяхната 
среда , която съчетава личния избор с обществена-
та отговорност за здравето при крайна цел изграж-
дане на по - здравословно бъдеще. 

В Европейския регион Световната здравна 
организация (СЗО) приема политиката „Здраве за 
всички през 21 век”, съгласувана с ЕС, с цел достига-
не на пълна реализация на „потенциалното здраве” 
за всички хора. 
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Две са основните цели на тази стратегия: 
- укрепване и съхраняване здравето на хората 

в продължение на целият им живот;
- намаляване разпространението на определе-

ни болести, травми и отравяния и облекчаване на 
страданията предизвикани от тях. 

Постигането на посочените цели, според СЗО, 
може да се постигне чрез системи, които гаранти-
рат справедлив достъп до качествена здравна по-
мощ, профилактика и контрол на заболяванията, 
както и чрез законодателни мерки за укрепване на 
здравето. 

В новия стратегически подход, съгласно при-
етата Лисабонска декларация, се акцентира върху 
промоцията на здравето и информираността на 
гражданите по въпросите за здравето чрез:

- различни инициативи – скрининг на социал-
но-значими заболявания, контрол на тютюнопуше-
нето, здравословно хранене и физическа активност, 
сексуално и репродуктивно здраве, профилактика 
на поло-предавани заболявания, СПИН и др. 

- „Sharing capacity” – подялба на ресурсите от 
един регион или държава в друг.

В политиката на ЕС здравето става основен 
приоритет, с крайна цел подобряване на физиче-
ското и психичното здраве на Европейското населе-
ние, и осигуряване на здравно равенство в ЕС.  

През ноември 1996 г. Европейската комисия 
посочва следните основни направления за дейнос-
ти в областта на общественото здраве: промоция и 
мониторинг на здравето; заразни болести, рак, ред-
ки заболявания, профилактика на травмите и забо-
ляванията свързани със замърсявания на околната 
среда и с лекарствена зависимост.Разработени са 
осем програми за действие по посочените пробле-
ми за периода 1996 – 2002 г. 

Основната философия на Промоция на здраве-
то е принципът, че личността и социалната група са 
главен ресурс на здравето. 

Доказано е, че всички рискови фактори опре-
делящи състоянието на здраве, а по - точно на нез-
драве /патологията/, на първо място държи нездра-
вословния начин на живот. Неговият относителен 
дял като причина за заболяване превишава 50 % от 
всички други рискови фактори.

Начинът на живот има дълбоко влияние върху 
човешкото здраве , в това число при възникването 
и развитието на най – честите и сериозни заболява-
ния – хроничните неинфекциозни болести. 

Ето защо основен компонент на стратегията 
“Здраве за всички през 21 век” е формирането на 
начин на живот, съдействащ за укрепване на здра-
вето.

По принцип начинът , по който живее индиви-
дът, може да индуцира два модела на поведение:

- позитивен, съдействащ за укрепване на здра-
вето, включващ балансирано хранене, адекватна 
физическа активност, здравословна секуалност / 
семейно планиране/  и умения за разпознаване и 
справяне със стресови ситуации;

- негативен, нанасящ вреда върху здравето, 
включващ  посочените по-долу според класифика-
цията на СЗО рискови за здравето фактори:

1. Начин на живот
- тютюнопушене
- злоупотреба с алкохол
- наркотични вещества и наркомании
- нерационално и небалансирано хранене
- двигателен инактивитет
2.Рискови фактори в околната среда
- неблагополучия в общата и трудова среда
- социално-икономически фактори
3.Генетични и други ендогенни фактори
- артериална хипертония
- затлъстяване и наднормено тегло
- диабет 
Концепцията за рисковите фактори , която е 

генерално направление на съвременната преван-
тивна медицина и водещото място на стила на жи-
вот за здравето обосновават и поставят основата на 
стратегията в здравеопазването –укрепване  /про-
моция/ на здравето чрез стимулиране на здраво-
словното поведение на хората, т.е. здравето следва 
не само да се опазва, но и да се укрепва и да се по-
добрява.  

Основен принцип в промоцията на здраве е 
мобилизиране и обучение на хората поемане на от-
говорности и инициатива, убеждаването за значе-
нието на личността и груповата роля. 

Философията на здравословен стил на живот 
е регулирането на здравната мотивация и на здрав-
ното поведение чрез адекватно здравно възпита-
ние на населението.

Спазването на основните изисквания на здра-
вословен начин на живот съгласно изследванията 
на много автори осигуряват: намаляване с 50% на 
риска от възникване на социално значими забо-
лявания, намаляване с 39% до 70% на преждевре-
менната смъртност, удължаване  живота на човека 
средно с 10-11 години. 

През периода 2008 – 2013 г. Министерството 
на здравеопазването на РБългария предлага нова 
Национална здравна стратегия „Здраве за всички 
през 21 век”, основаваща се на принципите за со-
лидарност и равни възможности за здраве и благо-
получие. Националната здравна стратегия трябва 
да отговаря на изискванията на новите реалности, 
приоритети и предизвикателства. 

Разглежда едновременно справедливия дос-
тъп до здравни услуги, околна среда, политическо 
управление и социално-икономическо развитие.        
Националната здравна стратегия е насочена към 
интегриране на грижата за здраве на българските 
граждани във всички политики – външна политика 
на страната, политика за национална сигурност, по-
литика за финансова стабилност, политика за опаз-
ване на околната среда, политика при бедствия и 
аварии и други. 5

„Здраве 2020” е новата Европейска полити-
ка в областта на здравеопазването, предвижда-
ща като основни направления укрепване на об-
щественото здраве и системен подход към дей-
ностите и услугите в областта на общественото 
здраве.6

Всички анализирани многостранни положи-
телни ефекти от провеждането на политиката по 
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промоция на здравето, без съмнение имат своите 
преки отражения и ефекти върху здравния статус на 
въоръжените сили. 

За разлика от наборните армии, при професио-
налната армия, каквато вече е българската армия,  
основната отговорност за здравния статус на воен-
ните е лично тяхна. 

Така че, пълноценното и ефективно реализи-
ране на промоцията на здравето безусловно ще 
има висок положителен ефект върху способности-
те на въоръжените сили да се справят ефективно 
със сложните отговорности и високите физически 
натоварвания, които са неизменна част от тяхната 
професия.      

1. Апостолов М, Иванова П., История на медицината и сестринството. „Горекс Прес”, София, 1998.
2. Борисов,В и кол., Промоция на здравето, С., Арсо, 1999.
3. Борисов,В., Промоция на здравето – Велико Търново, „Наука”,1993.
4. Воденичаров, Ц., С.Попова. Социална медицина. Еко Принт, София, 2009.
5. Закон за здравето ДВ.бр.85/2000 изм.бр.88/2005 г. изм. Бр.76/2005
6. Стефанова,К., П.Добрилова. Същност, роля и значение на промоция на здравето – нова философия на общественото 

здраве. Асклепий,№1и2, с.314-316,С., 2016.
 7. Чамов, К., Ст. Маркова, Национална здравна стратегия, В: Социална медицина обществено здраве под ред. на проф. 

Ст. Маркова, изд. „Знание“ ООД, София, 1996.
 8. Callahan,D., Promoting healthy:How much freedom? Whose responsibility? Washington DC: Georgetown University Press, 

2000. 
 9. Karski, J. B., Z. Słońska, B. W. Wasilewski 1994, (red-y) Promocja zdrowia. Sanmedia, Warszawa Konstytucja, 1946. 
 10. Woynarowska, B., М. Sokołowska ed. Szkoła promująca zdrowie. KOWEZ, Warszawa,2000. 
 11. WHO Health promotion glossary, 1998.
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Всеобхватен подход – прилагане, 
проблеми и поуки от прилагането му

Майор Валентин Георгиев

В съвременния свят на сложността на заобика-
лящата ни среда и променящия се характер 
на конфликтите поставят под въпрос ефектив-

ността на мироопазващите операции, тъй като са 
станали по-взискателни. Нарастващото насилие 
срещу цивилни граждани, бедността, увеличаване-
то на неравенството между хората, конкуренцията 
за природни ресурси, корупцията и други предиз-
викателствата, като лошото управление на страните 
на територията на които има конфликти и тяхната 
неспособност да възстановят процеса на изграж-
дане на обществото, са фактори, които оказват ог-
ромно влияние върху промените операциите по 
поддържане на мира операции в днешни дни. 

Средата, в която се осъществяват дейностите 
за операциите по поддържане на мира, е сложна и 
многостранна. Ето защо, за да се отговори адекват-
но на тази среда е необходимо да се вземат в пред-
вид сферите - сигурност, политика, социално разви-
тие, човешки права и икономическите измерения с 
цел повишаване  на сигурността на хората, където 
координацията и сътрудничеството между различ-
ните участници е от първостепенно значение.

Въпреки различните международни и национал-
ни актьори, и организации всички имат свои отделни 
цели, задачи и компетенции, и подходи. Подходи, 
за които за успешното им прилагане се изисква раз-
личните цивилни, военни и полицейски актьори да 

Резюме: Настоящият доклад е основан на схващанията, разбиранията и подходите използвани от меж-
дународните организации за разрешаване на кризи. Какво е породило необходимостта за използването на 
тези подходи и да се очертаят тенденциите в използването им. Основната цел на доклада е да се разгле-
да всеобхватния подход, какво налага използването му и какви са преимуществата. Да се очертаят част от 
проблемите съпътстващи прилагането на всеобхватния подход и да се извлечат поуки от прилагането му. 
За постигането на тези цели  ще бъде разгледан мисията на Великобритания, като страна членка на НАТО 
за стабилизиране и възстановяване на провинция Хелманд в Афганистан. Където на базата на анализът на 
обстановката се поражда необходимостта за прилагането на всеобхватен подход, съчетаващ в себе си поли-
тически, граждански, икономически и военни инструменти. Военните средства, въпреки че са от съществено 
значение, то те не са достатъчни сами по себе си, за да обхванат целият спектър от необходими инструменти 
за решаването на сложните предизвикателства. Анализирането на случаите на прилагане на всеобхватния 
подход, извличането на проблемите  области и определянето на пътищата за разрешаването им. 

Ключови думи: Всеобхватен подход, ООН, НАТО, Европейски съюз, военен компонент, евоенен компо-
нент, междуведомствена комисия, стратегия, концепция.

COMPREHENSIVE APPROACH  - APPLICATION, PROBLEMS 
AND LESSONS FROM IMPLEMENTATION

Abtsract: This report is based on the perceptions, understandings and approaches used by international 
organizations for crisis management. What caused the need to use these approaches and outline the trends in their 
use. The main purpose of the report is to outline tendentious of the comprehensive approach, what its use requires 
and what are the benefits. To outline some of the problems accompanying the implementation of the comprehensive 
approach and to learn from its implementation. To achieve these goals, will be considered the UK mission as a 
NATO member state to stabilize and restore Helmand province in Afghanistan. Where, on the basis of an analysis 
of the situation, there is a need for a comprehensive approach combining political, civilian, economic and military 
instruments. While military assets are essential, they are not enough in themselves to encompass the full range of 
tools needed to tackle the complex challenges. Analyzing cases of applying the comprehensive approach, extracting 
the problem areas and determining the ways to solve them.

Keywords: Comprehensive approach, UN, NATO, European union, military component, nonmilitary component, 
Interdepartmental committee, strategy, conception.
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признаят един на друг своите компетенции, и иден-
тифициране на комбинация от пълния набор от необ-
ходимите възможности и ресурси, по какъв начин да 
се използват, и как да се подобри координирацията. 

В докллада ще бъдат разгледани някои тео-
ретични и практически аспекти, свързани с прила-
гането на подходите от различните международни 
организации, като основно внимание се обърне на 
всеобхватния подход и схващанията на междуна-
родните организации за него. За да се онагледят 
предимствата и проблемните области на всеобхват-
ния подход, ще бъде разгледана операцията на Ве-
ликобритания по стабилизиране и възстановяване 
на провинция Хелманд, обхващаща периода преди 
прилагането на всеобхватния подход и след него.

Схващания за понятието „всеобхватния 
подход“ – ООН, НАТО, ЕС

Дефиниране на всеобхватния подход
В днешно време повечето правителствeни 

и международни организации, които се занима-
ват със сигурност се позовавават на термина „все-
обхватност“ в своите политически документи за 
управление на операции в отговор на кризи. Обос-
новката за това позоваване и последващата цел е 
получаване на синергия, особено между военни 
и граждански операции, започващи от основата 
на причините за конфликта, чрез координиране 
на усилията на различни участници и увеличаване 
ефективността в управлението на кризи .

Като концепция, всеобхватния подход 
(Comprehensive approach - CA) се е усъвършенства 
във времето чрез опитите за усвояване и разбира-
нето на същността на подхода. През годините от 
развитието си подхода е преминал през различни 
етапи при прилагането му на практика от между-
народни, регионални организации и национални 
правителства. Дадени са няколко определения за 
разбирането на всеобхватни подход. Основната 
цел на всеобхватния подход (CA) се дължи на не-
обходимостта от подобряване на координацията, 
взаимодействието или оперативна съвместимост 
между различните инструменти и участници1. 

От гледна точка на международните организа-
ции, развитието на концепцията за всеобхватност е, 
както следва: 

В ООН:

Въпреки, че ООН използва интегрирания под-
ход, то концепцията за прилагането на всеобхват-
ния подход е популяризиранa и в момента е залег-
налa в основата на мироопазващата роля на ООН - 
Резолюция 20862  в търсенето на по-добра сигур-
ност и развитие - „Насърчаване на по-нататъшен 
напредък всеобхватния, и интегрирания подход 
към поддържането на международния мир и сигур-
ност чрез предотвратяване на конфликти, предо-
твратяване на рецидив и изграждане на устойчив 
мир чрез ефективна превантивна дипломация, 
миротворчески, мироопазващи и миротворчески 
стратегии“. 

В НАТО:

Поуките, извлечени от операциите на НАТО, по-
казват, че справянето с кризисни ситуации изисква 
всеобхватен подход, съчетаващ политически, граж-
дански и военни инструменти. Въз основа на уни-
калните си възможности и оперативен опит, НАТО 
може да допринесе за усилията на международна-
та общност за поддържане на мира, сигурността и 
стабилността в пълна координация с други действа-
щи лица. Военните средства, макар и съществени, 
сами по себе си не са достатъчни, за да отговорят 
на многото сложни предизвикателства пред наша-
та сигурност. Ефективното прилагане на всеобхва-
тен подход към кризисни ситуации изисква нации, 
международни организации и неправителствени 
организации да допринесат за съгласувани усилия3.

Като за успешното прилагане на ВсП, НАТО си е 
следните поставило цели4:

l Подобряване на последователното при-
лагане на собствените инструменти на Алианса за 
управление на кризи, включително процедурите за 
военно и политическо планиране.

l Подобряване на практическото сътрудни-
чество на Алианса на всички равнища с партньор-
ите, ООН и други съответни международни органи-
зации, правителствени и неправителствени органи-
зации (НПО), изпълнители, търговски партньори и 
местни участници при планирането и провеждане-
то на операциите.

l Подобряване на способността на Алианса 
да подкрепя усилията за стабилизиране и възстано-
вяване (S & R) във всички фази на конфликта в съгла-
сие с други участници.

В ЕС

Подхода се използва за подобряване на въ-
трешната съгласуваност между различните инстру-
менти и участници, както е посочено в Съвместния 
комуникация: ЕС всеобхватен подход към външната 
криза и конфликти5. Също така има заложени  осем 
елемента подкрепящи всеобхватния подход на ЕС, 
а именно: 

l общ анализ за изграждане на общо разби-
ране на съществуващите предизвикателства в да-
ден контекст; 

l определението на обща стратегическа ви-
зия, определяща посоката на ЕС ангажираност;

l фокусиране върху предотвратяването на 
опазването за да се спестят разходи и да се защитят 
интересите на ЕС;

l мобилизиране на различните силни и силни 
страни; капацитета на ЕС;

l дългосрочен ангажимент като се вземе 
предвид това, което се отнася до нестабилността и 
изграждането на устойчиви общества отнема вре-
ме; 

l признаване връзката между вътрешната и 
външната политика и действия в области като миг-
рацията, климата   промяната и организираната 
престъпност; 

l по-добро използване на ЕС делегациите 
като основни действащи лица в ЕС диалог и подкре-
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па в страните партньори; и 
l необходимостта от работа в партньорство, 

например с ООН или НАТО. 
Като част от фокуса си върху превенцията и 

споделения анализ, всеобхватния подход води ЕС 
до способността си да засили и разбира несигур-
ността, и с цел да предвиждане и превенция на бъ-
дещите кризи и конфликти чрез развитие на своите 
инструменти. Системата за ранно предупреждение 
цели да се идентифицират рисковете от появата 
или ескалацията на насилие и конфликти в различ-
ни показатели, особено в страни и региони и по - на-
татък тематични приоритети, в които ЕС има особен 
характер интереси6.

За нуждите на настоящото изследване са раз-
гледани как различните организации възприемат 
всеобхватния подход, от погледа на техните раз-
лични потребности и стратегии за изпълнение (по-
сочени по-долу в таблицата). НАТО използва терми-
нът Всеобхватен подход (Comprehensive approach), 
докато в системата на ООН се прилага „интегриран 
подход“. ЕС използва всеобхватен подход, но също 
така се наблюдава и промяна в използвания под-
ходи, а именно от 2016 г. в ЕС все по-често започна 

също да се използва терминът „интегриран под-
ход“, като подчертава необходимостта от за справя-
не с всички размери и етапи на конфликта7.

В таблицата по-долу са разгледани различните 
схващания и разбирания на международните органи-
зации относно значението на „всеобхватния подход“ 
и породената необходимост за използването му.

Като цяло обхватът на понятието сигурност се 
отнася до разбирането, че мирът и развитието са 
фундаментално преплетени и че е необходим ши-
рок спектър от граждански и военни инструменти за 
справяне със сложната среда за сигурност, в която 
се водят операции по управление на кризи. Някои 
от подходите включват създаването на структури и 
процеси за координация, включително обединени 
механизми за финансиране, като всички подходи 
включват координация и взаимодействие. Всеоб-
хватният подход в контекста на мироопазващите 
операции може да се разбира като общ работен ме-
тод, който се фокусира върху резултатите или ефек-
тивността и има за цел да насърчи съгласуваността 
между институциите, инструментите и политиките 
за повишаване на сигурността на човека чрез по-до-
бро постигане на устойчива сигурност и развитие.

UN EU NATO
Разбиране за 
значението

”Всеобхватен подход”

Интегриран подход

Широко обхватна 
координация в 
политическите аспекти, 
сигурността, развитието, 
върховенството на закона, 
човешките права и 
хуманитарните измерения

Всеобхватен подход, 

Цел: гражданско-военна 
интеграция в рамките на 
мисиите и операциите по 
управление на кризи

Обхват: институциите на 
ЕС и държавите-членки, 
които се стремят да 
подобрят съгласуваността 
в рамките на широк кръг 
от политики, инструменти 
и действия за по-
съгласувано и ефективно 
действие нагоре и отвъд 
кризите

Интегриран подход: 
Насърчаване на 
сигурността на човека 
чрез ангажимент за 
синергитично използване 
на всички налични 
инструменти на всички 
етапи от цикъла на 
конфликти, като се 
обръща внимание на 
всички различните нива 
на действие на ЕС (от 
местно, до национално, 
регионално и дори 
глобално)

Всеобхватен подход

Принос към операциите 
за управление на кризи в 
съгласувани усилия, основани 
на споделено чувство за 
отговорност, откритост и 
решителност, като се вземат 
предвид съответните силни 
страни, мандати и роли на 
всички участници, както 
и автономността им при 
вземането на решения

Схващания и породена необходимост на международните организации  
за използването на всеобхватен подход

Таблица 1
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Въпреки очевидните предимства на този под-
ход, неговото прилагане в мироопазващи опера-
ции е доказано, че се извършва с трудности, на мо-
менти се явява почти невъзможно.  „Всеобхватния 
подход“ се основава на идеята, че един участник 
или страна не разполага с всички компетенции или 
ресурсите, необходими за възстановяване на мира 
или за управлението и предотвратяване на кризи 
и конфликти. Следователно, за целите на тази пуб-
ликация използвания термин „всеобхватен под-
ход“ се отнася до координацията, сътрудничество-
то и комуникацията между различните компонен-
ти (граждански, полиция, военни); координация 
на различни отделени инструменти (дипломация, 
отбраната, развитие) на различни нива (политико 
– стратегическо, стратегическо, оперативно и так-
тическо) в рамките на дадена организация (напри-
мер, ООН, НАТО и ЕС), но също така и между раз-
личните участници.

Сфери на прилагане  
на всеобхватния подход

Прилагането на всеобхватния подход в зави-
симост от нивата на прилагане може да го разгле-
даме на няколко равнища. От една страна то може 
да бъде разглеждано само в дадената организация 
или държава. От друга страна никоя организация 
или държава не притежава пълния набор от необ-
ходими способности и инструменти на сила, необ-
ходими за разрешаването на дадена криза. Вслед-
ствие на което е необходимо да се търсят пътища 

и решения за допълване на набора от необходими 
способности и инструменти на сила за успешното 
разрешаване на кризата. Разбира се поради стро-
гата индивидуалност на всяка криза се обуславя 
и сложността на същата. Няма как да се опреде-
лят стандартни способности за разрешаване всяка 
една криза. За една криза ще са необходими едни 
способности и ще се прилагат едни инструменти на 
сила за разрешаване на кризата, а за друга ще бъ-
дат съвсем различни. Те ще зависят от детайлното 
изучаване на факторите на средата. 

Разбира се прилагането на всеобхватния под-
ход обхваща различни сфери на средата и чрез из-
ползването на инструментите на силата да се дос-
тигне до разрешаването на проблема/кризата. Но 
за да се изучи средата е необходимо да се разгледа 
причината за конфликта във всичките му аспекти и 
взаимовръзки между тях.

Фактори на средата (PMSEII)

Именно точно тези фактори, които са в осно-
вата на кризата ще определят подходите и необхо-
димите способности за разрешаването на същата. 
Вследствие на което ще се определят и какви учас-
тници е необходимо да бъдат привлечени.

Основна роля при прилагането на всеобхват-
ния подход се явява координацията и взаимо-
действието при прилагането му както в хоризон-
тална линия, така и във вертикална линия, между 
различните участници, участващи в разрешаването 
на дадената криза. На схемата по-долу са дадени 

Породена 
необходимост в 
следствие на:

Необходимост от по-добро 
свързване на проблемите, 
свързани със сигурността и 
развитието

Всеобхватен подход:
Необходимост от 
засилване на вътрешната 
съгласуваност между 
различните инструменти и 
участници в ЕС
Интегриран подход:       
Необходимо е да се 
разшири подходът към 
конфликтите и кризата 
извън рамките на връзката 
със сигурността

В търсене на по-добро 
взаимодействие между 
военните и невоенните 
участници

Примери за 
концепции и 
инструменти на 
ниво мисия

Интегрирани мисии с 
интегрирани структури 
за командване и 
комуникация

Цел: Сътрудничество между 
гражданските и военните 
мисии / операции по време 
на планиране и поведение 
Обхват: Координиране на 
политиките и инструментите 
на ЕС на място 
Интегриран подход: 
Осигуряване на цялостен, 
последователен и 
интегриран отговор от 
страна на различните 
институции и инструменти 
на ЕС на всички етапи от 
ранното предупреждение 
до развитието след 
конфликта

Сътрудничество с външни 
цивилни участници и 
други международни 
организации. 
Обучение, извлечени поуки, 
планиране и провеждане, 
сътрудничество, обществени 
съобщения
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връзките на взаимодействие между различните 
участници и различните нива.

В зависимост от взаимодействието можем да 
класифицираме връзките им за координацията и 
сътрудничество между различните нива и различ-
ните участници, както следва:

v Според нивата на координация и сътрудни-
чество на международно ниво:

l в самите организации (ООН, НАТО, ЕС)
l между самите организации 
l между държавно сътрудничество
l между неправителствените организации и 

невоенни участници на международно ниво
Между невоенни участници на местно ниво 

(на мястото на разрешаването на кризата/конфли-
кта, международните организации военни и нево-
енни участващи в разрешаването на конфликта).

v Според нивата на взаимодействие
l Политико-стратегическо
l Стратегическо
l Оперативно
l Тактическо
v Според нивата на координация и сътрудни-

чество на национално ниво:
l Между институциите в самата държава 

(междуинституционално)
l Между неправителствените организации и 

невоенни участници на национално ниво
v Координация между различните участни-

ци:
l международни;
l национални;
l между участници на местно ниво.

Прилагането на всеобхватния подход, ползи 
и проблемни въпроси.

Ползи от прилагането на всеобхватния под-
ход.

За нуждите на настоящото изследване ще раз-
гледаме ползата от прилагането на всеобхватния 
подход и съпътстващите го трудности при изпъл-
нението на мисията на Английските военни сили в 
Афганистан, като страна членка на НАТО – за стаби-
лизиране на провинция Хелманд. 

Планирането на британското участие в Афга-
нистан започва през 2005 г. Министерството на от-
браната на Великобритания, създава отдел за след 
конфликтно възстановяване (преименуван по-къс-
но през 2007 г. в Звено за стабилизиране). Отдела 
е създаден с цел водене на междуведомственото 

Фиг. 1. Фактори на средата и инструменти  
за въздействие върху същата

Фиг.2. Схема на взаимодействие между различните нива и участници
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планиране имаща за цел изграждане на страте-
гическа рамка, която от своя страна да доведе до 
„Съвместен план на Великобритания за възстановя-
ване на провинция Хелманд“. Планът представлява 
оригиналната стратегия на Обединеното кралство в 
Афганистан и покрива периода от 2006 г. до 2007 г. 

  Планирането на британската операция в 
Афганистан се оказва по-сложно от очакваното за 
правителството. Фазата на планиране е била сил-
но ограничена още в самото начало на мисията. 
Основни проблеми се оказват факторите „време“ 
и „информация“. Фактора „време“ ограничава вре-
мето на планиране, а фактора „информация“ оказва 
влияние поради недостатъчната притежавана ин-
формация относно факторите на средата.

За да постигне резултатите си всяка една ор-
ганизация независимо военна или невоенна е не-
обходимо нуждите от необходимата информация 
да бъдат набавени в обем позволяващ опознаване 
на средата. „Тези нужди се определят като набор от 
информация, която е необходима за планиране и из-
пълнение на мисия или задача .... Ако наличието на 
информация надхвърля нуждите на организацията, 
то тогава може да се говори за позитивно информа-
ционно състояние, но ако е недостатъчна се казва, 
че в информационното състояние съществува де-
фицит“9. Но британското правителство не взима под 
внимание т.н. „дефицит“ на информация при плани-
рането на операцията си в провинция „Хелманд“.

Основен факт, че е имало толкова малко по-
знания и разбиране за ситуацията в Афганистан на 
юг, се обуславя от три фактора: 

Първият фактор е бил липсата на значимо 
присъствие на ISAF в Хелманд, което води до малко 
очевидно военни действия спрямо талибаните по 
онова време. Поради липсата на присъствие на ISAF 
в Хелманд, британският екип по планиране подце-
нява заплахата, пред която са изправени британ-
ските войски.

Вторият фактор е била липсата на афганистан-
ски и международни Неправителствени организа-
ции (НПО) и други организации на гражданското об-
щество в Хелманд, от които би се очаквало да бъдат 
основен източник на информация.

Третият фактор е бил фокусът на правител-
ството върху Афганистан, който отклони наличните 
ресурси за фазата на планиране в Хелманд. Това на 
свой ред допълнително е намаляло възможността 
за локално ангажиране и анализиране на необходи-
мата информация за разработване на по-подробно 
планиране на оценката. 

Вследствие на неоценените фактори на среда-
та в пълна степен, представата за Хелманд е една, 
но в реалност се оказва далеч по-лошо от очаква-
ното, с много съпротива от страна на талибаните и 
малък военен капацитет за установяване на сигур-
ност в цялата провинция Хелманд. Друга основна 
причина за недостатъчното добро планиране, се 
явява липсата на ресурси на разположение в Посол-
ството в Кабул и опасната ситуация в Хелманд, кое-
то налага по-голямата част от планирането да бъде 
извършена в Лондон от отдела за след конфликтно 
възстановяване.

През периода от 2006 до 2007 г. британската 
армия се адаптира от мироопазваща роля към роля 
на противодействие на бунтовниците (COIN), кое-
то води до това военните да имат водеща роля в 
действията за развитие и възстановяване с цел да 
победят бунтовниците. Изучаването на факторите 
на средата в пълен обем позволява на Британските 
командири да започват да се  съсредоточават върху 
по-ефективното развитие на способностите и тех-
никите за противодействие на бунтовниците, като 
са налице видими и постоянни резултати.

Но в същото време правителството на Вели-
кобритания стига до извода, че досегашната им 
стратегия вероятно няма да работи. А именно, во-
енните действия се оказват твърде активни и често 
имат твърде тесни военни цели. Освен това осно-
вен проблем се явява факта, че в плана за действие 
не са включени мероприятия за осъществяване на 
цивилни дейности. Поради това от Звеното за ста-
билизиране се е изисквало да направи анализ на 
ситуацията и да излезе с препоръки. На тази основа 
бе разработена нова стратегия и се одобрява при-
лагането на всеобхватния подход.

След анализа на ситуацията основното допус-
кане на правителството на Великобритания, е че 
бунтовниците създават по-малко проблеми откол-
кото липсата на ефективно правителство. Това оз-
начава, че изграждането на правителство има пре-
димство пред всичко останало и водените военни-
те действия се възприемат от местното население, 
не като действия за изграждане на правителство, а 
с точно обратния ефект.

За прилагането на всеобхватния подход се 
търси съгласуваност не само между министерство-
то на отбраната, но и с международни организации, 
партньорските държави като Дания, САЩ и местни 
граждански организации от нацията домакин.

Британските НПО, са ограничени поради 
опасната ситуация в областта на сигурността. 
Само една британска неправителствена орга-
низация, „Mercy Corps“, е в състояние да рабо-
ти в провинция Хелманд. Отсъствието на НПО 
предполага, че ако хуманитарното пространство 
се е свило, то е било направено в Хелманд преди 
британското развръщане. Липсата на НПО в Хел-
манд води до британския подход да разчита на 
сътрудничеството с други партньорски организа-
ции, главно в афганистанската среда. Британците 
си сътрудничат не само с афганистанските орга-
низации на гражданското общество и местните 
изпълнители, но и с Афганистанските сили за на-
ционална сигурност (Afghanistan National Security 
Forces - ANSF) и правителството на Афганистан. 
Прилагането на тези мерки в допълнение на во-
енните водят до значително подобряване на си-
туацията в провинция Хелманд. При прилагането 
на всеобхватния подход възникват редица про-
блеми. Въпреки явното приемущество на всеоб-
хватния подход съчетаващ в себе си използване-
то на военния и невоенния компонент за постига-
не на желаното крайно състояние и наред с всич-
ки положителни ползи, се оказва че прилагането 
му на практика не лесна работа и на преден план 
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излизат редица различия водещи след себеси и 
не-малко проблемни въпроси.

Породени различия и проблемни въпроси:
1. Несъглсуваност
Британският подход показва, че въпреки 

стремежа за по-голяма съгласуваност между раз-
личните участници има ограничено ниво на вза-
имодействие, което се явява основен източник на 
напрежение между военни и неправителствени ор-
ганизации. 

2.  Различия във времевите хоризонти
При прилагането на всеобхватния подход бри-

танската армия е имала основна ключова роля за 
определяне на рамките за планиране и вземане на 
решения. Британският военен герой, заедно с авто-
номните.

Също така неправителствените организации, 
работещи в Хелманд, възприемат различията във 
времевите хоризонти, защото водят до конфликтни 
точки между военните участници и участниците в 
развитието. За да се избегнат подобни конфликт-
ни точки, всеки участник трябва да има свой фокус 
(представител на британската НПО 3, юни 2012 г.). 

3.  Способности
Основен проблем се оказва липсата на доста-

тъчно способности от страна на 
невоенните участници. От една страна орга-

низацията на военните е на много по-добро ниво 
в сравнение с невоенните участници, а от друга 
страна Ситуацията в Хелманд обуславя и факта, че 
водещ елемент при разрешаването на кризите е 
необходимо да бъдат военните. Но се оказва, че те 
не притежават всички необходими способности за 
разрешаването на дадена криза. От където следва, 
че е необходимо да бъдат привлечени и невоенни 
участници. Но докато при военните имат строга ко-
мандна структура и процеса на планиране е регла-
ментиран до детайлност, на практика се оказва, че 
невоенните участници срещат голяма трудност при 
участието им в процеса на планиране

 На първо място Великобритания не е имала 
първоначално достатъчно неправителствени орга-
низации, агенции и ведомства способни да дейст-
ват в Хелманд (при въвеждането на всеобхватния 

подход Великобритания разполага само с една НПО 
която може да действа на мястото на мисията, кое-
то води до необходимостта да бъдат привлечени 
чуждестранни НПО, и такива на местно ниво). На 
второ място невоенните актьори „негодуват“ от во-
дещата роля на военния компонент и че трябва да 
се съобразяват с планирането им. И на трето място 
планирането се оказва също съществен проблем

Заключение

Операцията на Великобритания за стабилизи-
ране и възстановяване в провинция Хелманд е по-
казателна за това, че е необходимо да бъдат взети 
в предвид и анализирани подробно всички факто-
ри на средата преди фазата планиране. Не доста-
тъчната информация за средата води до неточен 
или грешен анализ, което от своя страна създава 
грешна представа за ситуацията в проблемния 
район. И всички последващи действия се извърш-
ват със затруднения. Въпреки взетите коригиращи 
мерки след разполагането в провинция Хелманд, 
постигнатия контрол и преимущество на военните 
над талибаните се оказва, че ситуацията е „пари-
рана“. Военните имат контрол над провинцията, 
но губят контрол над ситуацията. Това е доказател-
ство, че военния компонент сам по себе си не е в 
състояние да разреши дадена криза, което налага 
преосмисляне на стратегията от страна на прави-
телството на Великобритания и възприемане на 
прилагането на всеобхватния подход, като път за 
достигане до изпълнението на целите и желаното 
крайно състояние.

 Самия подход на теория предвещава все-
обхватност и използването на всички инструменти 
за разрешаване на дадената криза. Но на практи-
ката прилагането му се оказва, че не никак лесно. 
Налице са редица различия и проблеми и предиз-
викателства (Структурни, оперативни и методоло-
гически), отстраняването на които ще доведат от 
една страна, до подобряване на координацията и 
взаимодействието, а от друга до постигането на 
синергичен ефект за разрешаване на всяка възник-
нала криза. 
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Водещата роля на командира в процеса 
при планиране на операции  

на оперативно ниво
майор Данко Фаразов

Процеса на управление на мероприятията по 
подготовката и провеждането на всички дей-
ности свързани с планирането и организира-

нето на операции на оперативното ниво предста-
вляват практическата, същинска част от провежда-
нето на операция или кампания.

Правилното подбиране, съгласуване, разпре-
деление и насочване на дейностите от самото на-
чало на процеса на планиране дава възможност за 
изпълнението в пълен обем на поставените задачи 
и дейности и елиминира до голяма степен същест-
вените пропуски, които в последствие могат да за-
бавят, затруднят или поставят дори под съмнение 
изпълнението на мисията.

Разбирането в дълбочина на същността на 
проблема и желаното крайно състояние изисквани 
от по-високото ниво1, дава възможност да се раз-
вие правилна стратегия за преследване и постига-
не на целите в тяхната пълнота от самото начало с 
отчитането на всички фактори, които могат да имат 
негативно въздействие.

За качественото организиране и водене на 
процесите изложени по-горе главен двигател и 

вдъхновител е фигурата на командира. От неговия 
опит, ерудиция, способности и действия зависи 
правилното планиране, организиране и провежда-
не на операцията. Оценката на командира за ситуа-
цията и качеството на извършваната работа от щаба 
се явяват най-важните критерии на всички дейност-
ите до постигане на крайните резултати, които ще 
бъдат и последния, и най-важен критерий за свър-
шената работа.

Планирането е непрекъснат и повтарящ се 
процес, целта на който е да отговаря на развива-
щата и променяща се оперативна среда в по-ши-
рокия военностратегически контекст. Основната му 
задача е да се разработи оперативен план (OPLAN). 
Планирането, както и всички дейности на НАТО, са 
насочени към  съвместно командването и управле-
ние, с участието на военни и невоенни участници, 
фигура № 1.

Тази последователност от дейности по плани-
ране се прилага за всички типове операции и нива 
на командване2.

Успешното командване по време на операция 
трябва да се оценява в дългосрочен план. Коман-

Резюме: При решаването на кризи и конфликти във всички форми на тяхното проявление през послед-
ните две десетилетия се наложи многонационалния и съвместен формат на използване на силите. Това води 
след себе си редица особености в изграждането и управлението на формированията от този тип. Тези особе-
ности дават своето отражение най-вече в процеса на планиране, където се извършва детайлното наслагване 
и синхронизиране на дейностите. Това не може да се осъществи без категоричното и недвусмислено вижда-
не на командира, основано на неговия опит, интуиция и способности. 

Ключови думи: многонационални, съвместни, обединени, процес на взимане на решение, планиране, 
мисийно командване, командване и контрол.

THE LEADING ROLE OF THE COMMANDER 
IN OPERATIONAL-LEVEL PLANNING PROCESS

Annotation: In solving crises and conflicts in all forms of their reflection over the last two decades, a 
multinational and shared use of force has been required. This leads to a number of peculiarities in the construction 
and management of the formations of this type. These peculiarities are mainly reflected in the planning process, 
where detailed overlapping and synchronization of activities takes place. This can not be accomplished without the 
commander‘s categorical and unambiguous vision based on his experience, intuition and abilities.

Keywords: multinational, joint, combined, decision-making process, planning, mission command, command 
and control.



22

Фиг. 1. Последователност на дейностите при планиране.

дирите трябва да обмислят заплахите и рисковете 
непрекъснато по време на процеса на планиране. 
Продължителността на операциите не предполага 
избягване на промени в оперативната концепция, 
тактика, техники или процедури. Въпреки това, не 
трябва рутинно да се променя оперативния план 
всеки път, когато командирите или формирования-
та се ротират. Разбирането на концепцията на пре-
дходните планове трябва да се направи задължи-
телно, преди да се внесат промени. Всички напра-
вени промени трябва да водят до смекчаване на за-
плахите и довеждане на рисковете до приемливи.

Основен планиращ орган за подпомагане на 
дейността на командира при планиране е неговият 
щаб. От неговата структура, разположение и коли-

чество на експерти зависи до голяма степен време-
то, адекватността и качеството на планирането. В 
условията на продължителна операция създаване-
то на щаб непосредствено в театъра на операция-
та е желателно, това зависи основно от условията. 
Предимствата на щаба в театъра на операцията се 
оценяват в зависимост от интензивността, фазата 
на операцията и дали щабът е статичен или мане-
врен. Основно предимство е, че дава възможност 
за разбиране на оперативната среда чрез непре-
къснато наблюдение, бързо взаимодействие, което 
ще доведе до съгласуваност при планирането и из-
пълнението. Въпреки тези предимства създаването 
на такъв щаб отнема време, трудно се установява 
във враждебна и несигурна среда. За по-голямо 
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Фигура №1 - последователност на дейностите при планиране. 

Тази последователност от дейности по планиране се прилага за всички 
типове операции и нива на командване2. 

Успешното командване по време на операция трябва да се оценява в 
дългосрочен план. Командирите трябва да обмислят заплахите и рисковете 
непрекъснато по време на процеса на планиране. Продължителността на 
операциите не предполага избягване на промени в оперативната 
концепция, тактика, техники или процедури. Въпреки това, не трябва 
рутинно да се променя оперативния план всеки път, когато командирите 

Концепция на операцията (КОНОП) и разработване на 
оперативен план.

Concept of operations (CONOPS) and plan development. 

Избор на ВД и одобрение то му от командира.
COA selection and approval by the commander. 

Утвърждаване и сравнение на ВД, като се използват 
предварително избрани критерии.

COA validation and comparison, using pre-selected criteria. 

Анализ на ВД, включително и проиграване.
COA analysis, including wargaming. 

Разработване на вариантите за действие (ВД), включително 
тестване на възможните ВД.

Course of action (COA) development, including testing possible COAs. 

Анализ на мисията, който води до намерението на командира.
Mission analysis, which leads to the commander's intent. 

Иницииране, което може да бъде официално  получено от инициираща директива на NAC, 
указания за планиране или неформално като отговор в промяна в ситуацията.

Initiation, which may be formal on receipt of a NAC initiating directive or planning guidance, or 
informal as a response to a change in the situation.
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Фиг. 2. Последователност на дейностите при планиране.

удобство щаба може да се изгради от по-малки раз-
върнати структури, които да се сменят на ротацио-
нен принцип.

Неразривен процес от цялостната дейност в 
непрекъснатия процес на планиране е управление-
то на информационната среда в зоната на операци-
ята посредством планирането и провеждането на 
информационни операции като част от процеса на 
планиране е застъпен в стъпката „Анализ на нисия-
та“, което „осигурява включването на аспектите на 
информационните операции във всички тези дей-
ности, както и в процесите на всестранната подго-
товка на пространството на операцията, съвместно-
то определяне и поразяване на целите и извършва 
специфични за своите нужди задачи. В тази стъпка 
от процеса на планиране основният акцент е съби-
ране, обработване и анализиране на информация 
за последващите дейности по планирането.“3

Механизма за взаимодействие и работа на 
командира и щаба на оперативното ниво съгласно 
AJP-5(E) са изобразени на фигура №2.

Съсредоточаването на основните усилия е съз-
даването на логическа, работеща и напълно осъ-
ществима концепция на операцията (КОНОП), която 
да послужи за разработавнето и развитието на опе-
ративен план (ОПЛАН) отговарящ и съответстващ на 
всички изисквания на ситуацията за постигане на 
желаното крайно състояние.

Командването е индивидуална личностна спо-
собност, изискваща наличието на власт и механи-
зъм за осъществяване на обективна отговорност. 
Същността на командването се заключава в четири 
аспекта:

– ясно разбиране намерението на по-горе сто-
ящия командир; 

– задължението на подчинените да изпълнят 
намерението на командира; 

– важността от навременното взимане на ре-
шение;

– решителност от страна на командира да 

ръководи плана на операцията до успешното при-
ключване;

Изброените аспекти характеризиращи дей-
ността на командира насърчават децентрализи-
рания стил на командване, основаващ се на сво-
бодата и бързината на действие и инициативност, 
като същевременно остава отговорен към поетите 
задължения. Този стил обикновено се нарича ми-
сийно командване. Този механизъм е достатъчно 
гъвкава, за да позволи на командирите да упраж-
няват прецизирано своята дейност и чрез налагане 
на промени според ситуация и конфигурацията на 
съвместните сили.

Командването на всички нива представлява 
способността да се вземат решения, мотивирани и 
насочени към постигане на целите. Това изисква ви-
зия за желания краен резултат(и), разбиране на кон-
цепцията на операцията, приоритизиране на зада-
чите и разпределение на ресурсите, способност за 
оценка на хората и рискове, и включва непрекъснат 
процес на преоценка на ситуацията. Командирът 
определя хода и последователността на действия-
та и упражнява правото си за издаване на заповеди. 
Така лидерството и вземането на решения са основ-
ната му отговорност. Командването включва също 
отговорност и контрол. Контролът не е постоянно 
съпътстваща дейност на командира, а само аспект 
от неговата работа. Командирът и щабът споделят 
изпълнението на контрола по между си.

Отдаването на заповеди и командването е 
лично действие, за него няма нито формула, нито 
комбинация от качества. Въпреки необходимостта 
от редица качества, в крайна сметка способността 
на командира да взема решение е от първостепен-
но значение. За да бъде ефективен, командирът на 
оперативно ниво трябва да се ползва с доверието 
на висше стоящите командири и началници, под-
чинените си и съюзниците. В най-добрия случай е 
необходима комбинация от доверие и увереност. 
Тези съображения могат да засегнат задачите, кои-
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(ОПЛАН) отговарящ и съответстващ на всички изисквания на ситуацията 
за постигане на желаното крайно състояние. 

 

Фигура №2 - последователност на дейностите при планиране съгласно AJP-5(E). 

Командването е индивидуална личностна способност, изискваща 
наличието на власт и механизъм за осъществяване на обективна 
отговорност. Същността на командването се заключава в четири аспекта: 

- ясно разбиране намерението на по-горе стоящия командир;  
-    задължението на подчинените да изпълнят намерението на 

командира;  
- важността от навременното взимане на решение; 
-    решителност от страна на командира да ръководи плана на 

операцията до успешното приключване; 

Изброените аспекти характеризиращи дейността на командира 
насърчават децентрализирания стил на командване, основаващ се на 
свободата и бързината на действие и инициативност, като същевременно 
остава отговорен към поетите задължения. Този стил обикновено се нарича 
мисийно командване. Този механизъм е достатъчно гъвкава, за да 
позволи на командирите да упражняват прецизирано своята дейност и чрез 
налагане на промени според ситуация и конфигурацията на съвместните 
сили. 

Командването на всички нива представлява способността да се вземат 
решения, мотивирани и насочени към постигане на целите. Това изисква 
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Фиг.3. Механизъм на взаимодействие в командната верига и заобикалящата среда.

то командирът на оперативно ниво поставя на под-
чинените си, които са особено чувствителни в мно-
гонационален контекст.

Функциите на командира и взаимодействието 
по командната верига в процеса на планиране упра-
вление и постоянно взаимодействие са показани на 
фигура 3. Оценяването и навременното отчитани на 
всички елементи от двете взаимно свързани систе-
ми – тази на съвместните сили и тази на заобика-
лящата среда заедно с противостоящите, неутрал-
ните и приятелските сили очертават необходимите 
важни аспекти на основата, на които ще се изгради 
разбирането, значението и посоката за вземане на 
решение от командира. Този процес трябва да бъде 
както бърз и гъвкав, така и неотменно да следва 
оперативните цели. В противен случай, следва го-
ляма продължителност на операцията, увеличава-
не на разходите и понасяне на загубил.

Личностната способност да ръководи, него-
вият команден и управленски стил, цялостното 
отношение и поведение към извършваната дей-
ност са в пряка зависимост към работата на щаба, 
функционалната и обща насоченост на дейностите, 
съпричастността и отговорността на всички. Това е 
един от ключовите моменти, който се определя от 
комуникацията на командира с пряко подчинения 
му персонал и командвания. За да бъде хармони-
зиран, плавен и устойчив във времето този процес е 
необходимо спазването на изброеното по-долу.

– Ясно зададени изисквания за работа и  пра-
вила, за да се знае какво се очаква от тях. Реципроч-
ното задължение на персонала, на всяко ниво е 
стриктно да спазва установения ред на субордина-
ция и взаимодействие по хоризонтална плоскост, 
като задължително налага своите изисквания, за да 
може да извършва дейността си по най-достовер-
ния начин и в пълен обем.

– Създаване и поддържане на работна среда, 
която да насърчава подчинените на самостоятелно 
поведение, поемане на инициативата, своевремен-
ни действия и готовност за поемане на рискове и 
преследване на целите, с което се цели печеленето 
на предимства по отношение на бързината, качест-
вото и количеството свършена работа. Командира 
трябва да се увери, че подчинените разбират зада-
чите си и работят в правилната посока.

– В работната среда трябва да съществуват от-
ношения на лоялност и уважение. Командира тряб-
ва да бъде в състояние да приеме разликите в мне-
нията на подчинените, а те от своя страна трябва да 
са уверени, че мнението им ще бъде прието.

– Създаване на нагласа за участие със споде-
лен ангажимент в процеса на вземане на решение. 
Всеки, който е в рамките на основния екип на коман-
дира, трябва ясно да съзнава и разбира важността 
на своята работа и делегираните отговорности. 

Командването4 е власт, законно дадена на 
субект, който е изградена личност от въоръжените 
сили и способен да ръководи, координира и контро-
лира подчинените му военни структури. Командира 
се откроява със своята воля и възможност да при-
лага намеренията си като ръководи подчинените си 
за постигането на точно определени цели. Това об-
хваща неговия авторитет и отговорност да управля-
ва военни сили за постигане на целите на мисията. 
Неговата ръководна роля определя целите, които 
трябва да бъдат постигнати. Указва действията, 
който трябва да бъдат предприети, процедурите и 
ресурсите, които са необходими за постигането на 
целите. Координацията представлява хармонизи-
ране и насочване на силите за постигане на целите.

Контролът5 представлява власт упражнявана 
от командира върху част от дейностите на подчи-
нените структури или други структури, които обик-
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Фигура № 3. Механизъм на взаимодействие в командната верига и заобикалящата 
среда. 

Личностната способност да ръководи, неговият команден и 
управленски стил, цялостното отношение и поведение към извършваната 
дейност са в пряка зависимост към работата на щаба, функционалната и 
обща насоченост на дейностите, съпричастността и отговорността на 
всички. Това е един от ключовите моменти, който се определя от 
комуникацията на командира с пряко подчинения му персонал и 
командвания. За да бъде хармонизиран, плавен и устойчив във времето 
този процес е необходимо спазването на изброеното по-долу. 

- Ясно зададени изисквания за работа и  правила, за да се знае какво се 
очаква от тях. Реципрочното задължение на персонала, на всяко ниво е 
стриктно да спазва установения ред на субординация и взаимодействие по 
хоризонтална плоскост, като задължително налага своите изисквания, за да 
може да извършва дейността си по най-достоверния начин и в пълен обем. 

- Създаване и поддържане на работна среда, която да насърчава 
подчинените на самостоятелно поведение, поемане на инициативата, 
своевременни действия и готовност за поемане на рискове и преследване 
на целите, с което се цели печеленето на предимства по отношение на 
бързината, качеството и количеството свършена работа. Командира трябва 
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новено не са му подчинени, но техните дейности по 
изпълнението на заповеди и разпореждания са в 
обхвата на неговата отговорност. Контролът позво-
лява на командира да провери извършените дейст-
вия и тяхната ефективност спрямо неговото наме-
рение и заложените цели пред формированията.

В рамките на съвременната практика по про-
веждане на операции или кампании в съвместен и 
многонационален формат водят след себе си реди-
ца особености, които ги отличават от традиционни-
те (националните). На първо място трябва да се от-
бележат няколко факта, като условията на изпълне-
ние на задачите и цялостната среда на мисията са 
различни от националните. Съгласуването и хармо-
низирането на дейностите на различни по нацио-
налност, структура и организация военни едини-
ци, имащи различен стил на мислене и поведение. 
Изискване за професионализъм за извършване на 
дейности при всякакви условия, под чуждо команд-
ване и съобразяване с необичайни (нехарактерни) 
изисквания. Всичко това поставя командирите от 
различните нива в тежки ситуации, където се нала-
га бързо ориентиране, приоритизиране на дейност-
ите за осигуряване на неотклонно преследване на 
целите. Заради това се налага спазването на специ-
фични принципи, които подпомагат и улесняват ра-
ботата на командира. 

Основен принцип на командването и контро-
ла – command and control (С2) е единството на ко-
мандването, което осигурява необходимата спло-
теност около общи цели при планирането и изпъл-
нението на операциите. Командните взаимоотно-
шения, чрез които ще се изграждат механизмите за 
прилагане на власт, ще се определят при създаване 
на съвместните многонационални сили. Единство-
то на командването не е нормативна величина за-
печатана в страниците на регламентиращ документ, 
а се изразява и утвърждава в неговата непрекъсна-
тост. За укрепване на командването е необходи-
мо наличието на ясна йерархична командна вери-
га, която трябва да бъде определена и разбрана от 
всички нива на командване. Това ще укрепи инте-
грацията и взаимодействието между съвместните 
сили (компонентите).

Мисийното командване се характеризира със 
свобода на действие на подчинените командири, 
като се насърчава инициативността и децентрали-
зираното вземане на решения. За постигане на този 
начин на командване е необходимо интегриране 
на командването, така че способностите на силите 
да са достатъчни за постигането на целите на ко-
мандира по най-ефективния начин. Организация-
та на специфичните задачи трябва да отразява из-
искванията на висше стоящия командир.

Упражняването на контрол е изключително ко-
мандирско право в процеса на изпълнение на него-
вата работа. Това се изразява в проверка на изпъл-
нението на неговото намерение чрез механизми, 
процеси и персонал, който може да упражнява кон-
трол от името на командира. Това не означава, че на 
предадените и подчинени сили нетрябва не им се 
дава възможно повече свобода в зависимост от това 
колко позволява ситуацията, а точно обратното. Кон-

тролът гарантира за тяхната правилна работа. 
За упражняването на ефективен контрол е 

необходимо, командира и оторизираните лица да 
познават детайлно ситуацията. За по-добро вза-
имодействие е необходимо провеждането на офи-
циална комуникация и провеждане на брифинги за 
взаимодействие. Това се постига с постоянна офи-
циална оценка   на напредъка на мисията, което и 
позволява ефективен контрол върху силите. В про-
цеса на последователно и целенасочено планира-
не и изпълнение на задачите при добре обучен и 
организиран щаб ще се изгради взаимна лоялност 
и доверие, което обаче изисква време.

Необходимо е ефективно упражняване на кон-
трол върху ресурсите, управлението и начините на 
работа. Поради големия обхват от дейности и функ-
ционални области това се извършва с помощта на 
съвместни екипи, различни специалисти или служи-
тели за връзка и взаимодействие. Също процеса на 
контрол може да се подпомогне и от командирите 
на подчинените сили. Политико-военни препоръки 
и съвети по отношение на подпомагане на силите 
или способностите на контингента могат да бъдат 
дадени и от старши националния представител или 
командващия на националните сили. Методите за 
упражняване на контрол са:

– Компонентен метод;
– Директен метод;
– Регионален и географски метод;
Първия от тези методи е широко разпростра-

нен в повечето съвместни операции, където съв-
местния командир упражнява своята власт чрез 
компонентните командири. Този метод намалява 
прякото участие от съвместния командир и е мно-
го подходящ при големи операции. Втория метод 
е характерен при маломащабни операции. Тук съв-
местния командир може да изпълнява пряко власт-
та си да командва, но е необходимо да има подгот-
вен и ефективен съвместен многонационален щаб. 
Използването на Третия метод се налага на осно-
вата на физическите характеристики и география 
в зоната на операцията. В този случай могат да се 
създадат регионални командвания посредством, 
които да се упражнява командването.

Всяка операция има уникална структура и ор-
ганизация на системата за командване и контрол 
(С2), която се проектира по време на планирането 
на операцията или кампанията, за да отговори на 
всички специфични изисквания. Върховния Главно-
командващ на Съюзните Сили в Европа - SACEUR6 
представя организационната структура на С2 за 
одобрение от Военния комитет - МС7 и Северноат-
лантическия съвет - NAC8. SACEUR е отговорен за:

– Всички оперативни въпроси;
– Координирането на логистиката и медицин-

ското осигуряване;
– Ротацията на формированията и личния със-

тав, и развръщането им;
SACEUR осигурява взаимодействието между 

политическото и военно ниво в щабквартирата на 
НАТО.

Командирът на оперативно ниво управлява: 
командване и управление (С2) (оперативен контрол 
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- OPCON9), който е делегиран от SACEUR за управле-
ние над предоставените компонентни командва-
ния. Упражнява координираща власт над всички, 
които са под национален контрол и намиращи се в 
зоната на операцията. Тези координиращи функции 
имат за цел осигуряването на сигурността, разпо-
лагането, правилата за поведение, предвижването 
и отчитане на специфичните дейности по време на 
операцията. В рамките на тази власт включва и кон-
трол върху съвместната логистика. Важен момент, 
е че нациите трябва да определят степента на кон-
трол върху своите сили, които дават на НАТО.

Определя в координация със съответните ко-
мандни структури и власти организацията на съв-
местните сили за най-добра пригодност за изпъл-
нение на операцията. Това включва създаване на 
компонентни командвания, поддържащи структу-
ри, връзка с различни агенции и други.

Формулира изпълнението на намерението си 
затова какво трябва да бъде постигнато и защо. Ко-
мандира обикновено изразява това чрез ефектите 
които трябва да се създадат и целите които трябва 
да се постигнат.

Назначава задачи и дава одобрение. В рамки-
те на лимитите на неговата С2 власт командира на 
назначава задачите на подчинените командвания 
за постигане на техните цели и одобрява техните 
оперативни концепции.

Установява връзката и комуникацията в зона-
та на операцията. Това включва всички командни 
структури работещи в подкрепа на текущата опе-
рация, както и между компонентните командвания.

Не само в изброените по-горе области се за-
ключават функциите на командира на оперативно 
ниво, но също включва и по-широк обхват от дей-
ности.

На първо място, съгласуването и организира-
нето на процесите със старши националния пред-
ставител и командващия национален контингент. 
Това ще се определя от индивидуалната национал-
на политика и от приноса на силите. Те често пъти 
могат да заемат ключови позиции в общата йерар-
хична командна структура, и да са ключови факто-
ри в процеса на взимане на решение. Също играят 
важна роля за съвместния командир при изграж-
дането на коалиционната структура. Въпреки, че 
не споделят същата командна отговорност и нямат 
същите правомощия както оперативния командир, 
те трябва да споделят в същата степен разбирането 
за операцията за да са в състояние да предоставят 
ефективна подкрепа.

Независимо, че Северноатлантическия съвет 
(NAC10) е висшия политически орган на НАТО, напъл-
но е възможно да се получи покана  да действие в 
подкрепа на международни организации, като Ор-
ганизацията на обединените нации (ООН), Европей-
ския съюз (ЕС) или Организацията за сигурност и съ-
трудничество в Европа (ОССЕ). Тогава тази междуна-
родна организация ще определи висш политически 
орган в зоната на операцията. Той ще бъде физи-
ческо лице, което ще представлява генералния се-
кретар на тази организация. Неговите дейности ще 
се състоят в това да координира всички елементи в 

театъра на операцията за постигане на напредъка 
към крайната цел. В този случай NAC ще запази пра-
вомощията си за разполагане на силите на НАТО, но 
силите на Алианса ще бъдат един от тези елементи 
с военностратегическа цел и оперативен план одо-
брен от NAC, който ще допринася за постигане на 
крайната цел. В този случай оперативния командир 
трябва да поддържа тясно сътрудничество с висшия 
политически орган, за да осигури единство на уси-
лията в цялостната концепция на мисията.

Друг аспект в рамките на широкото взаимо-
действие на командира, е когато мисията е в под-
крепа на друго правителство. Тогава командирът 
ще има тясна връзка с политическите и военните 
елементи на тази политическа власт. В някои слу-
чаи тази власт ще бъде нестабилна или ще бъде 
установена чрез мирно споразумение, и една от 
ключовите роли на командира ще бъде да подкре-
пя тази власт. В този случай цялата дейност на ко-
мандира да се фокусира в политическия контекст на 
ситуацията. Това изисква допълнително количество 
служители за връзка и взаимодействие с цивилни 
фракции, паравоенни групи, международни и не-
правителствени организации, които могат да про-
веждат хуманитарни или други дейности. Поради 
това ще бъде от решаващо значение за оператив-
ния командир да разбере политическия контекст, 
в който те работят, за което ще трябва да използва 
съветници със съответния опит.

За упражняване на възложените правомощия 
по командване и контрол (С2) в съвместните опера-
ции, командирът и персонала следва да използват 
стандартни процедури и комуникационни и инфор-
мационни системи (CIS11), които са оперативно съв-
местими с основната мрежа на Алианса. Заедно със 
стандартните процедури и CIS оформят системата, 
която командирът, персоналът и подчинените му 
използват, за да планират, ръководят, координират, 
контролират и подпомагат всички дейности при 
операциите.

Комуникационните и информационни систе-
ми в действителност представляват физическата 
среда на системата С2 и подпомагат в максимал-
на степен във всякакви ситуации. Необходимостта 
от постоянно поддържане на системата С2 дори и 
във възможно най-критичните ситуации. Поставя 
допълнителни изисквания в мисийно командване. 
Дори и при съвременните средства за комуника-
ция има ситуации, където връзката „лице в лице“ 
е предпочитана. Съвременните комуникационна 
система дава възможност за постоянна и устойчи-
ва двупосочна връзка. Архитектурата на комуника-
цията трябва да бъде достатъчно надеждна, за да 
продължи да функционира при непосредствено 
въздействие от страна на противника или при теж-
ки и критични експлоатационни услови. Тази систе-
ма трябва да дава възможност за сигурен обмен на 
големи количества на информация и да подпомага 
взимането на решение.

Дейността на командира се изразява в някол-
ко направления, които са взаимно свързани, но чес-
то тези връзки нямат пряко отношение една с дру-
га. На първо място командира има основната зада-
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ча да знае и разбира замисъла на стратегическото 
ниво, стратегическите цели и ограниченията, които 
могат да не бъдат в материалната, финансовата 
или силовата сфера. Те могат да бъдат наложени от 
международни правни норми, поети ангажименти, 
географски фактори, културни и икономически.

На второ място е способността на командира 
да преценя ситуацията, да има правилно и посто-
янно ориентиране, което да му позволи винаги да 
извлича ползи от заобикалящите обстоятелства, 
да предвижда  с няколко хода действията на про-
тивника и да провежда далновидно управление и 
командване, което да позволи натрупването на ди-
виденти с възможност за последваща реализация в 
момент, когато ще е необходимо възможно най-го-
лямо улеснение за действие и съсредоточаване на 
усилията. Това се постига с изграждане и натрупва-
не на много опит, събиране на необходимата важна 
информация и прецизно планиране.

На трето място това е умението и способнос-
тта да разбира, ръководи и осъществява нужния 
контрол върху подчинените си. Това се изразява в 
изпращането на точни, прецизирани и навремен-
ни заповеди до компонентните командвания. Това 
помага за изграждането на взаимно доверие и про-
тичането на съгласувани и недвусмислени дейст-
вия. Това е важно в многонационална среда, когато 
трябва да се управляват и съгласуват действията на 
много формирования от различни националности. 
Друг аспект на тази дейност е ръководенето, орга-
низирането и синхронизирането на пряко подчи-
нения му състав с който е в непосредствено взаи-
модействие непрекъснато и подпомагат неговата 
работа. За създаването на добра работна среда, 
позволяваща на всеки да изпълнява задълженията 
в най-пълен обем и качество. Тук оперативния ко-
мандир да трябва да познава състава, с които рабо-
ти и да преценява правилно и точно значението и 
важността на всяка информация, оценка и анализ, 
които му се представят. В противен случай ще се 
създаде среда на хаос или безцелна дейност, което 
ще обезсмисли по-голямата част или цялата дей-
ност в щаба.

В процеса на планиране освен, планирането на 
военните ефекти за въздействие върху противника, 
ключов момент е и планирането на всестранното 
осигуряване и взаимодействие, както и собствено-
то разполагане, организиране и осигуряване.

Тук дейността на командира на оперативно 
ниво е много важна, независимо от назначените 
лица с пряка отговорност във своето направление, 
указанията и изискванията поставени от командира 
са най-важни. Обхвата на тези дейности включва – 
логистична поддръжка и транспорт; здравна и ме-
дицинска помощ; съвместна инженерна поддръж-
ка; защита на силите; организиране на комуника-
ционната и информационна поддръжка и използ-
ване на оперативната комуникация и информация; 
химическа бактериологична радиоактивна и ядре-
на защита - CBRN12; сътрудничество с граждански 
власти, международни и неправителствени органи-
зации и други граждански участници,

Логистичното поддържане обхваща процеси-

те и механизмите, чрез който се постига устойчивост 
на силите, като се предоставят консумативи,  бързо 
възстановяване на бойните и небойни загуби, за да 
се запази способността на силите да  изпълнят по-
ставените цели. Отговорността е на оперативното 
командване - Joint Force Command(er) (JFC13) да пла-
нира изискванията за снабдяване, по отношение на 
материали, услуги, управление на логистичната ин-
формация, поддръжка на оборудването, предвиж-
ване и транспортиране, приемане на горива, както 
и договаряне със страната домакин (HNS14).

За постигане на възможно най-качествена 
медицинска поддръжка по време на операциите, 
и постигане на високи стандарти за подготовка на 
медицинските екипи, здравна защита и лечение. 
Медицинските  способности трябва да са съизме-
рими със статута на силите и оценените рискове за 
развърнатите сили, като и управлението на опера-
тивния риск. еТова се постига по време на плани-
рането с консултации със съответните медицински 
специалисти и представители, които са медицин-
ския съветник - MEDAD15 или старши медицински 
офицер - SMO16. Те трябва да бъдат непосредстве-
но ангажирани като неразделна част от процеса на 
планиране от съвместното ниво до ниво компонент 
и по-ниско. 

Военните инженерни способности MILENG17 
изискват особен акцент при планирането. Ранното 
идентифициране на изискванията за инженерна 
поддръжка е от решаващо значение и участва в 
процеса на планиране на оперативно ниво от само-
то начало, като е неразделна част от целия процес 
и неотменно присъства през всички фази и стъпки. 
Планирането на MILENG се провежда хоризонтално 
в щабовете, вертикално със съответните специали-
сти в сътрудничещите щабове и навън в посока към 
ангажираните граждански субекти. Инженерния 
специалист от съвместния щаб, от името на JFC, ще 
има координираща власт над разпределението на 
инженерните ресурси за всички компоненти. 

Използване на оперативната комуникация и 
информация по време на процеса на вземане на ре-
шение съвместното командване JFC трябва да ра-
згледа политиката на НАТО по отношение на стра-
тегическите комуникации, както и директивата на 
Съюзното командване по операциите, за да може 
да разработи, координира, оформи и интегрира 
своите налични комуникационни активи и способ-
ности съгласно изискванията за постигане на опе-
ративните цели. 

Сътрудничество с граждански власти и граж-
дански участници. В тази област съществено значе-
ние е гражданско-военното сътрудничество CIMIC18 
да бъде неразделна част от цялостния процес на 
планиране; като трябва да бъде част от цялостния 
процес на планиране и в частност в планирането на 
оперативно ниво по време на всички етапи и стъпки 
на процеса.

За да се запази оперативната ефективност на 
силите, функциите по защита на силите трябва да 
бъдат напълно интегрирани и координирани в ця-
лостния процес на планиране и в планирането на 
оперативно ниво от самото начало. Изискванията за 
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защита на силите трябва да бъдат ясно определени, 
включително конкретните мерки за реагиране при 
кризи и извънредни обстоятелства, които трябва да 
бъдат предприети за противодействие на различ-
ните категории заплахи. Тези мероприятия включ-
ват няколко дейности: инженерна поддръжка, въз-
душна отбрана, защита на здравето, управление на 
последствията и химически, биологически, радиа-
ционни и ядрени нападения. 

Отбраната срещу оръжия за масово поразява-
не следва общите принципи и насоки, очертани в 
политиката на НАТО. Има аспекти на оперативните 
политики на НАТО, които са уникални за реакцията 
на НАТО при такъв тип заплаха. Това означава да се 
предотврати разпространението на оръжия за ма-
сово унищожение от страна на държавни и недър-
жавни участници, да се защити войските и да се 
подготвят необходимата организация и структури  
за възстановяване, ако бъде осъществена подобна 
атака. Отбранителните способности срещу оръжия 
за масово поразяване трябва да са съизмерими със 
статута на развърнатите сили и оценените рискове, 
произтичащи от управлението на оперативния риск. 

 В заключение можем да кажем, че изгражда-

нето на правилно функциониращ и последователен 
модел за справяне с извънредни кризисни ситуа-
ции включително и военна агресия е целенасочен 
и продължителен процес изискващ общи усилия. 
Натрупаният опит трябва да бъде внимателно ана-
лизиран и прилаган в по-нататъшното развитие и 
изграждане на военни способности отговарящи 
по-пълно на изискванията на средата и необходи-
мостите за постигане на устойчиви и стабилни ре-
зултати. Това няма как да се случи без развитието и 
усвояването на нови и разнообразни практики при 
творческо прилагане на военните способности, така 
че те да бъдат възможно най-ефективни. Към този 
момент няма точна формулировка и дефиниция за 
статични правила, които да гарантират определен 
праг на успех. Това налага да се избира най-блого-
приятния начин в зависимост от установката. С това 
обаче не се изчерпва всичко, не по-малко важно е 
да се определи и точния момент за действие, как-
то и да се предвидят последствията. Тъй като този 
процес не е статичен а динамичен, това води до 
липсата на константни величини. Именно заради 
това ролята на командира е не само трудна, но и 
ключова за за достигането на поставените цели.

1 Често пъти това е политико-военното ниво.
2 Съгласно AJP-01 т. 4.23
3 Дисертация на тема:“Усъвършенстване участието на Въоръжените сили на Република България в информационни 

операции в многонационална среда“, Живко Д. Желев, стр.88
4 Съгласно AJP-01 стр. 5-2
5 Съгласно AJP-01 стр. 5-3
6 SACEUR - Supreme Allied Commander Europe
7 MC - Military Committee
8 NAC - North Atlantic Council
9 OPCON-operational control. Съгласно AJP-01 стр. LEX-7
10 NAC - North Atlantic Council
11 CIS - communication and information systems
12 CBRN -  chemical, biological, radiological and nuclear
13 JFC – Щабът на оперативното командване в  Брунсум, Нидерландия
14 HNS - host-nation support
15 MEDAD - medical advisor
16 SMO senior medical officer
17 MILENG - military engineering
18 CIMIC - civil-military cooperation
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Взаимодействие между органите  
на МВР и ВС на Република България  

при провеждане на съвместни операции
майор Димо Гинев

Технологичното развитие на света усложни 
многомерно военните операции. В отговор на 
все по-широките рискове и заплахи е необхо-

димо планиране, изграждане и използване от една 
страна на нови адекватни военни способности, а от 
друга - на нетрадиционни и неконвенционални та-
кива, които да могат да взаимодействат по между 
си, както в национален така и в колективен формат.

Сигурността е желано състояние на всяка 
система, основаващо се на потребностите на съща-
та и изискващо динамична устойчивост. Основна 
цел на политиката за сигурност на държавата 
е създаване и поддържане на национална мощ, 
която да гарантира националната сигурност. На-
ционалната сигурност е динамично състояние, 
при което предизвикателствата, рисковете, опасно-
стите и заплахите за съществуването на личността, 
обществото и държавата са овладени и е изградена 

надеждна система за превенция, отговор и неутра-
лизиране на последствията от същите. Разглеждай-
ки националната сигурност като система, можем да 
разделим предизвикателствата съответно на външ-
ни и вътрешни. Противодействието на външните за-
плахи съответно се осъществява основно от въоръ-
жените сили, а на вътрешните - от силите за вътреш-
на сигурност. Но между вътрешната и външната 
сигурност съществува постоянно взаимодействие и 
размиване на границите, което изисква ефективно 
взаимодействие между основните компоненти на 
системата за защита на националната сигурност – 
Въоръжените сили и органите на МВР – за тяхното 
успешно неутрализиране. 

Подготовката и реализирането отбраната на 
държавата се явява един от най-важните фактори 
за гарантиране на нейната сигурност при възниква-
не, ескалиране и разрешаване на заплахи, кризи и 

Резюме: В доклада са разгледани теоретичните основни за провеждане на многонационални и съв-
местни операции, както в колективната, така и в националната системи за отбрана. Разгледани са структу-
рата, общите задачи на министерство на вътрешните работи (МВР) и задачите му, свързани с отбраната на 
страната. Конкретизирани са задачите, изискващи взаимодействие между МО и МВР и на тази база са дефи-
нирани проблемните области, свързани с реализирането на взаимодействието между двете министерства. 
Предложени са направления за тяхното решаване.

Ключови думи: система за сигурност и отбрана, взаимодействие, министерство на вътрешните работи, 
проблеми.

INTERACTION BETWEEN THE AUTHORITIES OF THE 
MINISTRY OF THE INTERIOR AND THE BULGARIAN 
ARMED FORCES IN JOINT 
OPERATIONS
Major Dimo Velichkov Ginev

Abstract: The report examines the theoretical base related with conducting combine and joint task operation, 
both in collective and national defence systems. The structure, basic tasks of the Ministry of interior (MoI) and tasks 
related with the state defence are examined.  The task requiring interaction between MoD and MoI are specified 
and on this basis are defined the problematic areas related to the realization of the interaction between the both 
ministries. There are suggested some solution direction. 

Key words: security and defence system, interaction, Ministry of interior, problems.
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конфликти. Отбраната на Република България е 
„...широкообхватна, общодържавна дейност” це-
ляща генериране на отбранителни способности за 
разкриване, възпиране, предотвратяване и проти-
водействие на евентуални заплахи за национални-
те интереси. [9] 

След края на Студената война, единственият 
път за гарантиране на националната сигурност и от-
браната на средно голяма Европейска страна като 
Република България е участието й в колективни 
системи за сигурност. Присъединяването на стра-
ната към НАТО и към Европейският съюз са стра-
тегически постижения, с което те стават гарант за 
сигурността на страната, основаващи се на член 5 
от Вашингтонския договор – колективна отбрана, 
взаимна сигурност и коопериране. Всяка държава 
членка споделя както рисковете и отговорностите, 
така и предимствата и недостатъците на колектив-
ната отбрана. 

Цел на НАТО е осигуряването на свободата и 
сигурността на членовете на съюза чрез политиче-
ски, а при необходимост и с военни средства. До 
приемането на нова стратегическа концепция ос-
новни задачи на Алианса са: колективна отбрана; 
управление на кризи; партньорство за мир и коопе-
ративна сигурност, включваща контрол на разпрос-
транението на оръжията; противоракетна отбрана 
(ПРО) и осигуряване на кибер сигурността. За реа-
лизирането им се използват следните стратегиче-
ски инструменти: дипломатически, икономически, 
военен, информационен и граждански. Последният 
е допълнителен, но много съществен и включва не-
правителствените и гражданските способности. 

НАТО изпълнява ангажиментите си посред-
ством провеждане на многонационални съвместни 
операции и кампании, чрез прилагане на най-из-
годната комбинация от инструменти, при отчитане 
на особеностите на средата и факторите, оказващи 
влияние. Съдържанието на една операция или кам-
пания включва заплаха за употреба и/или употреба 
на военна сила, целяща налагане на определена 
воля (политика). Конкретните действия могат да 
включват принуда, възпиране, задържане или уни-
щожаване на определен противник, в това число 
извеждане от действие или унищожаване на важни 
военни и невоенни способности. Съществуват два 
варианта за провеждане на операция на Многона-
ционалните съвместни оперативни сили (МСОС): 
първи чрез пряка отбрана на територията на стра-
на-член на НАТО срещу основен агресор и втори, 
по-вероятен – при мащабна военна интервенция 
извън зоната на същия. Успехът на съвместните 
операции в съюзен формат изисква съчетаване на 
възможностите на видовете въоръжени сили, ро-
довете и специални войски, във взаимодействие 
със силите на гражданския инструмент.

За гарантиране на бърз и адекватен отговор на 
специфичните предизвикателства в съвременната 
среда на сигурност, през 2016 г. в НАТО са създа-
дени формирования с повишени възможности за 
придвижване, разполагане и отговор. Това са сили 
с много висока степен на готовност (VJTF) за развръ-
щане до 48 часа, които са в състояние да реагират 

на възникнали предизвикателства, дори в перифе-
рията на територията на Алианса. Същевременно 
са изградени шест щабни елемента за командване 
и управление в България, Естония, Латвия, Литва, 
Полша и Румъния (NFIU-NATO Force Integration Unit). 
Тяхната основна задача е координация и подпома-
гане бързото развръщане на съюзническите сили в 
източната част на Алианса при необходимост.

Съгласно доктриналните постановки съюзна 
съвместна операция за разрешаване на регионален 
военен конфликт със средна или висока интензив-
ност в условията на член 5 от Северноатлантическия 
договор се подготвя и провежда за отбрана на те-
риторията, въздушното и морските пространства на 
страна-член на НАТО. В такава операция национал-
ните въоръжени сили участват на базата на пред-
варително договорените им отговорности и след 
провеждане на частично или пълно развръщане. За 
отговор се използва ранното развръщане на силите 
с висока степен на готовност (HRF), въздушнопрено-
симите сили на НАТО и силите за ранно предупреж-
дение и управление (NAEW&C). Тяхна основна зада-
ча е демонстриране на решителност и способност, 
което улеснява ранното предупреждение и усилва 
способностите на националните сили. При услож-
няване на ситуацията НАТО може да предприеме 
развръщането на допълнителни сили (GRF) с цел 
усилване на силите в зоната на операцията. Алиан-
сът прилага политически и дипломатически мерки 
за понижаване на напрежението и деескалация на 
кризата. При неуспех на същите, Северноатланти-
ческия съвет (NAC) взема решение за използването 
на военна сила по искане от страната домакин или 
по препоръка на Военния комитет (МС) на НАТО. 
А самата съюзната съвместна операция по своята 
същност е съвкупност от съгласувани и взаимно 
свързани подчинени бойни и небойни операции и 
действия, провеждани от МСОС по единна концеп-
ция и план на командването на Многонационални-
те съвместни оперативни сили (CJTF) за изпълнение 
на определена военна мисия в определени прос-
транствени и времеви рамки. [3]

Изпълнението на отбранителни задачи на те-
риторията на Република България налага система-
та за отбрана на страната да изгражда и поддържа 
способности за самостоятелно гарантиране на те-
риториалната цялост и суверенитета на Р Бълга-
рия до задействане на механизмите за колективна 
защита. По мисия „Отбрана” тази защита може да 
се извършва, самостоятелно, съвместно и/или ко-
ординирано със сили на НАТО и/или от държавите 
членки на Европейския съюз, в съответствие с док-
трината на въоръжените сили. При активиран чл. 
5 от Вашингтонския договор въоръжените сили и 
невоенният компонент на системата за отбрана я 
изпълняват съвместно със сили и средства за ко-
лективна отбрана на НАТО, определени в системата 
на общото планиране на Съюза, като част от тях сво-
евременно се развръщат на българска територия. 
[2] Отчитайки „….ограничените финансови ресурси 
за отбрана, както и параметрите на съвременната 
среда за сигурност, въоръжените сили не са в със-
тояние да развият пълния необходим спектър от 
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военни способности за самостоятелно провеждане 
на операции по чл. 5 на територията на страната. 
При операции от такъв характер до голяма степен 
се разчита на съвместни действия с коалиционни 
сили…“ [5]

Националната съвместна операция е съвкуп-
ност от съгласувани и взаимно свързани подчинени 
бойни операции и тактически действия, провежда-
ни от Национални съвместни сили по единна кон-
цепция и план на Съвместно командване на сили-
те (СКС). [14] Националната съвместна операция, 
провеждана за разрешаване на регионален военен 
конфликт със средна интензивност, се подготвя 
и провежда с цел прикритие и отбрана на застра-
шен участък от държавната граница, защита на 
въздушното и морските пространства на страната 
и създаване на условия за развръщане на Съюзни 
сили за разрешаване на военния конфликт. След 
инициативи за предотвратяване на конфликта, като 
крайна мярка могат бъдат  развърнати превантивно 
част от Силите за отговор на НАТО. Изпълнението 
на задълженията като страна - домакин и бързото 
интегриране на определените национални сили в 
съюзните сили са от ключово значение за бързото 
приключване на военните действия и разрешаване 
на военния конфликт.

Националната съвместна операция, провеж-
дана за разрешаване на ограничен регионален во-
енен конфликт с ниска интензивност, има за цел 
отбрана на част от територията, въздушното и мор-
ските пространства на страната, които са обект на 
въздействие от чужди войски и сили, а при опреде-
лени условия и от паравоенни (терористични) фор-
мирования, в които могат да участват и представи-
тели на собственото население. 

Провеждането на бойни и небойни операции и 
действия от резервите и формированията от ВС 
на пряко подчинение на министъра на отбраната 
се подготвят и провеждат с цел изпълнение на по-
ставените задачи в интерес на основните сили. Про-
веждането на такива бойни и небойни операции 
може да включва провеждането на действия за: ох-
рана и отбрана на особено важни обекти на терито-
рията на страната; охрана на държавните граници с 
не участващите във военния конфликт съседни дър-
жави; организиране на военнопленнически лагери; 
създаване на стратегически резерви за усилване 
на националните и съюзните съвместни сили; всес-
транно осигуряване на действията на националните 
и на съюзните съвместни сили за отбрана на стра-
ната и други. За постигане на желаното крайно със-
тояние е необходимо взаимодействие между въ-
оръжените сили и силите на невоенния инструмент.

Поради факта, че основните способности на 
въоръжените сили са изградени за справяне със за-
плахи от военни сили със сходни мисии и задачи, 
действащи в съответствие със законите и прави-
лата на войната, те не могат да покрият все по-ши-
рокия спектър на съвременните конфликти, който 
изисква способности за справяне с диверсионни, 
терористични и паравоенни формирования, осъ-
ществяващи организирана съпротива и действащи 
дестабилизиращо на страната. При изпълнението 

на тези задачи могат да бъдат използвани въоръ-
жените сили, но с определени ограничения. Ефек-
тивното противопоставяне на скритите, хибридни и 
асиметрични форми на организирано противоправ-
но поведение изисква ефективно взаимодействие 
между въоръжените сили и силите и средствата на 
невоенния инструмент – основно с тези на МВР.

Отчитайки средата на сигурност, съществува-
щите рискове и заплахи и формулираните мисии 
и задачи на ВС, могат да се дефинират основните 
функции и задачи, които МВР ще изпълнява в усло-
вия на национална или колективна отбраната или 
при изпълнение на задължения като страна дома-
кин. По същество те няма да имат съществена раз-
лика от тези, възложени на министерството в мир-
но време, с изключение на обема им и условията, в 
които ще бъдат изпълнявани. За да бъде осъщест-
вено взаимодействието между МО и МВР е необ-
ходимо да бъдат осмислени мисията, задачите и 
структурата на МВР.

Съгласно чл. 2 от Закона за министерството 
на вътрешните работи (ЗМВР) „Дейността на МВР 
е насочена към защита на правата и свободите на 
гражданите, противодействие на престъпността, 
защита на националната сигурност, опазване на 
обществения ред и пожарна безопасност и защи-
та на населението“.[6] Функционално и структурно 
МВР се изгражда от основни структури. Съгласно 
чл. 37 на ЗМВР те са: главни дирекции; областни 
дирекции; Специализираният отряд за борба с те-
роризма; Дирекция „Вътрешна сигурност“; Дирек-
ция „Миграция“; Дирекция „Международно опе-
ративно сътрудничество“; дирекциите от общата и 
специализираната администрация и др. Главните 
дирекции са: „Национална полиция“, „Борба с ор-
ганизираната престъпност“, „Гранична полиция“ и 
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита 
на населението“. 

Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) 
е национална специализирана структура за осъ-
ществяване на оперативно-издирвателна, охрани-
телна, информационна, контролна, превантивна, 
административнонаказателна дейност, разследва-
не на престъпления и предоставяне на администра-
тивни услуги. В нейният състав е дирекция „Жан-
дармерия. Тя е наследник на вътрешни войски и 
изпълнява следните задачи: подпомага органите на 
главните и на областните дирекции по опазване на 
обществения ред; участва в същия при провеждане 
на масови мероприятия; осъществява дейности по 
възстановяване, поддържане и опазване на реда 
при масови безредици; участва в опазването на 
обществения ред при кризи от различен характер; 
участва в пресичането на терористични действия; 
участва в полицейски операции и съвместни опера-
ции с други държавни органи; осъществява охрана 
на стратегически обекти, дипломатически предста-
вителства и обекти на МВР; осъществява охрана на 
специални товари и др.

Главна дирекция „Пожарна безопасност и 
защита на населението“ (ГДПБЗН) осъществява 
осигуряване на пожарна безопасност и защита при 
пожари, бедствия и други извънредни ситуации, 
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извършва информационна, контролна, преван-
тивна и административно-наказателна дейност. 
Органите на дирекцията извършват неотложни 
аварийно-възстановителни работи, оперативна за-
щита при наводнения и операции по издирване и 
спасяване и др. След закриването на Министерство 
на извънредните ситуации през 2009 г. неговите 
функции и задачи са възложени на МВР. При обя-
вяване на режими „положение на война“, „военно 
положение“ или „извънредно положение“ основно 
органите на ГДПБЗН трябва да извършват защита 
на населението в съответствие с разпоредбите на 
Женевските конвенции от 12 август 1949 г. и Допъл-
нителните протоколи към тях от 1977 г. Задачите по 
Гражданска отбрана включват: предупреждаване 
за видовете опасности; евакуация и разсредоточа-
ване; предоставяне на скривалища и тяхното съо-
ръжаване; спасителни работи; санитарно обслуж-
ване, включително оказване на първа помощ и ре-
лигиозна помощ; обеззаразяване и подобни защит-
ни мерки; срочно осигуряване на подслон и храна; 
срочно погребване на мъртвите и други дейности 
във връзка с оцеляването на населението. [4]

Гражданска отбрана се реализира и в окупира-
ните територии. Особеност, е че персоналът и иму-
щество не могат да бъдат използвани за действия, 
нанасящи вреда на противостоящите сили. Пер-
соналът изпълняващ тези задачи, трябва да носи 
международния отличителен знак на гражданската 
отбрана и карта за самоличност, осигуряващи него-
вия статут. А също така може носи лично оръжие с 
цел поддържане на обществения ред или за само-
отбрана. 

Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) е 
национална специализирана структура за осъщест-
вяване на съответните дейности в граничната зона, 
в зоните на граничните контролно-пропускателни 
пунктове, международните летища и пристани-
ща, във вътрешните морски води, териториалното 
море, прилежащата зона, континенталния шелф, 
българската част на река Дунав и другите гранич-
ни реки и водоеми. Полицейските органи на ГДГП 
изпълняват функционалните си задължения по из-
вършване на оперативно-издирвателна дейност и 
разследване на престъпления на територията на 
цялата страна. Тук е и специализираният отряд 
„Въздушно наблюдение“ (СОВН). Това звено осъ-
ществява въздушно наблюдение на границите и 
изпълнява други летателни задачи, подпомагащи 
изпълнението на дейностите на ГДГП.

Дирекция „Международно оперативно съ-
трудничество“ организира и координира между-
народния обмен на оперативна информация, за 
координиране и методическо подпомагане на меж-
дународното оперативно взаимодействие и за осъ-
ществява екстрадиция, предаване и трансфер на 
лица. Тя е националната точка за контакт по линия 
на Международната организация на криминалната 
полиция (Интерпол), на Европейската полицейска 
служба (Европол) и на Шенгенската информацион-
на система (ШИС).

Дирекция „Миграция“ е структура на МВР за 
регулиране на миграционните процеси и админи-

стративния контрол върху пребиваването на чуж-
денците в Република България, противодействие на 
незаконната миграция на територията на Републи-
ка България и за административно обслужване на 
гражданите и членовете на техните семейства.

Специализираният отряд за борба с терори-
зма (СОБТ) е специализирана структура, отговорна 
за: предотвратяване и пресичане на терористични 
действия; провеждане на специални операции; 
освобождаване заложници; организиране и осъ-
ществяване охрана на органи на МВР и на държав-
ни органи и организации при изпълнение на функ-
циите им; участие в специализирани операции на 
главните и областните дирекции; откриване, иден-
тифициране и неутрализиране с технически сред-
ства и специализирани кучета взривни устройства и 
взривни вещества, както и разработват технически 
средства; извършване на физикохимично изслед-
ване и експертна оценка на взривни устройства и 
техните елементи, взривни вещества, документи и 
непознати вещества и изготвят експертни оценки и 
експертизи.

Към дирекциите от специализираната ад-
министрация влизат 8 (осем) дирекции, от който 
по-важни са дирекция „Български документи за са-
моличност“ (ДБДС) и дирекция „Национална систе-
ма 112“ (ДНС 112), осигуряваща достъп на гражда-
ните до службите за спешно реагиране чрез един-
ния европейски номер 112.

Основният фактор, определящ задачите на 
МВР, свързани с отбраната на страната, е моделът, 
по който тя ще се осъществява: в национален, коа-
лиционен или съюзен формат. Главните задачи на 
МВР свързани с отбраната са „гарантирането на 
обществения ред и вътрешната сигурност извън 
зоната на военните действия, противодействие 
на престъпността и опазване на живота, здраве-
то и имуществото на гражданите“ [1]. 

В съответствие със ЗОВСРБ основните дейнос-
ти по отбраната на страната ще се изпълняват изця-
ло или с участието на сили и средства на МВР. Опре-
делените в Закона за МВР „правомощия позволяват 
на органите му да изпълняват някои от задачите по 
отбраната още в застрашаващия период, преди да 
е обявен военновременен правов режим на терито-
рията на цялата страна или на част от нея.“ [1]

Задачите на МВР в отбраната, изискващи взаи-
модействие с ВС и други институции са: разкриване 
на признаци за подготвяна агресия срещу Републи-
ка България; организиране и провеждане на дезин-
формационни и други активни мероприятия за сво-
евременно разкриване и неутрализиране на наме-
ренията на противника за агресия; осигуряване на 
стратегическото развръщане на въоръжените сили 
на Република България и обществения ред в зона-
та за комуникации; разкриване и неутрализиране 
на престъпна дейност в полза на чужди специални 
служби, организации и лица; противодействие на 
престъпна дейност в полза на противниковата стра-
на или държави, които са нейни съюзници; осигу-
ряване на сигурността на икономиката, транспорта, 
съобщенията и всички обекти, свързани с превоз на 
войски и специални товари; осигуряване охрана на 



33

държавните граници, въздушното пространство и 
териториалното море и евентуално прикритие на 
границата със съседни държави, не участващи във 
военния конфликт; осигуряване охрана и отбрана 
на стратегически, особено важни и други обекти 
от критичната инфраструктура на територията на 
страната; участие в борбата с десанти, диверсион-
но-разузнавателни, терористични и други форми-
рования за организирана съпротива; осигуряване 
сигурността и обществения ред в обекти на нацио-
налната икономика и непроизводствената сфера 
за действие при военнополитически кризи и при 
военен конфликт; осигуряване на сигурността на 
военнопленниците и обществения ред в районите, 
в които са настанени те; осигуряване сигурността и 
реда при евакуацията и разсредоточаване на дър-
жавни органи, населението, материалните и кул-
турни ценности; осигуряване сигурността при про-
веждането на мобилизация на въоръжените сили и 
попълването на техните загуби с личен състав и тех-
ника; съдействие за издирване на лица, отклонили 
се от военновременна служба и лица, укриващи се 
от правосъдието; провеждане на комплексни ре-
жимни мероприятия в чувствителни райони и обек-
ти извън зоната на военните действия; осигуряване 
на специални съобщителни средства за държавни-
те органи; участие в организиране и осигуряване 
безопасността на населението и инфраструктурата 
при бедствия и разрушения; провеждане на меро-
приятия по повишаване противопожарната устой-
чивост и безопасност на обектите на икономиката и 
тези, работещи в интерес на отбраната на страната. 

Освен задачите, изпълнявани от силите на 
МВР при съвместни операции по отбрана на стра-
ната (извън театъра на операцията в зоната за кому-
никации), част от тях изпълняват задачи и в зоната 
на военни действия (във временно заетата от про-
тивника територия на страната). Министерството 
се подготвя да участва в съвместни операции за от-
браната на страната в общия комплекс от меропри-
ятия, регламентирани от Конституцията, законите 
и подзаконови нормативни актове. Готовността за 
работа във военно време на МВР се поддържа чрез 
системата на отбранително-мобилизационната 
подготовка. Тя включва провеждането на конкрет-
ни мероприятия с цел повишаване на готовността 
на служителите за изпълнение на съвместни задачи 
по отбраната на страната. [8]

Подготовката за взаимодействие между сили-
те на МВР и ВС се осъществява под ръководството 
на министъра на вътрешните работи. На базата на 
извършения стратегически преглед на отбраната 
през 2004 г. и утвърдената Концепцията за участие 
на МВР в отбраната на страната през 2005 г. са оп-
ределени основните направления и форми за учас-
тието на структурите на министерството в отбра-
ната и тяхното ресурсно осигуряване. Основните 
закони, който на чиято база се осъществява взаимо-
действие между структурите на МО и МВР са: Зако-
нът за управление и функциониране на системата 
за защита на националната сигурност, Закона за за-
щита при бедствия, ЗОВС, ЗМВР и др. По-детайлно 
това взаимодействие се урежда с подзаконови нор-

мативни актове като правилниците по прилагане на 
съответните закони, устройствените правилници 
на ведомствата и различни инструкции. Основен 
административен акт в това отношение е Инструк-
ция № М–3/18.07.2011 г. В нея са регламентирани 
следните случаи на взаимодействие между органи-
те на МО и МВР: взаимодействие в мирно време и 
при обявяване на извънредно положение, взаимо-
действие между Военния команден център и Опе-
ративния дежурен център на Министерството на 
вътрешните работи, при поддържане на готовност 
за работа във военно време; при военно положение 
или положение на война; при организиране охрана-
та и прикритие на държавната граница при военно 
положение или положение на война; при борба с 
десанти, диверсионно-разузнавателни формирова-
ния и терористични групи и при организиране за-
щитата на обектите от критичната инфраструктура.

Взаимодействието на МВР с въоръжените 
сили се организира основно по задачи. Министер-
ствата на отбраната и на вътрешните работи съгла-
суват съвместните си задачи с планове за действие 
по цел, задачи, място и време. [8] Такива планове 
са: за изпълнение на дейности по мобилизация, 
контрол на корабоплаването; защитата на критична 
инфраструктура и население при бедствия; охрана 
и прикритие на държавната граница; защита на су-
веренитета и териториалната цялост на страната; в 
борбата срещу разпространяване на оръжия за ма-
сово унищожение, незаконен трафик на оръжие и 
терористична дейност.

При обявяване на военно положение или по-
ложение на война МВР съгласувано с МО изпраща 
групи за координация и взаимодействие в щаба на 
Върховното главно командване и Съвместното ко-
мандване на силите. [8]

Съгласно инструкция М–3/18.07.2011 г. ор-
ганите на Главна дирекция „Гранична полиция“ 
(ГДГП) взаимодействат с формированията от ВС, 
при провеждане на рекогносцировки, изграждане 
на фортификационни съоръжения и други дейнос-
ти, свързани с отбраната на страната в граничната 
зона и на линията на държавната граница. Също 
така взаимодействат при наблюдение и контрол 
на държавната граница срещу незаконен трафик на 
оръжие и въоръжени провокации на държавната 
граница. При организирането на военното разузна-
ване се съгласуват времето, мястото и условията за 
провеждане на мероприятия в граничната зона и на 
линията на държавната граница. При военно поло-
жение или положение на война органите на ГДГП и 
формированията от ВС и съгласуват действията си 
по осигуряване охраната на държавната граница 
и развръщането на военните формирования в гра-
ничната зона. При „положение на война“ по запо-
вед на министъра на вътрешните работи, съгласу-
вана с Главнокомандващия на ВС, органите на ГДГП, 
разположени в зоната на военната операция, се от-
теглят извън нея.

Органите за управление на ВС обменят инфор-
мация с МВР относно местата, времето за стоварва-
не и състава на десантите на противника в и извън 
зоната на военната операция и действията на теро-
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ристични групи и други формирования за органи-
зирана съпротива на територията на страната. Бор-
бата със същите се води от ВС във взаимодействие 
между органите на МВР, като в зоната на военната 
операция водещи са ВС, а извън зоната водещи са 
органите на Министерството на вътрешните рабо-
ти.

При защитата на обектите от критична ин-
фраструктура в т. ч. и пунктовете за управление на 
държавното ръководство за военно време, кон-
кретните задачи, съставът на силите и средствата и 
взаимодействието се регламентират чрез военно-
временните планове на двете министерства. МВР 
съгласува действията си с формированията на въ-
оръжените сили относно пунктовете си за управле-
ние, военновременните си места за разполагане, 
мобилизационните си райони, оценката на радиа-
ционната, химическа, биологическа и епидемична 
обстановка. 

Много важен акцент за осъществяване на от-
брана в многонационална среда са задачите на 
Министерството на вътрешните работи свързани с 
задълженията за оказване на поддръжка като стра-
на домакин. МВР осигурява пропускателния режим 
на границите на страната за съюзни сили, незави-
симо от начина на тяхното развръщане (чрез сухо-
пътен, морски или въздушен транспорт). Осигурява 
охраната по маршрутите за транспортиране и прид-
вижване и пожарната безопасност в районите за 
разполагане. При невъзможност Министерството 
на отбраната да осигури охрана на районите за раз-
полагане, същата се осигурява със сили на МВР. [10]

При провеждане на многонационални съв-
местни операции, органите на МВР, заедно с дру-
гите елементи от системата за вътрешна сигурност 
и обществен ред, работят във взаимодействие със 
сродните партньорски органи на съюзните държа-
ви. Това взаимодействие трябва да се организира 
като продължение на сътрудничеството между тях 
в мирновременния период и да бъде заложено в 
съвместни планове.

Необходимостта от адекватна реакция на все 
по-широкия спектър от кризи и конфликти налага 
да бъдат провеждани многонационални съвместни 
операции. Те изискват взаимодействие и сътрудни-
чество между участващите сили на база своевре-
менно планиране, организиране и провеждането 
на същата. В отговор на съвременните предизвика-
телства и пример за такава операция е проведеното 
международно учение за противодействие на теро-
ризма на територията на гр. Пловдив и гр. София. В 
него участваха специализирания отряд за борба с 
тероризма (СОБТ) на МВР, представители от 68-ма 
бригада „Специални сили“ на МО и специалните 
военноморски сили на САЩ. В това учение участни-
ците „отработиха ситуации по неутрализиране на 
терористи и освобождаване на заложници, както 
и неутрализиране на терористични клетки и групи, 
подготвящи атентати на територията на България.“ 
[16] В резултат на съвместните действия е постигна-
то определено ниво на взаимодействие по отноше-
ние на планиране и провеждане на контратерорис-
тични операции между Силите за специални опера-

ции на Българската армия и СОБТ на територията на 
България.

В следствие на засиления миграционен натиск 
на границата на Република България, породен от 
външнополитически обстоятелства и недостатъч-
ността на усилията на МВР (ГДГП) за овладяването 
на натиска, законодателната власт преосмисли не-
обходимостта от взаимодействие и с други държав-
ни органи. Народното събрание одобри поправка в 
ЗОВСРБ, с която даде право на армията да участва 
в граничната охрана в мирно време, чрез участие в 
съвместни патрули с Гранична полиция. Ефективно-
то изпълнение този вид операции показа необхо-
димостта от детайлно предварително планиране, 
координиране, наличие на стандартни процедури 
за осъществяване на взаимодействието и провеж-
дане на предварителни разделни, а в последствие 
и съвместна подготовка.

Друг пример включващ взаимодействие меж-
ду МВР и ВС е Планът за действие при временна за-
крила в Република България. Чиято цел е „оптимал-
на организация, координация и взаимодействие 
при възникване на риск от кризисна ситуация, 
вследствие масово навлизане на чужденци“. [12] 

 За да бъде осъществено взаимодействие 
между двете министерства е изключително важно 
да бъде реализирана комплексната функция упра-
вление. Декомпозирана функцията включва проце-
сите планиране, организиране, мотивиране и кон-
трол, необходими за формулирането и достигане-
то на поставени цели. Управлението изисква също 
така организиране и провеждане на мероприятия 
за поддържане на постоянна бойна, оперативна и 
мобилизационна готовност, поддържане високо 
ниво на духа. А също така изисква и непрекъснато 
събиране, обработване, изучаване, анализиране, 
обменяне и съхраняване на информация, която да 
подпомага ръководителите и управляващите както 
при вземане на решения така и при поставянето на 
конкретни задачи.

Синхронизацията, координирането на дейст-
вията, взаимодействието, всестранното осигурява-
не са от изключителна важност при планирането, 
раз-връщането и използването на силите на МВР и 
ВС за изпълнение на съвместни операции по отбра-
ната на страната. Отговорност за тези дейности е на 
органите за държавно ръководство, командване и 
управление в лицето на Народното събрание, Пре-
зидента на страната, Министерския съвет и необхо-
димата за тяхното функциониране инфраструктура. 
Анализирайки проблемите свързани с управление-
то, ясно се вижда, че е наложително да бъдат раз-
работени единни над ведомствени ръководства за 
планиране и постоянно действащи процедури за 
съвместна работата, които да унифицират планира-
нето, подготовката, участието и взаимодействието 
между въоръжените сили и МВР.

Откриваме сериозни проблеми с ранното пре-
дупреждение за приближаваща или непосредстве-
на заплаха от възникване на бедствие или опасност 
от въздушно нападение на органите на изпълни-
телната власт и на населението, изпълнявано от 
органите на ГД „ПБЗН“ . Същите се оповестяват с 
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акустични сигнали и гласова информация. Основен 
проблем е непълно покритие на система за цялата 
страната. Непознаването на процедурите, мерките 
и действията за предпазване и липсата на реални 
тренировки с населението. За решаване на пробле-
ма са необходими сериозни инвестиции, планове и 
организация.

Наболял въпрос е защитата на населението 
(гражданска защита). ГД „ПБЗН“ трябва да осигу-
ряват и предоставят индивидуални и колективни 
средства за защита, да провеждат спасителни и 
възстановителни работи, да откриват и обознача-
ват опасни райони, да извършват обеззаразител-
ни и други подобни защитни мерки, да съдействат 
за осигуряване на подслон, храна и други неща от 
първа необходимост на пострадалите при бедствия 
или военни операции. На настоящия етап МВР и ди-
рекцията не са в състояние да изпълнят тези кри-
тични задачи. 

Задачите по противодействие на диверсион-
на и терористична дейност се изпълняват основно 
от ГД „Борба с организираната престъпност“, СОБТ, 
звената за специални тактически действия към об-
ластните дирекции на МВР, сили на дирекция „Жан-
дармерия“ във взаимодействие с формирования от 
ВС. Проблемите на съвместната им дейност произ-
тичат от различната организационна култура, лип-
сата на единна и съвместна подготовка на състава 

и липсата на единни процедури за взаимодействие.
Организирането на взаимодействието в съв-

местни операции изисква активен и непрекъснат 
процес на общо и споделено разбиране на съот-
ветната ситуация, криза или конфликт, отчитане 
на общите цели и осъществяване на съвместна 
координация и контрол. Основните насока за усъ-
вършенстване на междуинституционалното взаи-
модействие между ВС и МВР е усъвършенстването 
на процеса на управление на системата за отбрана 
чрез промени в нормативната уредба, доктринал-
ните постановки и приемане на общовалидни про-
цедури и ръководства, с които да се регламентира 
постигането на желаното взаимодействие.

Разгледаните в доклада проблеми могат да 
послужат като база за анализ, за да може в по-
следствие да бъдат търсени решения в полити-
ката за взаимодействие между елементите на 
системите за сигурност и за отбрана на страната. 
Дефинираните проблеми са съществени и изис-
кват усъвършенстване на нормативната база, по-
добряване на професионализма на състава, про-
веждане на съвместна подготовка за изпълнение 
на възложените им задачи. За това са необходи-
ми политическа воля, съответно на задачите ре-
сурсно осигуряване, отговорно и творческо отно-
шение на ръководния състава при организиране-
то на взаимодействието.
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Място и роля на рисковете и заплахите  
за националната сигурност  

при разработването  
на стратегическите документи

 майор инж. д-р Петко Петков

Резюме: Настоящият доклад представя изследванията на автора свързани с важността на рисковете 
и заплахите за състоянието на националната сигурност, тяхното място в основните основополагащи страте-
гически документи на държавата и ролята им при формирането на националната политика, касаеща сигур-
ността и отбраната на страната.  

Ключови думи: рискове, заплахи, национална сигурност, стратегически документи. 

PLACE AND ROLE OF RISKS AND THREATS OF 
NATIONAL SECURITY IN DEVELOPING OF STRATEGIC 
DOCUMENTS

Abstract: The aim of this report is to reveal the importance of the risks and threats to the state of national 
security, their place in the strategic documents and their role in the formation of the national policy, concerning the 
security and defense of the country.

Key words: risks, threats, strategic documents, national security.

Развитието на геополитическата среда на си-
гурност в последните няколко години наложи 
трайно преразпределение на световното вли-

яние с преминаване към нов етап в международ-
ните отношения и политическо управление. Това 
се отрази в значителна степен върху нейния облик, 
която промени своя характер и интензитет в про-
извеждането ежедневно и ежечасно на рискове и 
заплахи, които по своята същност, съдържание и 
посока вече по правило се причисляват към нетра-
диционните и асиметричните. Според водещите 
военни специалисти и експерти по сигурността, 
именно те са в основата на нарастващия брой со-
циални, религиозни и етнически кръвопролития, 
множеството сложни и трудно разрешими воен-
нополитически кризи и военни конфликти, както и 
появата на нелинейните и неконтактни хибридни, 
информационни и кибер войни. 

Днес понятието „сигурност“ е сред най-често 
употребяваните и сред най-многозначителните в 
съвременната политическа лексика. Постоянното 
и обвързване с различни по характер и форми на 
проявления рискове и заплахи са я превърнали 
в увлекателна тема, засягаща фундаменталните 
проблеми на оцеляването на нациите и държавите 

в глобалния свят. Свързвана с аспектите на меж-
дународните отношения, вътрешно-държавните, 
политическите, религиозните и други противопос-
тавяния от най-различен характер, тя е подложена 
на постоянен натиск. Неспиращите през последни-
те години прояви и на различни форми на въоръ-
жена борба по света, допълнително наливат голя-
ма доза на несигурност и заплахи за националната 
сигурност.

Ето защо наличието на необходимост от пра-
вилно дефиниране и разкриване на евентуалните 
рискове и заплахи за националната сигурност е от 
жизненоважно значение за работата на системите в 
сектора сигурност, които само и единствено тогава 
ще са в адекватно състояние да я защитят надежд-
но. Вследствие от разкритата степен на важност и 
възможност за проявление на рисковете и запла-
хите, засягащи пряко националната сигурност, се 
определя и мястото им в основните стратегически 
документи на страните, касаещи главно тяхната си-
гурност и отбрана.

Поради това цел на настоящия доклад е да се 
посочи и разкрие важността на рисковете и запла-
хите за състоянието на националната сигурност, 
тяхното място в основните основополагащи страте-
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гически документи на държавата и ролята им при 
формирането на националната политика, касаеща 
сигурността и отбраната на страната.

В голяма степен сигурността на страната се 
гарантира чрез изграждане и поддържане на ево-
люционно развиваща се система за национална си-
гурност, която постоянно следи, анализира и иден-
тифицира всички групи рискове и заплахи, в след-
ствие на което набелязва и предприема конкретни 
мерки за тяхното противодействие. Формирана от 
политиката за сигурност и отбрана на държавата, тя 
цели осигуряване на стабилност на основните ин-
ституции и съхранение на техния капацитет за функ-
циониране при кризи от различен характер и избяг-
ване на значителен обществен срив или форми на 
безпорядък1. Крайната цел е да се постигне такова 
състояние на националната сигурност, която да га-
рантира защитата на конституционно установения 
държавен строй, равно и справедливо прилагане на 
законите на страната, свободното функциониране 
на законодателната, изпълнителната, съдебната и 
местната власти, и неприкосновеността на живота 
и свободата на всеки човек. 

Реализирането на това става възможно чрез 
наличието на предварително анализирани, посо-
чени и правилно дефинирани рискове и заплахи 
за националната сигурност, генерирани ежечасно 
от глобалната среда на сигурност. Залегнали в раз-
лични стратегически документи, те очертават в го-
ляма степен основните насоки за реализиране на 
политиката за сигурност и отбрана и предприетите 
мерки на държавата по защитата на националната 
сигурност.

За да се разкрият в детайли мястото и ролята 
на рисковете и заплахите в нормативните докумен-
ти е необходимо да се анализират различни страте-
гически документи на някои държави и да се види 
подхода им за справяне с тях.

Стратегията за национална сигурност (СНС) 
е основополагащ документ за всяка страна, в кой-
то по правило се формулират националните инте-
реси, цели и се посочват евентуалните рискове и 
заплахи, застрашаващи демократичното развитие, 
просперитета и мира на гражданите и страната. В 
нея се посочват важни стратегически дейности, част 
от които са посоката за развитие на политиката за 
сигурност и отбрана, поетите ангажименти от стра-
ната за реализиране на заложените национални ин-
тереси и цели както и изграждането на необходими 
национални отбранителни способности за справя-
не с евентуалните заплахи и възпиране на агресия 
срещу държавата. По този начин в СНС се поставят 
предварително основните направления на всички 
елементи на националната мощ на страната, които 
имат пряка отговорност по опазване и гарантиране 
на националната сигурност.

От анализа на National Security Strategy of the 
United States of America - Стратегията за национал-
на сигурност на Съединените Американски Щати 
- (САЩ) може да се обобщи, че като евентуални ри-
скове и заплахи пред националната сигурност за 
страната са посочени: катастрофални атаки срещу 
територията на страната или части от критичната 
и инфраструктура; заплахи или нападения срещу 

гражданите и както и към такива пребиваващи из-
вън териториалните граници или съюзници; раз-
пространение или използване на ядрено оръжие 
или заплаха от използването на оръжия за масово 
унищожение; глобални заплахи, водещи до смуще-
ния на световния пазар и икономика; значителни 
последствия за националната сигурност, свързани 
от въздействието на слаби или разпадащи се дър-
жави и други2.

Анализите също така сочат, че значителна част 
от рискове и заплахи за националната сигурност са 
посочени като невоенни и насочени непряко към те-
риторията, националната сигурност и сигурността 
на гражданите. Важното тук което се открива е, че 
за неутрализиране на тези заплахи САЩ посочват и 
конкретни изисквания към изграждане на необхо-
дими отбранителни способности, чрез които да 
се защитят националните интереси и ценности на 
страната. Всичко това е обвързано с изграждането 
на силна армия която да има и в голяма степен въз-
пиращ ефект срещу евентуални бъдещи агресори и 
сили, включително срещу ракетни атаки, киберне-
тични и терористични атаки, употреба на оръжия за 
масово унищожение и други. 

По-нататък анализът на документа показва, 
че на базата на посочените рискове и заплахи се 
формират и приоритетни направления, касаещи 
укрепване на вътрешната сигурност, националната 
отбрана, изграждане на способности за предотвра-
тяване на кризи и конфликти и други, отново пряко 
обвързани с изграждането на силна и боеспособна 
армия, способна да неутрализира във всеки един 
момент всяка заплаха насочена към сигурността на 
гражданите и страната3.

Националната военна стратегия на САЩ 
(The National Military Strategy of the United States of 
America) е друг важен стратегически документ, оп-
исващ в подробности реда и условията за използва-
нето на военна сила, насочена към защита и отсто-
яване на националните интереси на страната. В нея 
са упоменати целите и задачите на ВС, изисквания-
та към тяхното оборудване, приоритетите за   мо-
дернизация, насоките за подготовка, формите за 
използване и ролята им в общия инструментариум 
от използваните компоненти, сили, средства и ре-
сурси, изграждащи националната мощ на страната 
и други, пряко свързани отново с рисковете и запла-
хите, стоящи пред страната4. 

Анализът на документа разкрива ясно форму-
лирани рискове и заплахи за САЩ, обвързани със 
защитата на националните интереси на страна-
та, като недвусмислено се посочва необходимост-
та от изграждането на способности на въоръжените 
им сили за тяхното неутрализиране.

Подкрепа на това твърдение намираме във 
факта, че според САЩ нарастващите през послед-
ните години агресивни екстремистки организации, 
представляват непосредствена заплаха за между-
народния мир и сигурност. Проявени в различни ас-
пекти на средата на сигурност и чрез форми на дър-
жавно и недържавно насилие, те допринасят за раз-
гарянето на конфликти, където участниците сливат 
комбинират нови способи, техники, възможности и 
ресурси, с цел постигане на целите си. Според стра-
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тегията тези заплахи могат да бъдат съставени от 
държавни и недържавни субекти, работещи заедно 
за постигане на общи цели, с използване на широка 
гама от оръжия. Поради тази причина ВС на САЩ са 
принудени да изграждат широк набор от военни 
способности, насочени към превенция и реално 
унищожение на възникващите рискове и заплахи 
за националната и глобална среда на сигурност.

На базата на формулираните национални ин-
тереси и най-вече за тяхната защита следват и из-
ведените мисии на въоръжените им сили, част от 
които са: поддържане на сигурен и ефективен яд-
рен потенциал; осигуряване на надеждна отбрана 
на страната; възпиране, отказване и победа срещу 
агресори или противници на страната; осигуряване 
на глобално международно присъствие; отслабва-
не, унищожение и победа над агресивно разраства-
щите световни екстремистки терористични органи-
зации и други5.

От казаното дотук може да се заключи, че в из-
следваните стратегически документи на САЩ се от-
криват пряко изведени роля и място на съвремен-
ните рискове и заплахи за националната сигурност 
на страната, обвързани с изграждането, развитието 
и използването на целия ресурс от национална-
та мощ на държавата. Чрез тях в голяма степен се 
обясняват причините за изграждане на необходи-
мите отбранителни способности на страната, под-
помагащи изпълнението на задачите на системата 
за сигурност, касаещи защитата на сигурността, 
мира и просперитета на държавата. Обвързани пря-
ко и с военните цели и възложените мисии на ВС, те 
очертават пътя за бъдещото изграждане и развитие 
на една силна и боеспособна армия, готова да се 
изправи и отговори на постоянно променящите се 
предизвикателства, рискове и заплахи за национал-
ната сигурност на страната.  

Друга държава, на която ще анализираме 
стратегическите документи и ще търсим посоче-
ни рискове и заплахи за националната сигурност е 
ФР Германия - водеща страна в Европейския съюз, 
членка на НАТО, която няма амбиции за глобално 
господство и не притежаваща ядрени оръжия, но 
пък имаща сериозни претенции за регионална сила 
на стария континент.

Реализирането на заложените политически 
цели, амбиции, ред и сигурност и насоки за разви-
тие на страната се откриват при анализа на Бялата 
книга на ФР Германия за националната политика 
на сигурност и бъдещо изграждане на въоръжени-
те сили (White paper on German security policy and 
the future of the Bundeswehr), съставляващ един от 
най-актуалните и своевременно важен военностра-
тегически документ на държавата.

При анализите и оценките за промените и тен-
денциите в глобалната среда на сигурност в Бялата 
книга на страната се посочва, че въпросите, свърза-
ни с нарастващата световна нестабилност предста-
вляват една от основните заплахи за сигурността 
на Германия6. Нестихващите в последните години 
емигрантски кризи, разрастващият се ислямски те-
роризъм, зачестилите кибер престъпления и про-
мяната в отношенията с международни партньори, 
са една малка част от заплахите, формулирани като 

застрашаващи националната сигурност на страна-
та. Посочено е, че за гарантирането на сигурността 
на страната в днешните условия на разрастващите 
се рискове и заплахи, в политиката за сигурност се 
залага на изграждане на силна армия както и на до-
бри и надеждни партньорства, в лицето на НАТО и 
Европейския съюз. 

И тук, както в стратегическите документи на 
САЩ, проличава водещата роля на посочените ри-
скове и заплахи за националната сигурност на стра-
ната, обвързани с изграждането на силна система 
за национална сигурност на държавата. По нататък 
анализът на документа позволява да се разкрие, 
че от изведените рискове и заплахи се очертава и 
бъдещата обща рамка на изискванията към из-
граждане на отбранителните способности на 
страната и в частност необходимите способности 
на въоръжените им сили, които според документа 
трябва да са в състояние да изпълняват както съюз-
ните си ангажименти, така също и задълженията си 
по осигуряване на сигурността и отбраната на граж-
даните и страната.

Така формулирани и заложени, национални-
те интереси в областта на сигурността водят до 
формирането на стратегическите приоритети 
на страната, изразени в: гарантиране на цялостен 
подход към изпълнението на предприетите мерки 
за сигурност; укрепване и сближаване на сътрудни-
чеството със страни от НАТО и ЕС; ранно откриване, 
предотвратяване и разрешаване на кризи и кон-
фликти и други7. 

Разширяването на стратегическия капацитет 
на страната, насърчаване на сигурността и повиша-
ване на устойчивостта на системите за сигурност и 
отбрана на страната недвусмислено показват, че за 
тяхното реализиране се залага на развитието на сил-
на армия, притежаваща високи способности, необ-
ходими за изпълнение на широк спектър от бойни 
и небойни задачи. Анализът на заложените области 
също разкрива, че чрез развитие на сътрудничество 
и партньорства със трети страни в областта на от-
браната и сигурността, съчетано с продължаване и 
развитие на инициативата Германия в НАТО и ЕС, се 
цели изграждане на синхронизиран и всеобхватен 
подход, насочен към повишаване на сигурността и 
защита на страната на национално и международ-
но ниво.

Като обобщение на посоченото може да се 
каже, че в Бялата книга на ФР Германия се откриват 
високите амбиции на Германия в областта на сигур-
ността. Посочените рискове и заплахи не само уточ-
няват намеренията на Германия за защита на инте-
ресите си в областта на сигурността, но също така 
показват и  амбициите на страната да бъде водещ 
лидер на стария континент.  

Всичко разкрито дава основание да се заклю-
чи, че посочените рискове и заплахи в Бялата книга 
за отбрана имат съществена роля в реализирането 
на защитата на националната сигурност на ФР Гер-
мания. Изведена като приоритетна задача на дър-
жавата и залегнала в основата на политиката за 
сигурност на страната тя ще бъде реализирана ос-
новно чрез изграждането на адекватни и силни сис-
теми за сигурност и отбрана, подпомагани от една 
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страна в голяма степен от изградените възможнос-
ти на въоръжените им сили и от друга обвързани и 
с членството си в НАТО и ЕС.

Друга страна на която ще анализираме част от 
стратегическите документи, касаещи националната 
сигурност и отбрана, е Румъния - близка по-иден-
тична географска област, територия, култура и насе-
ление до нас държава - членка на НАТО и ЕС, прите-
жаваща външни териториални граници и на двата 
съюза.

Националната отбранителна стратегия на 
Румъния (Romania National Defense Strategy) е осно-
вополагащ документ, формираща стратегията, коя-
то страната ще се стреми да изгради и следва през 
следващите пет години и поддържа в дългосрочен 
план. От анализа на посочените в нея зависимости 
между желаното състояние на национална сигур-
ност и глобалната среда на сигурност става ясно, че 
на първо място се залага идеята за силна Румъния в 
Европа и в света, гарантираща сигурността на свои-
те граждани в и извън страната. На второ място е 
защитата на основните ценности, интереси, нацио-
нални активи и природни ресурси, както и сферите 
и областите на обществения живот. Не на последно 
място се посочва важността на колективната си-
гурност, насърчаването на демокрацията, защита 
и отстояване на свободата на гражданите и други8.

Посочените дейности се залага да бъдат по-
стигнати чрез засилване на стратегическото дове-
рие към страната от надеждни съюзници и партньо-
ри, формиране и налагане на предвидима и посто-
янна позиция в провеждането на активна външна 
политика и политика за сигурност и отбрана както и 
укрепване на демокрацията и върховенството на за-
кона. Предприемането на тези дейности следва да 
ни покаже, че в посочения документ се залага иде-
ята за изграждане на силна система за сигурност и 
отбрана на страната, провеждана от структурите на 
държавата, разчитащи при нужда и на външна по-
мощ,  изразени в лицето на надеждни партньори и 
съюзници на страната.

Относно посочени конкретни рискове и запла-
хи срещу националната сигурност на страната, от-
криваме при изследването на друг важен стратеги-
чески документ – Военната стратегия на Румъния 
(The Military Strategy of Romania).

Военната стратегия е документът, чрез който 
се прилага националната политика за отбрана и си-
гурност на страната. Той определя рамката за раз-
витие на ВС и дейностите, свързани със защитата 
на страната. Опираща се на заложените принципи, 
задачи и направления на действия за осигуряване 
на националната сигурност и отбрана на страна-
та, Военната стратегия осигурява съгласуваност 
на концепциите и действията, необходими за осъ-
ществяване на мисиите на ВС и постигане на целите 
на отбранителната политика на страната.  

Рискове и заплахи срещу националната сигур-
ност на страната са посочени в редица области, но 
като най-съществени са упоменати развитието на 
военен потенциал в близост до външните грани-
ци на страната, материализиран в създаването и 
внедряването на съвременни бойни способности, 
свързани едновременно с процеси на реорганиза-

ция, модернизация и доставка на оръжия и нови 
технологии за армиите на съседните държави от 
региона. Нестабилността в източна близост до те-
риторията на Румъния, изразена в дестабилизира-
щите действия в Украйна, замразените конфликти 
на Балканите, както и нарастващите сепаратистки 
тенденции, включващи използване на пара воен-
ни елементи, също са определени като бъдеща за-
плаха за сигурността на Румъния. Посочено е и, че 
междуетническото напрежение и икономическите 
не равновесия в страните от Западните Балкани или 
на изток от Румъния могат да доведат до ре-акти-
виране на местните конфликти с нисък интензитет, 
които се явяват допълнителен риск за национал-
ната сигурност на страната. Неефективните мерки 
относно контрола на потока от емигранти и неефек-
тивното интегриране на бежанците в Европейско-
то общество могат да засегнат архитектурата на 
сигурността на ЕС като цяло и да създадат рискове 
срещу всички държави-членки на ЕС, включително 
и Румъния. Разрастващият се световен тероризъм и 
новите форми за провеждане на хибридни войни, 
също са определени като сериозен риск срещу си-
гурността на Румъния9.

За справяне и превенция на всички изведени 
рискове и заплахи се залага нуждата от формира-
не на редица вътрешни фактори, заключаващи 
се в: решителност за справяне с нарастващите за-
плахи, изготвяне на стратегия за борба срещу тях, 
формиране на надеждни и ефективни сили, може-
щи и притежаващи необходимите способности за 
адекватен отговор срещу заплахите, насочени към 
националната сигурност и други10.

От анализа на посочените фактори и евенту-
алните рискове и заплахи  залегнали в документа, 
може да се заключи, че Румъния разглежда воен-
ният инструмент като онова основно средство, 
което е и ще бъде в състояние да гарантира 
сигурността, независимостта, националните 
интереси и свободата на гражданите на стра-
ната. Необходимостта от създаването на такъв си-
лен и ефективен инструмент, готов да отговори на 
всички предизвикателства пред глобалната среда 
на сигурност, налага пред страната изграждането 
на силна и боеспособна армия, притежаваща висо-
ки способности, гарантиращи изпълнението на ши-
рок спектър от задачи, свързани със защита на на-
ционалната сигурност и отбраната на страната. Това 
на практика отново показва тясната обвързаност на 
рисковете и заплахите за националната сигурност 
на държавата с изграждането на елементите от сис-
темите за сигурност и отбрана на страната.

Важно е да се посочи, че вследствие от по-
сочените в документа рискове и заплахи за си-
гурността на страната и дейностите, които се 
възлагат на системите за сигурност и отбрана са из-
ведени и мисиите на ВС и националните военни 
цели11. 

От анализа на мисиите на ВС може да се каже, 
че наред с посочените важни дейности по защита 
на националния суверенитет и териториална ця-
лост, така формираните дейности в мисията гово-
рят за предприемане на бъдеща посока, касаеща 
интеграцията и сигурността на страната, разглеж-
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дани в контекста на международните структури в 
лицето на НАТО и ЕС. 

Всичко това нагледно показва отново залегна-
лата връзка между посочените рискове и заплахи 
за националната сигурност, разкрити при САЩ и ФР 
Германия, с изграждането, развитието и използва-
нето на елементите от системите им за сигурност и 
отбрана, с цел неутрализирането на същите и защи-
тата на националните интереси, сигурност и прос-
перитет на нацията.

В заключение на всичко посочено дотук може 
да се обобщи, че в разгледаните стратегически до-
кументи на Румъния, рисковете и заплахите за на-
ционалната сигурност на страната намират водещо 
място и роля при формирането на отбранителната 
политика, даваща основните задачи и насоки за 
изграждането и развитието на системите им за си-
гурност и отбрана. Въз основа на оценката на меж-
дународната среда на сигурност и на възможните 
рискове и заплахи за националната сигурност на 
Румъния, документите представят обвързаността 
на мисиите и възложените задачи за изпълнение на 
румънските въоръжени сили, елемент от системите 
им за сигурност и отбрана, и военните цели на стра-
ната за защита на националните и съюзническите 
интереси.

Какво е обаче състоянието на нашите стратеги-
чески документи, касаещи националната сигурност 
и отбрана на страната?

За да разкрием как, къде, под каква форма са 
публикувани и съществува ли пряка връзка между 
тях и формирането на политиката за сигурност и 
отбрана на страната ще разгледаме някои водещи 
стратегически документи на държавата в лицето на 
Стратегията за национална сигурност на Репу-
блика България (СНС) и Националната отбрани-
телна стратегия (НОС). 

Стратегията за национална сигурност на Репу-
блика България е основополагащ стратегически до-
кумент за единно формиране, планиране, осъщест-
вяване, координиране и контрол на политиката за 
национална сигурност, провеждана от държавните 
институции в сътрудничество с гражданите и тех-
ните организации12. В нея по правило трябва да се 
формулират националните интереси, цели и се по-
сочат евентуалните рискове и заплахи, застрашава-
щи демократичното развитие, просперитета, мира 
и гражданите на страната.  

Рискове и заплахи за националната сигурност 
на страната в СНС откриваме посочени в две основ-
ни области - породени от външната и вътрешната 
среда на сигурност, заключаващи се в разраства-
щата се глобализация, асиметричните заплахи, ре-
гионалните конфликти, Кибер престъпността, тран-
сграничната организирана престъпност, корупция-
та, организираната престъпност и други13.

Анализът на същите показва, че посочените 
рискове и заплахи за националната сигурност се 
отличават с разнороден характер. Причина за ре-
гионални рискове за сигурността е наличието на 
замразени конфликти на Балканите, действията 
на терористични групи, остри етнически и рели-
гиозни спорове, високите нива на организираната 

престъпност, корупцията и незаконния трафик на 
оръжия, наркотици, хора и други. Геостратегиче-
ското положение на Черноморския регион и дина-
мичните и разнообразни събития в политическа-
та, икономическата и енергийната сфера в него 
също са от ключово значение за сигурността на 
страната. На регионално ниво, тенденциите за ус-
тановяване на стабилност в средата на сигурност 
се изразяват в осъществяването на европейската 
и евроатлантическата интеграция на западните 
балкански държави, както и разширяване на дву-
странното и регионалното сътрудничество между 
тях. Нестихващата миграция на бежански потоци, 
насочени от изток на запад и разрастващият се в 
последните години радикален екстремизъм до-
пълнително повишават рисковете и заплахите за 
националната сигурност.

Проблемът, които се открива при анализа 
на формулираните рискове и заплахи, се състои 
в това, че за тяхната превенция и неутрализиране 
никъде не се посочва как и с какви сили държа-
вата ще защитава своята национална сигур-
ност и суверенитет. Тук е важно да се посочи, 
че липсва и съществуваща пряка зависимост, 
открита в стратегиите на САЩ, ФР Германия и Ру-
мъния, относно връзката между рисковете и за-
плахите за националната сигурност с изгражда-
нето, развитието и използването на елементите 
от системите за сигурност и отбрана на страната, 
с цел неутрализирането на същите и осигурява-
нето и защитата на националните интереси, си-
гурност и просперитет на нацията. 

Нещо повече, от съществена важност е да се 
спомене, че в СНС членството на Република Бълга-
рия в НАТО и ЕС се разглежда като „обстоятелство, 
поради което нито една от съседните държави не я 
разглежда като потенциален противник, водещо до 
възпрепятстване появата на пряка военна заплаха 
за суверенитета и териториалната й цялост в дълго-
срочна перспектива”14.  

Въпреки оценката за липса на непосредствени 
военни заплахи за териториалната цялост на стра-
ната, съгласно Конституцията на Република Бълга-
рия15 и Северноатлантическия договор16, е задъл-
жително страната ни да поддържа и развива отбра-
нителен потенциал и способности, необходими за 
справяне с рисковете и заплахите за националната 
сигурност, както и такива, свързани с нуждите на 
колективните отбранителни способности на НАТО. 

Ето защо при дефиниране на рисковете и за-
плахите в СНС трябва много ясно да проличава 
заложената политика за сигурност и отбрана на 
страната, обвързана с възгледите на държавата, ка-
саещи бъдещото изграждане на необходимите за 
целта отбранителни способности на системите за 
сигурност и отбрана. Само по този начин те ще бъ-
дат в състояние да посрещнат всички онези предиз-
викателства, рискове и заплахи, които застрашават 
преди всичко националната сигурност на страната 
а в последствие, след тяхната реализация, ще се 
изпълнят целите на националната политика за си-
гурност и отбрана и поетите съюзни ангажименти 
от страната в тази област.
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Друг документ, касаещ националната сигур-
ност и отбрана на държавата и в който място тряб-
ва да намират рисковете и заплахите за страната е 
Националната отбранителна стратегия - важен 
стратегически документ, в които са залегнали при-
оритетите на националната сигурност и защитата 
на националните интереси, определени в Консти-
туцията и Стратегията за национална сигурност на 
Република България.  

Анализът на документа показа, че в нея, както в 
СНС, са изведени и посочени почти същите рискове 
и заплахи за националната сигурност на страната. 
Различното тук е, че в този документ са засегнати 
рискове и заплахи от военните аспекти на средата 
на сигурност, които придобиват нови измерения, 
вследствие на конфликтите в Близкия изток, Афри-
ка и на кризата в Украйна, с нарастващо прилагане 
на асиметрични и хибридни действия17.

И тук, както в СНС, се открива съществен 
недостатък, породен от факта, че въпреки по-
сочването на определени рискове и заплахи, съ-
щите не се обвързват пряко с последиците, кои-
то те евентуално могат да доведат за национал-
ната сигурност на страната, за разлика от изве-
дените такива както в Румъния, ФР Германия или 
САЩ. Посочва се, че за тяхното неутрализиране и 
минимизиране голяма роля ще окаже присъеди-
няването на Република България към НАТО и ЕС, 
без да се упоменава или конкретизира ролята 
на елементите от системите за сигурност и 
отбрана на страната. 

По този начин, както и в СНС, в НОС не се от-
крива заложена логическа връзка между посоче-
ни рискове и заплахи за националната сигурност 
и необходимите изисквания към изграждането и 
използването на системите за сигурност и отбра-
на с цел тяхното неутрализиране. В НОС отново се 
внушава, че членството на страната в НАТО и ЕС, ще 
гарантира сигурността на страната, а не се извежда 
на преден план мястото и ролята на собствените ВС 
за това. 

Донякъде от анализа на т. 28, формулираща 
част от изводите на документа може да заключим, 
че има някакъв опит да се заложи връзка, касаещи 
бъдещото изграждане на елементи от системите, в 
частност визирани ВС на страната, като се посочва, 
че „… рисковете и заплахите за националната сигур-
ност и отбраната на Република България трябва да 
бъдат неутрализирани, включително извън терито-
рията на страната. Това поставя изисквания към ВС 
за приоритетно изграждане и развитие на способ-
ности за участие в мисии и операции на НАТО, ЕС, 
ООН, ОССЕ и други международни организации“18. 
Отново се залага по презумпция на тезата, че някак-
си автоматично ще се неутрализират рисковете и 
заплахите далеч извън териториалните граници на 
страната, разбира се заедно с помощта на съюзни-
ци и партньори от НАТО и ЕС, без да се посочват кон-
кретни дейности и изисквания към въоръжените ни 
сили по превенция или за тяхното противодействие 
на територията на страната. 

В глава III на изследвания документ „Основи на 
отбранителната политика” анализите показват лип-

сата на връзка между посочените цели на отбрани-
телната политика с рисковете и заплахите за стра-
ната, както и такава касаеща посочените мисии и 
произтичащи задачи на ВС на Република България. 

Много по-ясно и точно би било, ако в доку-
мента недвусмислено се посочи обвързаността 
на рисковете и заплахите за националната си-
гурност с насоките за изграждане на политика-
та за сигурност и отбрана на страната, на база-
та на която да се посочат необходимите изиск-
вания за изграждане и придобиване на отбрани-
телни способности на системите за сигурност и 
отбрана а оттам и на специфичните задачи за 
изпълнение на изграждащите ги елементи, кои-
то пък ще разкрият насоките за модернизация и 
изграждане на техните способности за изпълне-
ние на конкретни задачи. По този начин по-лесно 
ще се определи ролята, мястото и дейностите на 
въоръжените ни сили по отношение на въоръже-
ната защита на страната, включително при асиме-
трични и хибридни заплахи, и същевременно ще 
се свържат изискванията, произтичащи от поетите 
ангажименти към НАТО и ЕС. Така ще се заложат и 
конкретни възгледи и изисквания към национал-
ните ВС, касаещи бъдещото им изграждане, разви-
тие и използване преди всичко за изпълнение на 
задачи, произтичащи от ясно формулирани нацио-
нални задължения, и чак след това с определени 
съюзни ангажименти.

Като общо заключение от изследваните ръко-
водни документи на стратегическо ниво в Републи-
ка България може да се обобщи, че в тях се открива 
липса на обвързаност между рисковете и заплахите 
за националната сигурност с насоките за изгражда-
не на политиката за сигурност и отбрана на стра-
ната. Макар посочени в ръководните ни докумен-
ти на редица стратегически дейности и задачи на 
елементите на системите за сигурност и отбрана, 
същите не са ориентирани изцяло към защитата на 
националните интереси, не отчитат изискванията 
на Конституцията и не очертават бъдещите насоки 
за развитие на системата за национална сигурност 
на страната. 

Всичко това налага задължителна промяна 
на голяма част от нормативната база, свърза-
на с адаптиране на съществуващите стратегии, кон-
цепции и доктрини, насочени към изграждането и 
развитието на системите за сигурност и отбрана на 
страната.

Необходимо е да се изгради система за сво-
евременна оценка на средата на сигурност с ак-
туален прочит и анализ на рисковете и запла-
хите за националната сигурност. На базата от 
получените резултати е необходимо да се преос-
мисли съществуващата политика за сигурност 
и отбрана на страната, като се актуализират и 
обвържат задачите и насоките за развитие на систе-
мите за сигурност и отбрана с актуалните рискове и 
заплахи за националната сигурност. 

Такава система следва да включва и опреде-
лени механизми и подходи за периодичен преглед 
и актуализиране и на военностратегическите въз-
гледи, касаещи изграждането и развитието на сис-
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темите за сигурност и отбрана. Само и единствено 
тогава може да се говори за повишаване на ефек-
тивността на системите за сигурност и отбрана и за 
изграждане на необходимите отбранителни спо-

1 Национална сигурност на България: рискове до 2020–2025 година, стр.9
2 National Security Strategy of the United States of America, стр.2
3 Пак там , стр.5
4 The National Military Strategy of the United States of America, стр. 7
5 Пак там, стр. 12
6 White paper on German security policy and the future of the Bundeswehr,стр.15
7 Пак там, стр.50
8 Romania National Defense Strategy, pg.11
9 The military Strategy of Romania, стр. 8
10 Пак там, стр. 10
11 Пак там, стр.12
12 Стратегията за национална сигурност на Република България, т. 13
13 Пак там т. 22
14 Пак там, стр.6
15 Конституция на република България- чл. 9
16 Северноатлантически договор – чл.3
17 Националната отбранителна стратегия на Република България, т.14
18 Пак там, стр.8

собности, позволяващи адекватно да се отговори 
на динамично променящият се характер на риско-
вете, заплахите и предизвикателствата, генерирани 
от средата на сигурност.
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Участие на силите за специални операции 
в съвместни антитерористични  

операции със структурите и органите  
на Министерство на вътрешните работи

майор Христо Георгиев

Резюме: Терористичните организации променят непрекъснато своите тактики, което налага да се пре-
разгледат концепциите за провеждане на антитерористични операции. В бъдеще операциите за противодей-
ствие на тероризма ще стават все по-мащабни и ще ангажират повече ресурси и личен състав. Това налага и 
включването на силите за специални операции в  борбата с тероризма, освен използваните вече за тази цел 
специализирани формирования от МВР. Взаимодействието между тях в голяма степен ще повиши възмож-
ностите на държавните структури при провеждането на антитерористични операции, което ще допринесе за 
създаването и поддържането на една по-стабилна среда за сигурност.

Ключови думи: тероризъм, сили за специални операции, антитерористични операции.

PARTICIPATION OF SPECIAL FORCES IN JOINT ANTITERRORIST 
OPERATIONS WITH THE STRUCTURES AND BODIES OF THE 
MINISTRY OF INTERIOR
Major Hristo Georgiev

Abstract: Terrorist organizations are constantly changing their tactics, which requires reconsideration of the 
concepts of antiterrorist operations. In the future, counter-terrorism operations will become more widespread 
and involve more resources and personnel. This necessitates the inclusion of the special  forces in the fight against 
terrorism, in addition to the already used for this purpose specialized units of the Ministry of Interior. Interaction 
between them will greatly enhance the capacity of state structures to conduct antiterrorist operations, which will 
contribute to creating and maintaining a more stable security environment.

Key words: terrorism, special  forces, antiterrorist  operations.

Мащабното военно противопоставяне позна-
то ни от миналото в днешно време отстъпва 
място на редица конфликти на религиоз-

но-етническа основа или териториални спорове. 
Наблюдава се появата на заплахи като междуна-
роден тероризъм, организираната трансгранична  
престъпност и насилие породено от подтискани  
противоречия в много райони от света. Религиозите 
различия и  разликата в качеството на живот широ-
ко се проповядват от редица религиозни водачи в 
Близкия изток и пораждат нетърпимост към Запад-
ното общество. 

Наличието на етническа и религиозна нетър-
пимост може да иницира сблъсъци и конфликти в 
районите с етническо смесено население – какви-
то райони на теритоията на страната ни съществу-
ват, като ситуацията в тези райони е допълнител-

но усложнена и от съществуващи икономически 
проблеми. 

Като пример за размера на една такава нова 
заплаха може да достигне е терористичната орга-
низация Ислямска държава. Възникнала на базата 
на религиозно противоречие между сунити и ши-
ити в Ирак, проповядвано различни терористични 
группировки, днес организацията далеч надхвърля 
пределите на района на възникване, установява 
контрол над обширни части от Ирак и Сирия, пряко 
дестабилизира политическия и икономически жи-
вот в тези страни и заплашват устоите на Западното 
общество, използвайки като основно свое оръжие 
редица терористични похвати.

По този начин тероризмът придобива все 
по-глобални измерения. Глобализацията и все 
по-задълбочаващата се интернационализация 
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на тероризма са неоспорими факти, пред които 
се изправя човечеството. Тази тенденция е обу-
словена от разширяването на международните 
връзки и взаимодействието между държавите в 
различни насоки. Интернационализираният чо-
вешки живот, новите средства за комуникации и 
информация и новите видове въоръжение рязко 
снижават значението на държавните граници, 
което обуславя глобалния характер на съвремен-
ния тероризъм.

Какво е тероризмът. Според Тодор Трифонов 
„тероризмът - това е постигане на определени по-
литически цели, предполагащи въздействие върху 
обществени и държавни дейци, върху групи от на-
селението или отделни граждани, съпроводено с 
прилагане на заплашване и методите на насилие 
по отношение на противостоящата на терористите 
страна.“[3] Друг български автор - Георги Стоянов, 
посочва:“тероризмът е криминалното престъпле-
ние, извършено по политически подбуди (с полити-
ческа мотивация) „ [2]

В изложените дефиниции посочените учени 
извеждат два основни момента, характеризиращи 
явлението тероризъм — използването на насилие и 
преследването на политическа цел.

Използвайки системния подход при дефини-
рането на понятието „тероризъм“, могат да се оч-
ертаят следните негови същностни характеристики 
като явление:

- тероризмът е една от формите на органи-
зираното насилие. За терористите е характерно 
отрицанието на понятието „невинност“, тъй като 
според тях са виновни всички, които принадле-
жат към общество, противостоящо на техния ми-
роглед;

- чрез тероризма се преследват политически 
цели (чисто политически, етносепаратистки или ре-
лигиозно-политически цели).

Основната цел на терористите е дестабилизи-
ране или промяна в политическата система, пуб-
личната власт и обществените устои на държавата, 
обект на терористична атака;

-тероризмът е идеологическо мотивирано 
насилие. Всички терористични организации имат 
своята идеологическа платформа, която ги отлича-
ва една от друга и определя насочеността на техни-
те действия. Характерно за всички идеологически 
платформи на терористичните организации е до-
пускането на използването на насилие при реали-
зацията на преследваните цели;

-систематична, целенасочена и преднамерена 
дейност, осъществявана от конспиративно органи-
зирани престъпни формирования. Терористичните 
организации са нелегални (действащи извън за-
кона) формирования, които планират, подготвят и 
осъществяват дейността си при спазване на прин-
ципите на конспиративност;

- престъпна дейност, характеризираща се с го-
ляма степен на времева и пространствена нел-ред-
видимост на терористичните атаки. Терористите 
атакуват обекти не само на територията на дър-
жавата, в която преследват вътрешнополитически 
цели. Пространствената и времевата непредвиди-
мост на тероризма дава основание той да се оп-

редели като форма на скрита война без очертани 
открити фронтове;

-дейност, осъществявана от сравнително ма-
лобройни групи терористи с висока степен на иде-
ологическа мотивация. Като правило, терористич-
ните формирования нямат масов характер, което ги 
отличава от национално-освободителните движе-
ния, и не се ползват с подкрепата на населението 
на страната, в която организират дейността си. За 
разлика от национално-освободителните движе-
ния, терористите избягват- открит сблъсък със си-
лите на властта.

Всичко това налага разработването и при-
лагането на нови оперативни концепции за про-
тиводействие на тероризма. Необходимо е да се 
отбележи, че съвременните антитерористичните 
операции провеждани от формированията на ССО 
най-често са съвместни. В повечето случаи те се 
провеждат съвместно с различни структури на МВР 
и с други служби и ведомства.

Световната практика по използването на ССО в 
антитерористични операции, особено през послед-
ните години показва, че те се използват предимно 
срещу по-големи терористични формирования и 
военизирани /екстремистки, паравоенни/ групи-
ровки съвместно със специализирани полицейски 
части и подразделения за борба с организираната 
престъпност и тероризма.

Само в отделни случаи е възможно ССО да бъ-
дат привличани за обезвреждане /ликвидиране/ 
на отделни терористи, терористични групи или ор-
ганизации.

За детеилизиране ролята на ССО в борбата с 
тероризма в национален мащаб през 2016г. беше 
обнародван и Закона за противодействие на теро-
ризма. В него са маркирани основните моменти по 
отнощение на провеждането на съвмесни антите-
рористични операции, но е необходимо да се обър-
не и внимание на няколко съществени момента ка-
саещи концепцията за борба с тероризма.

На първо място българската антитерористич-
на стратегия би следвало да има малко по-други 
измерения на политическите, икономическите и 
военните аспекти, но все пак те следва да проявя-
ват и общите закономерности. И така, философията 
на националната ни антитерористична стратегия е 
необходимо да започне с дефиниране на основни-
те й направления:

- ранно сигнализиране може да се осъществя-
ва от НСС /МВР/, НРС /президентство/, служба “Во-
енна информация” /МО/, т.е. очертаване тенденци-
ите на заплаха за подготовка за такава дейност, чия-
то реализация е замислена да бъде осъществена на 
територията на друга държава.

- недопускане изграждането на терористич-
ни организации на наша територия и извърш-
ването от тях на терористична дейност у нас и в 
други държави /има се предвид подготовка на те-
рористични актове, чиято реализация е замисле-
на да бъде осъществена на територията на друга 
държава/.

 -действия на държавните институции в кризис-
ни ситуации, предизвикани от извършването на те-
рористични актове с цел минимализиране проявя-
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ването на синдрома на последиците от насилието.
-рецизиране компетенциите на службите, 

призвани да противодействат на терористичната 
дейност, и очертаване рамките на координацията и 
взаимодействието между тях.

-като се има предвид спецификата на терорис-
тичната дейност и скоротечността на развитието 
на действията е необходимо формированията от 
ССО предвидени за използване в антитерористични 
операции да бъдат предварително определени, да 
са преминали специална подготовка и да са специ-
ално оборудвани за този вид действия.

На следващо място трябва да се обърне вни-
мание на някой специфични особенности  при из-
ползване на ССО в борбата срещу терористични 
групи на национална територия. Те са продикту-
вани от същността и характера на действията на 
съвременния тероризъм. 

На първо място трябва да се отбележи изб-
ледняване на границата за ясно разделяне на те-
роризма от войната. Днешният тероризъм цели 
да причини масови жертви, както при  ситуация с 
използване на оръжията за масово унищожение /
ОМУ/. Все по-голяма е вероятността тези оръжия 
да попаднат в ръцете на терористит. На следва-
що място постеменоо изтънява  разликата между 
вътрешна и външна сигурност. Свикнали сме да 
осигуряваме външната сигурност като разполага-
ме танкове по границите, оставяйки вътрешната 
сигурност в ръцете на полицията. Занапред не 
трябва да се разчита  изцяло на такова разделе-
ние на силите. Терористите могат да се промък-
ват незабелязано в нашите общности и използ-
вайки откритостта ни да осъществяват масивни 
атаки, за предотвратяването, на които е необхо-
димо използването на специално подготвени во-
енни сили, или последствията от терористичния 
акт да са такива, че същите да бъдат  овладени 
само от военни. На трето място излиза на преден 
план невъзможността да се защити населението 
от терористични атаки, ако се използват само от-
бранителни средства. За да се отговори или пре-
дотврати явно неизбежно нападение, може да се 
наложи развръщане на военни сили срещу теро-
ристичните мрежи.

Поради горепосочените причини военните 
имат съществена роля в международната кам-
пания срещу тероризма. През изминалия век за-
дачите на териториалната отбрана са остарели и 
не могат да бъдат прилагани. Необходима е ра-
дикална промяна на идеята какво трябва да пра-
вят военните, за да посрещнат ефективно новите 
предизвикателства 

под всякъквао съмнение е, че за противодей-
ствие на тероризма, пряко или косвено, са ангажи-
рани всички национални и териториални служби на 
МВР. Провеждането на операции за пресичане на 
терористични прояви  на територията на страната  
е отговорност преди всичко на Специализирания 
отряд за борба с тероризма и на специализирани-
те подразделения на националните служби “Борба 
с организираната престъпност”, “Жандармерия” 
и “Гранична полиция”. Обикновено тези структури 
първи реагират при сигнал за терористичен акт и 

провеждат началните мероприятия за овладяване 
на обстановката. 

Като се има предвид обаче, спецификата на 
борбата с тероризма Силите за пециални операции 
на БА със своите уникални характеристики - ефек-
тивни, модулни, компактни, маневрени, боеспо-
собни, относително самостоятелни и всестранно 
осигурени  следва да им бъде определено да  иг-
раят важна роля в антитерористичните операции, 
провеждани от формированията на БА.

В условията на ескалираща криза за огранича-
ване и недопускане на нейното разширяване и не-
утрализиране на значителни по състав терористич-
ни групи е целесъобразно при обявяване на режим 
на “извънредно положение” да бъдат използвани 
формированията на ССО без да бъде задействан  
целия комплект от Силите за незабавно реагиране, 
с което се определя и мястото им при провеждане-
то на антитерористични операции.

При провеждане на операции от подобен род 
ССО е резонно да  изпълняват основно три типа за-
дачи:

- антитероризъм - отбранителни мерки за на-
маляване на уязвимостта от атаки срещу населе-
нието, територията, инфраструктура и информа-
ционните и комуникационните системи;

- предотвратяване на терористични нападения 
- офанзивни мерки за намаляване, предотвратяване 
и възпиране на терористичната  дейност на дивер-
сионно-разузнавателни и терористични групи;

- управление на целия комплекс от дейности 
за справяне с последствията от терористичните на-
падения - ограничаване на последствията и стаби-
лизиране на обстановката след такива нападения в 
подкрепа на цивилните власти.

По този начин ще може да се използват по 
най-ефективния начин способностите на ССО за 
противодействие на терористични заплахи. От 
друга страна и подготовката им ще се прецизира 
по-детайлно, което на свой ред ще позволи създа-
ването на по-добре подготвени формирования в 
тази област.

Днес тероризмът се променя както по поста-
вени цели, така също и като използвана такатика 
чрез отнемането на все по-голям брой човешки 
животи и използване на медиите за оповестяване-
то на своята дейност. Терористичните организации 
действат сред нашето общество, използвайки всич-
ки технологии и предимства на телекомуникациите 
и глобализацията.

Ето защо и борбата с тероризма става широ-
кообхватна, включвайки в себе си все повече сред-
ства и ресурси, ангажирайки все по-вече дъжавни 
институции, ведомства и структури.

Терористичните организации с тяхната гъвка-
вост, скритост на действията, съчетана с икономия 
на сили и средства, бързото им приспособяване 
към външната среда и широкото използване на 
асиметрични методи за нанасяне на удари изис-
кват поддържането на едни изключително подгот-
вени и боеспособни антитерористични формиро-
вания както от структурите на МВР, така и от силите 
за специални операции.

Развиването на националните способности 
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за борба с тероризма, чрез усъвършенстването на 
ефикасноста на организацията, подготовката, так-
тиките, техниките и процедурите на антитерористи-
чите формирования е определящо за възпиране на 

Закон за противодействие на тероризма- София, 2016г.
Стоянов Г., Тероризмът – история и генезис, ВИ, 2003г.
Трифонов, Т., Същност и съдържание на терористичната дейност- 
София, 1997г.

действията на терористичните организации и пре-
дотвратяването на фатални поскледици от евенту-
ални мащабни терористични действия на терито-
рията на нашата страна.
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Използване на силите за специални 
операции като медиатор в отношенията 

между враждуващи страни  
през постконфликтния период

майор Христо Георгиев, майор Йордан Петков

Резюме: Съвременната сложна и динамична геополитическа обстановка ни предлага изобилие от ре-
гионални конфликти - действащи, затихващи, тлеещи. Използването на конвенционални сили в конфликтния 
период е от решаващо значение за неговото овладяване. Що се касае обаче, за пост конфликтния период, 
проявяващ се на фона на една ситуационна комплицираност, където органите на властта в засегнатия регион 
са слаби и множество политически субекти заявяват своите интереси, акцента се измества все повече към 
използването на сили за специални операции. Използването на тези сили, с техния широк спектър от възмож-
ности, позволява контрол на обстановката, провеждането на специфични операции в конфликтния регион, 
реализирайки по този начин строго дефинирани като политически, така и военни цели, което прави тяхното 
използване предпочитано в съвременни условия.

Ключови думи: сили за специални операции, пост конфликтен период, военно подпомагане.

Abstract: The modern complex and dynamic geopolitical environment offers us plenty of regional conflicts 
- active, dull, smoldering. The use of conventional forces in the conflict period is crucial for its conquest. However, 
with regard to the post-conflict period, in the context of a situation complexity, where the authorities in the affected 
region are weak and many political subjects declare their interests, the emphasis is shifting increasingly towards the 
use of special operations forces. The use of these forces, with their wide range of capabilities, allows control of the 
situation, conducting specific operations in the conflict region, thereby realizing strictly defined as both political and 
military purposes, making their use preferable in modern conditions.

Key words: special operation forces, post-conflict period, military assistance 

Традиционно военните лидери са скептично на-
строени към ползата от използването на сили 
за специални операции (ССО) при провеждане-

то на операции, но напоследък се забелязва тенден-
ция към се по-честото им участие в разрешаване на 
конфликти и/или постигане на политически цели. 

Какво е породило промяната в мисленето, 
какво се случва в съвременната среда за сигурност, 
за да се наблюдава една тенденция на нарастващо 
значение на  съвременните ССО и необходимост 
от способности за провеждане на изключително 
широк спектър от мисии в изключително слож-
ната глобална среда за сигурност? Това развитие 
в мисленето се дължи най-вече на някои основни 
причини: атаките от 11 септември и настъпването 
на глобална война срещу тероризма; нова среда 
за сигурност, характеризираща се с разнородни 
заплахи и уроци научени от провеждането на спе-
циални операции в Ирак и Афганистан; някои от 
успехите на ССО - особено неутрализирането на 
Осама бин Ладен - допринесоха за това, проектът 

„специални операции” да застане на преден план 
в съвременната война.

По-общо казано, настоящият ръст на специ-
алните операции се дължи главно на две съпът-
стващи тенденции: продължаващото съществува-
не на асиметрични конфликти и ограниченията на 
бюджетите за отбрана вследствие на финансовата 
криза, което доведе до необходимостта да се из-
граждат и използват по-малки и по-мобилни сили. 
По този начин, при асиметрични сценарии, харак-
терни за съвременната среда за сигурност, гъвка-
ви, висококвалифицирани сили, способни да при-
лагат сила с голяма точност предполагат постигане 
на стратегически резултати, без да се създава го-
лям и твърде скъп военен отпечатък при провеж-
дането на операциите.

Това, което е характерно за ССО е, че те не са 
специализирани в нормалния смисъл на думата ду-
мата, т.е. да бъдат специално обучени и подготвени 
да изпълняват конкретен набор от задачи. Напро-
тив, ССО са специални, защото извършват дейнос-
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ти, които обикновената армия, флота или военно-
въздушните сили не правят или поне не могат да 
направят без да понасят високи разходи и рискове 
от провал. Може да се каже, че специалните опера-
ции са преди всичко: малки по размах, скрити или 
открити операции с  високо рисков характер, пред-
приети за постигане на значими политически или 
военни цели в подкрепа на външната политика на 
дадена страна.

Силите на специалните операции изпълняват 
своите задачи в групи за специални операции (ГрСО) 
с малка численост. Основната идея е да постигат го-
леми ефекти с малък разход на сили и средства, най 
- вече чрез изключителна прецизност в прилагане 
на сила срещу критичните уязвимости на противни-
ка. Освен това, ССО използват техники и оперативни 
концепции, които са нестандартни, неконвенцио-
нални и неочаквани за противника. Използването 
на сила извън параметрите на това, което може да 
се очаква, дава възможност да се постигне изнена-
да  над противостоящите, което е ключово за край-
ния успех на мисията.

Силите за специални операции са инструмен-
ти на националната политика следователно такти-
ческите единици обикновено се водят от най-ви-
соките нива на командване и управление и се из-
ползват за насърчаване на конкретни политически 
или стратегически цели. Така, специалните сили в 
операциите редовно се използват за добиване на 
информация, която в повечето случай не може да 
бъде придобита по друг начин. Разделителните ли-
нии между специалните операции и разузнавател-
ните служби се размиват все повече, понякога ССО 
директно се занимават с тайни разузнавателни опе-
рации, съгласувани с националните разузнавателни 
служби.  Поради тайния характер на провежданите 
операции, използването на специални сили е осво-
бодено от обичайните правни процедури за раз-
полагане и използване на военни сили, залегнали 
в международните договорености, което им дава 
доста свобода за реализиране на различни полити-
чески и икономически цели.

Всичко по-горе изложено може да се приложи 
в контекста на борбата между държави и недър-
жавни играчи в постконфликтния период, когато 
държавните структури са слаби и към политически-
те и икономическите ресурси на съотвветната дър-
жава има огромни апетити.

Концептуално използването на ССО в тези 
рамки може да се декомпозира в зависимост от 
конкретните условия и желани цели на четири ос-
новни аспекта:

- Съгласие/директни действия- предпри-
емат се действия в две основни направления. На 
първо място това е лигитимност и спечелване 
подкрепата на местното население, като по този 
начин се отнема едно от основните предимства 
на недържавните играчи. Населението трябва да 
бъде убедено във възможността за създаването 
на законно правителство след отслабване влия-
нието на недържавните играчи. На второ място 
директно се атакуват недържавните играчи с под-
ходящи средства с цел намаляване тяхното вля-
ние или пълно неутрализиране;

- Съгласие/индиректни действия- тази алтер-
натива се фокусира основно върху консултиране и 
подпомагане силите за сигурност на държавата до-
макин с цел придобиването на необходимите уме-
ния за самостоятелно справяне с недържавните иг-
рачи. По този начин могът да се избегнат доста от 
недостатъците реализиращи се при използването 
на директни действия. Тази стратегия може да бъде 
прилагана и за доста голям прериод от време, като 
по този начин се осигурява лигитимно присътвие 
на сили в конфликтна зона и разрешаване на про-
блемни въпроси на място. Тук като пример може да 
се посочи операцията на френските ССО в Мали. От 
френска гледна точка Мали представлява риск за це-
лия регион Сахел. Колапс на Мали може да доведе 
до разпадане на съседните й държави включително 
Нигер, Алжир и Мавритания. Освен това, Франция 
поддържа икономически отношения с няколко от 
тези държави. Най-важното е, че от мините в Нигер 
Франция получава приблизително 1/3 от необходи-
мия й уран за електроенергия, от друга страна във 
Франция е най-голямата имигрантска общност в Ев-
ропа, пристигнала от Африка. Френското правител-
ство се опасяваха, че тази общност може да стане 
жертва на терористична пропаганда.1

Всъщност френските притеснения в тази насока 
могат да се обобщят по следния начин: „Ако днес 
не се борим в Мали ще се бием утре в Марсилия” – 
мото дълбоко проникнало във френските структури 
отговорни за сигурността на страната.2

Френската борба в Мали е  срещу джихадските 
терористични групи.

 През 2014 г. Франция се оказа със сериозни 
проблеми на няколко фронта в Сахел3. На 1 август 
2014 г. Франция стартира операция „Barkhane”. 
Операцията се провежда от 3000 войници, 200 
бронирани машини, 6 бойни самолета, 3 дрона и 
разнообразие от транспортни средства. Френските 
ССО работят в тясно сътрудничество с африкански-
те си съюзници, като им предоставя оборудване и 
обучение за техните армиите. Френските специал-
ни сили проведоха множество операции в Сахел, 
който се простира в шест африкански страни от 
Атлантическия океан до Червено море. Основни-
те задачи са търсене на терористични бази и уни-
щожаване на местата за доставка на оръжие. Като 
цяло операциите са тайни и ССО не съобщават 
резултатите си. Общата им цел е да предотвратят 
създаването на бази на войнстващите терористич-
ни групи в обширния район.

По този начин, контролирайки региона Фран-
ция успява да постигне политическите и икономи-
ческите си цели, осигурявайки си необходимия уран 
за енергетиката и до някъде непозволявайки еска-
лиране на напражението сред имигрантските среди 
на собсвена територия;

- Несъгласие/директни действия- тази алтер-
натива предполага активно участие, както и под-
крепа на недържавни фракции в борбата срещу 
враждебно правителство. Тази стратегия съответ-
ства на неконвенционална война. Той се основава 
на активното използване на въоръжени сили с цел 
да се унищожат противостоящите, а в разглежда-
ния контекст да се  придобие контрол над жизне-
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новажна територия, включително столицата и/или 
държавните институции;

- Несъгласие/индиректни действия - това е 
класически сценарий за водене на партизанска вой-
на. Същността й се състои в индиректно подпома-
гане действията на недържавни фракции в борбата 
им срещу качествено превъзхождащи ги правител-
ствени сили. Тази стратегия не е насочена към бър-
зи резултати, а по-скоро ще трябва да се прилага в 
дългосрочен план. Като такава стратегията се осно-
вава на принципа на изтощението, целта е да не се 
унищожават правителствените сили, а по-скоро да 
се ерозира волята им да продължават борбата.

Важно е да се отбележи, че тези стратегии са 
теоритични и идеалистични и  ще е необходимо 
да се приложи гъвкавост при тяхното прилагане на 
практика. Въпреки всичко, независимо от модела 
който ще се приложи за контрол над даден регион 
той носи със себе си много скрити политически и 
икономически цели. Красноречив пример за така-
ва стратегия е операцията на ССО на САЩ в Сирия. 
Първоначалното разгръщане е като малка група от 
около 50 военнослужещи, със задача за търсене 
на местни сили, които евентуално биха могли да 
се борят срещу ислямската държава. Второто раз-
полагане е за 250 войници, които ще си партнират 
със силите, идентифицирани и първоначално под-
помагани от първоначално развърнатите. Сега имат 
приблизително 500 представители, което означава, 
че силите на САЩ ще могат да управляват по-добре 
местните сили, в които са внедрени, т.е., че движе-
нието на войските вероятно ще е по-безпроблемно, 
а насочването на въздушни удари още по прецизно.4

Тези групи са „обучаващи, съветващи и подпо-

магащи”, според Пентагона, който отново подчер-
тава, че американците не са на първите линии, кои-
то се борят с т.нар. „Ислямската държава”, а вместо 
това само ръководят местните войски. Този подход 
често е в противоречие с начина, по който амери-
канските сили са практикували в миналото, като 
например в Ирак, Афганистан и Виетнам. По този 
начин САШ си осигуряват едно по-дълго присътвие 
е регион с възможност за провеждане на необходи-
мия набор от операции за постигане на политиче-
ските си цели.

Преобразуването на ССО през последното де-
сетилетие настъпи постепенно на стратегическо, 
оперативно и тактическо ниво. Тази трансформация-
та е толкова широка, че специалните операции сега 
формират центъра на стратегическото планиране, 
оперативния дизайн и тактическо изпълнение в от-
говор на много съвременни заплахи за сигурността 
на срещани от отделни държави или съюзи. Мно-
гобройните операции, провеждани в глобалната 
война против тероризма - където силите се борят с 
аморфен и неуловим враг в глобален мащаб: Афга-
нистан, Ирак, Сирия и др. - са показателни за тази 
трансформация. Стратегическата среда налага зна-
чително разширяване  възможностите и набора 
от мисии на ССО. Сега те изпълняват редица нови 
мисии, включващи борба с тероризма, операции 
касаещи вътрешната сигурност и дори възраждане 
на традиционните задачи на неконвенционалната 
война. В процеса на трансформация от друга страна 
в ССО се налага едно неизбежно преструктуриране 
на техните структури и актуализиране и адаптиране 
на съществуващите доктрини, обучение и тактика, 
за да бъдат адекватни на новите предизвикателства.

1 http://nationalinterest.org/feature/welcome-frances-new-war-terror-africa-operation-barkhane-11029.
2  Пак там.
3  Гранична африканска област между Сахара и саваната. Пет държави от нея-Буркина Фасо, Чад, Мали, Мавритания и 

Нигер създават така наречения съюз „Г5 Сахел” имащ основна цел обединяване услията за борба с тероризма в региона.- 
Бел. на автора.             

4 https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2016/12/10/more-special-operations-forces-are-headed-to-syria-
heres-what-theyre-going-to-do/?utm_term=.7209f76b69c3.
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Предизвикателствата на „Сивата зона”
майор Йордан Петков

Резюме: В доклада се извършва анализ на това, какво представлява „сивата зона” и са посочени някои 
нейни характерни черти. Направен е опит да се представи връзката между „сивата зона” и съвременната 
война. Представено е виждането на някои държави относно този период от време и как същите се възползват 
от него. 

Ключови думи: „сива зона”, съвременни конфликти, разузнаване, сили за специални операции.

“GRAY ZONE” CHALLENGES
Maj. Yordan Petkov

Annotation: The paper contains an analysis what the gray zone is and some of its features are outlined. An 
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В третата Хагска конвенция от 1907 г. се казва, че: 
„Договарящите държави признават, че враж-
дебните действия между тях не трябва да за-

почват без недвусмислено предизвестие, което ще 
се направи било под формата на мотивирано обявя-
ване на война, било под тази на ултиматум с услов-
но обявяване на война.” [6]. Въпреки, че въпросната 
конвенция се отнася при случай на война между 
държави (две или повече), които са я подписали1, 
то този принцип е дълбоко залегнал в разбирането 
за обявяването на война и се приема като общова-
лидно правило, независимо за коя държава става 
въпрос. С приемането на тази конвенция сякаш ус-
пява да се постави една ясно разграничима личния 
между това, една държава да се намира във война 
и тогава, когато същата е в положение на мир. И тук 
някъде между мира и войната се намира „сивата 
зона”. Един период без ясно очертани граници, без 
ясно установени правила и с различна продължи-
телност. Сивото изразява прехода от мира към вой-
ната, от черното към бялото и обратно. Интересен 
факт е, че човешкото око може да различи близо 
500 отенъка на сивото [13]. Това разнообразие на 
сивото до голяма степен очертава и същността на 
„сивата зона” – многообразие от възможни дейст-
вия, методи и средства използвани по най-различни 
начини за неопределен период от време. До голяма 
степен „сивата зона” е отражение на променящите 
се с течение на времето правилата на войната. Въ-
преки, че разбирането за т.нар. „класическа война” 
все още се смята за еталон, за това как следва да се 
развива един междудържавен военен сблъсък, „си-
вата зона” отразява действителността. Все по-чес-

то ролята на невоенните методи за постигането на 
политически и стратегически цели се увеличава, 
като в някои случаи с тяхната ефективност далеч 
надхвърля силата на оръжията. Ударението на из-
ползваните методи на конфронтация се пренасочва 
към широко приложение на политически, икономи-
чески, информационни, хуманитарни и други нево-
енни мерки, съвместо приложени с използването 
на протестния потенциал на местното население. 
Всичко това се допълва от военни мерки от всякак-
во естество, както и от осъществяването на инфор-
мационни противоборства и действията на сили за 
специални операции. Оттук вече произлизат и въ-
проси като: какво е съвременната война и за какво 
трябва да се подготви армията, с какво трябва да 
бъде въоръжена? [1, 2]

За специалистите по сигурност „сивата зона” е 
една широкообхватна концепция носеща в себе си 
голям брой разнородни стратегически предизвика-
телства. Заплахите в „сивата зона” се намират между 
„класическата” война и мира, легитимните и нелеги-
тимните мотиви и методи, всепризнатите и съмни-
телните норми, реда и анархията; между традицион-
ните и асиметрични или неконвенционални сред-
ства. Всяка една заплаха в „сивата зона” е различна 
сама по себе си и уникална по своята същност [8].

„Сивото, изглежда е новото черно” [5]. Това 
твърдение в пълна степен отразява същността на 
съвременния военен конфликт. Концепцията за „си-
вата зона” генерира значително внимание и диску-
сии в настоящето сред широката общественост, за-
нимаваща се със стратегически анализи. Някои ана-
лизатори определят конфликтите в „сивата зона” 
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като нов феномен, който все повече ще се анали-
зира и като предизвикателство за международната 
система за години напред. Други се аргументират, 
че концепцията е надценена, остаряла и вероятно 
дори безсмислена [5]. Според трети, това е време-
вия период между идентифициране на очаквана 
или вероятна заплаха и извършване на самото на-
падение, период, който наподобява състоянието 
на война. Възникват и други въпроси, свързани със 
„зоната“, отнасящи се основно към продължител-
ността на този период, както и с по-точното й де-
финиране, което в голяма степен има отношение 
към разработване на подходящи мерки за отговор. 
Проблематично по отношение на „сивата зона“ се 
оказва и трудното възприемане и осмисляне на 
нейната променлива същност. Опитът да се напра-
ви класификация или нещо такова като дефиниция 
или пък прецизна категоризация, отразява недвус-
мислената и неадекватно възприемана същност на 
проблема наречен „сив” конфликт [10].

Конфликтите в „сивата зона” най-общо могат 
да бъдат представени като дейности принудителни 
и агресивни по своята същност, но в същото време 
преднамерени и замислени да продължат да съ-
ществува за даден период от време на прага между 
конвенционален военен конфликт и надлежно обя-
вена междудържавна война. Действията в „сивата 
зона” са насочени към това да бъдат променени ня-
кои аспекти на съществуващата международна сре-
да – а целта е извличане на ползи, били те терито-
риални или някакви други (например „превземане 
на бизнеса с добив на нефт, злато, диаманти и др. 
ценни метали; контролиране на търговски пътища 
и др.; „избутване” на конкурент от световната сцена 
по търговски и други причини; установяване на вли-
яние в даден регион на земното кълбо), които обик-
новено се асоциират с победа във война. В същото 
време те имат за цел да постигнат тези придобивки 
без ескалиране до ниво на явна и открита война, 
без преминаване на установената „червена линия” 
и дори без излагане на опасност от наказание и без 
рисковете, които тази евентуална ескалация би мо-
гла да предизвика [5].

Несъмнено, „сивата зона” е една широкооб-
хватна концепция отнасяща се към  събрани заед-
но на понякога съвсем разични по своята същност 
заплахи по отношние на сигурността. В тази връзка, 
традиционното дефиниране приложено към „си-
вата зона” може да се окаже много по-безполезно 
отколкото простото нейно описание по отношение 
а това  какво представлява сега и как би изглежда-
ла след време [8].  Много по-удачен вариант в този 
случай е да се „очертаят или опишат характерните 
черти на „сивата зона”, отколкото тя да се сведе до 
едно определение” [8].  

Въпреки своята специфичност и индивидуал-
ност, всички заплахи на „сивата зона“ имат някои 
общи характеристики, а именно:

1). Степен на използваната агресия
Степента на използваната агресия е реша-

ващ фактор при промяната на заплахите при преми-
наване от бялата зона, намираща се в мирновремен-
ния период към „сивата зона”. Дори една държава 

да се опитва да използва предимно дипломатиче-
ски ходове, винаги остава вероятността от военна 
намеса за защита на собствените интереси, дори 
действайки под противоположен международен 
натиск. Установените закони, начини на поведение, 
законово установени институции и механизми за 
заличаване на несъгласията в мирно време до голя-
ма степен водят до създаване на един сравнител-
но „подреден” свят, в който има ясно установени 
правила. Изградената международна система след 
Втората световна война, подпомагаща в голяма сте-
пен доминирането на Запада, в настоящето води до 
това, голям брой държавни и недържавни действа-
щи лица да се противопоставят агресивно на този 
западно ориентиран международен ред, но с при-
йоми, които се намират по-скоро на границата на 
т.нар. традиционна война [9].

2). Зависимост на степента на сивота от глед-
ните точки

Предизвикателствата на „сивата зона” са за-
висими в много голяма степен от гледните точки, 
т.е. за едната страна „сивото” е по-близо до бялото, 
до мира, докато за другата може да е по-близо до 
войната, до черното [9]. Разбирането на различните 
гледни точки на страните въвлечени в „сивата зона” 
е от особено значение, за да се предвиди степента на 
ангажираност на всяка една от страните в конфликта 
и до къде е готова всяка страна да стигне, за да по-
стигне своите цели [9]. В Сирия, например, главните 
действащи лица приемат конфликта по различен на-
чин. За Русия, вероятно, той е по-близо до центъра на 
„зоната” и като най-добри начини за неговото овла-
дяване могат да се приемат дипломатическия натиск 
и ограничено военно участие. За джихадистите може 
би е по-близо до черната зона, т.е. до войната, което 
означава, че използваните средства са по-агресив-
ни и по-близо до въоръженото въздействие. Сирия 
разглежда конфликта като пряко засягащ суверени-
тета на нацията и изискващ мобилизиране на целия 
народ – дейностите предприемани в този случай са 
до голяма степен попадащи изцяло в черната зона 
на вероятната война. Казано иначе, различната глед-
на точка предполага и различни средства и способи, 
които да се използват.

3). Неяснота и неопределеност по отношение 
на същността на конфликта

Друга отличителна черта на „сивата зона” е 
нейната неопределеност по отношение на същ-
ността на конфликта, въвлечените в него страни 
или използваните политически и правни рамки. По 
своята същност „сивата зона” е трудно определима, 
което предполага и полагането на големи усилия за 
справяне с предизвикателства, които не спадат и не 
се доближават до нашите традиционни модели. Ето 
защо, в такава ситуация, онази от страните въвле-
чени в подобен конфликт, която успее по най-до-
брия начин да се възползва от неориентираността 
на останалите участници или пък да предизвика 
объркване в тях може да действа по начин, който да 
й гарантира извличане на максимални ползи от съз-
дадената ситуация. Най-подходящите методи за 
предизвикване на недоумение и неяснота варират 
според ситуацията, но дори и в ерата на глобално-
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то разпространение на информация противниците 
могат умело да прикрият своите намерения и да из-
ползват неяснотата доста ефективно за да избягат 
от отговорност от своите действия [9].         

4). Комплексност и нелинейност
Друга  характерна черта е комбинация от аг-

ресивни враждебни действия и различни дипло-
матически и правни ходове за постигане на страте-
гически резултати. Тяхната комплексност и тяхната 
неопределеност до голяма степен пречат на ефек-
тивните и последователните и логични контрамер-
ки – особено тези използвани действия или ответ-
ни действия, които безапелационно се придържат 
към традиционните концепции за войната и мира. 
Общоприета характеристика отнасяща се към всич-
ки заплахи и предизвикателства в „сивата зона” е 
тяхната посока на развитие, или казано по друг 
начин, тези заплахи просто не следват стриктно 
приетата за традиоционна линия на протичане на 
един конфликт, както и не отговарят на линейния 
модел за водене на съвместни военни кампании. 
За консервативните възгледи тези заплахи са труд-
ни за класифициране, трудни за концептуализира-
не, трудни за планиране на операция срещу тях и 
трудни за противодействие [8].

Сами по себе си, заплахите във всяка една от-
делна „сива зона” са уникални по своята същност и 
имат различна степен на риск в зависимост от кон-
кретните обстоятелства. Те се проявяват по разли-
чен начин, зависейки от стратегическите обстоятел-
ства, спецификата на притежаваните средства на 
всеки от опонентите и степента, до която всеки един 
от опонентите успява да контролира последствия-
та. Накратко, не съществува определен, универса-
лен шаблон, който да се наложи върху заплахите в 
„сивата зона”, както и не съществува универсално 
средство, с което да им бъде противодействано [8].

Много специалисти „възраждат” своя интерес 
към „сивата зона” след събитията в Крим от 2014 
година. Всъщност предизвикателствата и заплахите 
на „сивата зона” не са толкова непознати. Термини 
като „асиметрични бойни действия”, „конфликти с 
ниска интензивност”, „нередовни бойни действия”, 
военни операции различни от война” и „малки вой-
ни” са съпоставими с този феномен в миналото [9]. 
През 1962 г. тогавашния американски президент 
Джон Кенеди в една своя реч, вероятно нямайки 
предвид точно „зоната”, но в същото време опис-
вайки я много точно, казва: „Това е друг вид война, 
нова по отношение на своя интензитет, но всъщ-
ност не толкова нова по произход – война посред-
ством партизански действия, подривни дейности, 
бунтовници, политически убийства, война водена 
с използване на засади вместо директни бойни 
действия; чрез инфилтриране вместо явна агре-
сия; с търсене на победата чрез подкопаване и 
изтощаване на противника вместо осъществява-
не на пряк контакт с него” [9]. През 2004 година, 
САЩ поставят началото на съвременното разбира-
не за „сивата зона” с приемане на „стратегията за 
превантивност“ (нападение, извършено, за да се 
изпревари нападение от страна на противника) за 
водене на „войната с тероризма”, представена от 

тогавашния президент Джордж Буш. За да се оп-
равдае воденето на „войната с тероризма“ тя се 
свързва с концепцията за превантивните действия, 
наличието на престъпни държави, постоянно над-
висналите заплахи, предварителната самозащита и 
други подобни идеи. Ето защо мерките, които след-
ва да се предприемат в този случай следва да имат 
за цел да „изпреварят нашите врагове преди те да 
заплашат нас, нашите съюзници и нашите прияте-
ли с оръжия за масово поразяване“ [7]. От повечето 
конфликти от последното столетие, в които вземат 
участие американски военнослужещи само пет се 
вписват в модела за традиционна война: Първата и 
Втората световни войни, Корея, Виетнам и Пустин-
на буря. Те се отличават в голяма степен с водене 
на традиционни бойни действия, в които участват 
униформени войници, които могат да се разделят 
по национална принадлежност. В около 57 конфли-
кта, обаче, американски военнослужещи провеж-
дат „нестандартни” операции. Точният брой може 
да варира в зависимост от критериите използвани 
за дефиниране на това какво представляват нетра-
диционните военни операции, но погледнати като 
цяло, те предлагат добро онагледяване на предиз-
викателствата на „сивата зона” – мисии, които се 
провеждат за много по-кратък период от тради-
ционната война, но достатъчно важни, за да се на-
ложи използването на американски военнослуже-
щи в тях (Гренада през 1983 г., Панама през 1989 г., 
Сомалия през 1992-95 г. и др. ) [9]. 

Практическо изражение разбиранията за 
превантивната защита намират по време на т.нар. 
„фаза нула”, етап от провеждането на дадена опе-
рация, представен в някои доктринални документи 
[12]. „Фаза нула” всъщност е етапът на формиране 
на силите. Формиращите дейности включват реди-
ца мероприятия, част от които са и превантивните 
военни действия, сътрудничество в областта на си-
гурността и възпиращи действия, за да се гарантира 
регионалната стабилност. Тези действия подпома-
гат да се формулират, идентифицират, противо-
действат и/или ограничат конкурентите и против-
никовите действия [12]. В най-добрия случай, фор-
миращите дейности трябва, ако не да предотвра-
тяват поне да „смекчават” конфликта. Най-малко, 
формирането осигурява по-подробно и обширно 
разбиране за оперативната среда, благодарение на 
активни разузнавателни дейности, които да подпо-
магат извършването на оперативна оценка, плани-
ране и провеждане на дадена операция [12].

Освен на събитията в Крим през 2014 г. до голя-
ма степен възраждането интереса към „сивата зона” 
се дължи и на един доклад представен от армейски 
генерал Валерий Герасимов, началник на Генерал-
ния щаб на въоръжените сили на Руската Федерация 
през 2013 година, в който той посочва разбиранията 
на руските военни специалисти за същността на вой-
на през 21-ви век [2]. В доклада се отразяват тенден-
циите на 21-ви век свързани с размиване на различи-
ята между състоянието на война и мир, т.е. войните 
вече не се обявяват, а когато започват, не следват 
модела, с който сме свикнали. Отчита се опита от во-
енни конфликти, включително тези, свързани с така 
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наречените „цветни” революции в Северна Африка и 
Близкия изток, които потвърждават, че една напълно 
просперираща държава в продължение на месеци 
или дори дни може да се превърне в арена на ожес-
точена въоръжена борба, да се потопи в бездната на 
хаоса, хуманитарна катастрофа и гражданска война 
[2]. Отчита се и факта, че по отношение на броя на 
жертвите и мащабите на разрушенията, катастро-
фалните социални, икономически и политически 
последствия, тези нови видове конфликти са сравни-
ми с последиците от истинската война [2]. Като цяло 
руските разбирания за водене на съвременна война 
могат да се обобщят по следния начин: 

- Използване на политически, дипломатиче-
ски, икономически и други невоенни мерки в съче-
тание с използване на военна сила;

- Започване на военни действия от въоръжени 
сили в мирно време;

- Високо маневрени безконтактни бойни 
действия от различни по вид родове и специални 
войски;

- Намаляване на военно-икономическия по-
тенциал на държавата, чрез поразяване на важни 
критични обекти от неговата военна и цивилна ин-
фраструктура;

- Масирано използване на високоточни оръ-
жия, широко използване на сили за специални опе-
рации, както и на роботизирани комплекси и оръ-
жия на основаващи се на нови физически принци-
пи, участие в бойните действия на гражданско-во-
енния компонент;

- Едновременно въздействие върху войските 
и обектите на противника на цялата дълбочина на 
неговата територия;

- Въоръжена борба едновременно във всички 
физически среди и в информационното простран-
ство;

- Използване на асиметрични и непряки дейст-
вия;

- Управление на силите и средствата в единно 
разузнавателно-информационно пространство;

- Изграждане на система за въоръжена защита 
на интересите на държавата извън нейната терито-
рия [2].

Поглеждайки отново назад в историята, тук 
можем да споменем и написаното от руския воена-
чалник Георгий Исерсон, който още през 1940 г. в 
своята „Новите форми на борба” казва, „Войната 
изобщо няма да се обявява. Тя просто ще започне 
с предварително развърнати въоръжени сили. .... 
. Всъщност, от заплахата за война до влизането 
във война винаги остава една стъпка. Тази стъп-
ка поражда съмнението подготвя ли се в дейст-
вителност военно настъпление или това е прос-
то заплаха. И докато едната страната остава с 
това съмнение, другата, която твърдо е решила 
да проведе това настъпление продължава съсре-
доточаването, докато накрая на границата се 
оказва развърната огромна въоръжена сила. След 
това остава само да се даде сигнал и войната да 
се развърне в своя пълен мащаб.” [3].

Специфичността на съвременните военни кон-
фликти налага поставянето на въпроси като: за какво 

трябва да се подготвя армията и с какво следва да 
бъде въоръжена. Специфичността и индивидуал-
ността на предизвикателствата на „сивата зона” из-
искват използването на сили притежаващи нужните 
умения за водене на нестандартни бойни действия, 
сили, които лесно да се адаптират към една промен-
лива среда и адекватно да отговарят на неочаквано 
възникнали ситуации. Възможен отговор на тези 
предизвикателства е използването на сили за спе-
циални операции (ССО). Някои държави вече показ-
ват, че за тях това не е нова идея. През последните 
години САЩ увеличават своите ССО от около 42 800 
през 2001 г. до близо 69 000 през 2017 г. [4], като те се 
използват във всичките етапи на дадена операция, 
но им се отделя особено внимание на участието им 
в предварителния и заключителния – именно „фаза 
нула” [12] – етапи, през които се цели отслабване на 
предполагаемата заплаха, водене на разузнаване, 
поддържане на партньорски контакти, тренировка и 
обучение, изучаване на местността в даден район и 
пребиваващото там население [4]. Именно водене-
то на активно разузнаване е друг възможен отговор, 
допълващ в голяма степен предходния. Необходи-
мостта от непрекъснат поток от информация относ-
но това някъде отива конфликта, какви са целите на 
конфликта, кога и как ще завърши, какви последици 
ще има за конкретната държава и региона и т.н. обу-
славя и необходимостта от непрекъснато развитие и 
използване на всички налични разузнавателни сили 
и средства, включително – от най-ниското тактиче-
ско ниво до националното. Частните военни и ох-
ранителни компании са друг възможен отговор. Те 
не се влияят от международното право, не им е не-
обходимо много време за планиране и подготовка, 
много или повечето от техните служители са бивши 
военнослужещи, вкл. и от ССО, притежават нужните 
сили и умения да водят бойни действия като една 
редовна армия. Показателно за тяхната адаптивност 
е и това, че в конфликта в Ирак от 2003 г. броят на ли-
цата, извършващи дейности свързани с гарантиране 
на сигурност се оценява между 20 000 и 30 000 което 
ги прави вторият най-голям контингент в Ирак след 
въоръжените сили на САЩ [11].

Предизвикателствата на „сивата зона” по от-
ношение на сигурността, към които могат да бъдат 
отнесени конкуриращите взаимоотношения меж-
ду (и в самите) държави и недържавни действащи 
лица, които попадат между традиционната война 
и мира, се характеризират със съществуващата не-
яснота и неопределеност по отношение на същ-
ността на конфликта, неяснотата по отношение на 
това, кой участва в конфликта (кои са въвлечените 
действащи лица) или съмненията и несигурността 
по отношение на водената политика и правната 
рамка на конфликта. Заплахите в „сивата зона” не 
се поддават на лесна категоризация. Справянето с 
тях не предполага просто решение, тъй като всяка 
една ситуация включва в себе си уникални дейст-
ващи лица и характерни черти. Като цяло, предиз-
викателствата на „сивата зона” надхвърлят нормал-
ното, ежедневно геополитическо съперничество и 
са агресивни, добре обмислени със заложени в бъ-
дещето цели [9].
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Предизвикателства при предаването  
на скрита информация в контекста  

на отбранителната сфера
Д-р инж. Веселка Стоянова

Анотация: Тази статия разглежда някои мобилни приложения за предаване на графична информация 
чрез сравняване на статичните характеристики на предаваните изображения - SNR, PSNR, MSE, SSIM. Разслед-
ваните мобилни приложения са: WhatsApp, Viber, Snapchat, Instagram, Messenger. 

Ключови думи: мобилно приложение, поверителна информация, PSRN, MSE

Challenges in transmitting hidden information into the context of 
the defense sphere
Veselka Stoyanova, PhD

Abstract: This article examines some mobile applications for transmitting graphical information by comparing 
the static characteristics of the transmitted images - SNR, PSNR, MSE, entropy, SSIM. Investigated mobile applications 
are: WhatsApp, Viber, Snapchat, Instagram, Messenger. 

Key words: mobile application, confidential information, PSRN, MSE

В наситеното ежедневие и непрекъсната нуж-
да за обмяна на информация чрез мигновени 
съобщения интерес представляват мобилните 

приложения, които предоставят тези възможнос-
ти. В зависимост от държавата, използваните от 
потребителите приложения биват от разнороден 
характер и популярност. С тяхна помощ може да се 
изпращат съобщения, които често пъти имат конфи-
денциален характер, а също би могло много бързо 
да се създава акаунт, които да се използва за ед-
нократен трансфер на данни. Скритият канал, който 
предлага всеки слой на интернет протокола е чу-
десна възможност, но доста труден за прилагане от 
потребители, които не притежават специализирани 
компютърни познания. 

Настоящият доклад има за цел да разгледа с 
какви предизвикателства трябва да се справя всеки 
потребител, който има чувствителна информация и 
би искал да я изпрати до съответния получател, без 
тя да бъде засечена или извлечена от неоторизиран 
наблюдател за съответната комуникация. В докла-
да се разглеждат стеганографски алгоритми и кана-
лите, по които се предава информацията скрита с 
тяхна помощ. Сравнени са статистическите характе-
ристики на стегоизображения след прилагането на 
различни алгоритми.

Всяко от тези приложения има особености, 
които е препоръчително да бъдат съблюдавани 
за да се използват за нуждите на една конфиден-

циална комуникация. Разгледаните в статията 
приложения са подходящи за трансфер на изо-
бражения и видео. Както е известно компютър-
ната стеганографията е наука, която позволя да 
се скрива конфиденциална информация в при-
криващ, цифров носител [4]. След прилагането на 
някой стеганогрфски алгоритъм, стои въпросът 
по какъв комуникационен канал да се предаде 
стего изображението. Освен традиционните до 
момента канали, непрекъснато се търсят други 
начини, като особен интерес представляват и все 
по нашумяващите и развиващи се социални мре-
жи или приложения за предаване на мигновени 
съобщения. Такива например са WhatsApp, Viber, 
Messenger, Snapchat и Instagram, които са обект на 
настоящото изследване.

WhatsApp е мобилно приложение за смарт-
фони, което служи за изпращане на незабавни съ-
общение. Приложението е достъпно за различни 
платформи: iOS, Android, BlackBerry OS, Symbian, 
Windows Phone. Чрез приложението могат да се 
изпращат съобщения, координати посредством 
Google карти, да се създават групови чатове и му-
лтимедийни файлове между абонати свързани с 
интернет. Това приложение е изцяло криптирано.

Viber също е мобилно приложение подоб-
но на WhatsApp, разликата е в това, че разполага 
с настолни програми за Windows и OS X, така че 
може да изпращат, получават и следят съобщени-
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ята от всеки компютър, както и на мобилното ус-
тройство. Viber позволява в допълнение към тек-
стовите съобщения да се обменят видео и аудио 
съобщения. Когато се инсталира, приложението 
сканира адресната книга на абоната за телефон-
ни номера (от всички потребители на Viber, които 
са регистрирани с номер) и се синхронизира ра-
ботата на другите потребители. Viber използва 
Wi-Fi и мобилни данни, напълно е безплатен и 
без реклами.

Facebook Messenger се поддържа от Android, 
iOS, Windows Phone и Blackberry, също разполага 
с мобилна версия на Facebook съобщения в дви-
жение. Използва се, за да може потребителите да 
общуват с приятелите си във Facebook, които също 
използват приложението, за да се изпращат и полу-
чават съобщения на потребители, които не използ-
ват Facebook изобщо. 

В зависимост от това къде се намира потреби-
теля, може да използва Facebook Messenger само с 
име и телефонен номер. Приложението поддържа 
текст, изображения и споделяне на местоположе-
нието, както и Wi-Fi гласови повиквания.

Snapchat е мобилно приложение за изпра-
щане на моментни изображения и съобщения. 
Приложението се използва за споделяне на сним-
ки, писане на съобщения и преправяне на снимки 
в реално време с многобройни и забавни ефекти. 
Използвайки приложението потребителя може 
да записва видео, да прави снимки, да добавя 
текст или рисунки и да ги изпраща до приятели. 
Може да се създава лимит от време (от 1 до 10 се-
кунди), за което получателят може да види изпра-
тения му файл, след което той става недостъпен 
за получателя, но остава на сървъра на Snapchat. 
Повторно може да се разгледа само последния 
snap и то само веднъж в рамките на 24 часа. Ако 
даден потребител реши, че иска да запази да-
дено изображение, което му е изпратено той не 
може да го свали. Единственият начин да го запа-
зи е като му направи скриншот. Когато се направи 
скриншот, притежателят на изображението бива 
уведомяван, за тези действия.

Instagram е онлайн мобилна социална мрежа, 
която служи за споделяне на снимки и кратки видеа. 
По оригиналната идея снимките са квадратни и ос-
новно за фотоапарати на Polaroid или Kodak, но вече 
с версия 77,5, издадена през 2015г., приложението 
позволява на потребителите да споделят снимки и 
видеа с различни размери. В това приложение мо-
гат да се добавят филтри на изображенията, които 
развалят качеството на оригиналната снимка и не 
са много удачни когато става въпрос за скрита ко-
муникация. Максималното времетраене на видеата 
е 15 секунди. 

Освен така разгледаните приложения има и 
други подобни, които биха могли да послужат за 
нуждите на тайна комуникация. Общото между 
всички тях е предаването на изображения и видео 
информация и то в режим на мигновен трансфер. 
Съхраняването на тази информация в някои от при-
ложенията е за кратък период, което е предимство, 

поради факта че ако иман наблюдател на скритата 
информация съществува вероятност, той да пропус-
не трансфера.

Основни характеристики за оценка изобра-
жения.

Освен възможността за предаване на инфор-
мация е препоръчително да се оцени и качество-
то на изображенията предавани през съответното 
приложение.

За целта е необходимо да се изследват ста-
тистическите харктеристики на оригиналното изо-
бражение и вече преминалото през алгоритмите на 
мобилното приложение изображение.

При сравнение на две изображения се пресмя-
тат четири основни статистически характеристики, 
които описват степента на подобие между изобра-
женията: средна квадратична грешка MSE (Mean 
Squared Error), отношение на пиковия сигнал към 
шума PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio), индекс за из-
мерване на структурната прилика в изображение 
SSIM (Structural Similarity Index for Measuring) и ен-
тропията в изображения. 

Изчисляването на средната квадратична греш-
ка е стандартен статистически подход за обектив-
но измерване на степента на различие между две 
изображения. Малка стойност на MSE означава, че 
средното ниво на разликата между тях е малко. В 
случай на две еднакви изображения, MSE има стой-
ност, равна на нула. За разлика от MSE, по-голяма 
стойност на PSNR означава по-добро качество на 
изображението. При еднаквост на две изображе-
ния, PSNR има стойност клоняща към безкрайност. 
Основна цел на е минимизиране на стойността на 
MSE и съответно максимизиране на стойността на 
PSNR [1].

Изследваните характеристики са представени 
съответно чрез формули (1) и (2), като PSNR се бази-
ра на стойностите, получени за MSE:

където m и n са ширина и височина на изображе-
нието; I(i, j) и K(i, j) са съответни пиксели с координа-
ти (i, j) в оригиналното и стего-изображение.

(2)     

където мах = 255 за 8 битови изображения.
Степента на подобие на изображенията пре-

ди и след процеса на предаване на изображенията 
през каналите, измерена чрез средната квадратич-
на грешка MSE и отношението на пиковия сигнал 
към шума PSNR, определя качеството на изображе-
нията[2] . 

На фиг. 1 е представена блокова схема визуа-
лизираща етапите на изчисляване на основните 
функции за качество изображенията. От фигура 1 
става ясно, че те са взаимосвързани и произтичат 
един от друг.
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Индексът за измерване на структурната прили-
ка в изображение SSIM (Structural Similarity Index for 
measuring) e подобен на MSE и PSNR, но е създаден 
с цел да ги подобри. Като показател той измерва 
промяната в яркостта, контраста и структурата на 
дадено изображение. За получаването на SSIM се 
комбинират стойностите, получени за средната ин-
тензивност на яркостта, вариациите в контраста и 
структурата на взаимната корелация между ориги-
налното и обработеното изображението. Яркостта, 
контраста и стойността на структурната прилика са 
представени съответно чрез уравнения (3), (4) и (5):

(3)  

(4)
  

 
(5)  

където C1, C2 и C3 са константи, получени чрез ра-
венствата

(6) C1 = (К1L)2, C2 = (K2L)2.

В (6) L = 255 за изображение с 8 бита/пиксел, а 
K1 << 1 и K2 << 1 са много малки константи.

Получените в (3), (4) и (5) стойности се комби-
нират в крайна осреднена стойност за SSIM индекса

(7) ,

където α > 0, β > 0 и γ > 0 са параметри, които опре-
делят относителната значимост на трите компонен-
та в стойността на  [3]. В 
статията е приета еднаква значимост на яркостта, 
контраста и стойността на структурната прилика, 
т.е. α = β = γ = 1, както и C3 = C2/2.

От горе изложеното уравнение (7) следва в (8), 
в което е представен крайният вид на SSIM индекса 
между две изображения x и y:

(8)
 

SSIM(x, y) приема стойности в интервала [0; 1], а ко-
гато x = y стойността на SSIM (x, y) = 1.

Изследване на статистическите  
характеристики на сравняваните  

двойки изображения 

За използваното се използва оригинално изо-
бражение, което е с размери 3024x4032. Методика-
та, която ще спазва за изследването е:

l Предаване на изходното изображение през 
съответното мобилно приложение;

l Извличане на обработеното, изходно изо-
бражение;

l Реализиране на сравнение на двете изобра-
жение с помощта на вградените функции в Matlab;

l Анализ на стойностите за статистическите 
характеристики.

След първоначално реализиране на срав-
нение се установи, че в различните приложни 
среди размерът на изображението се трансфор-
мира. Така например WhatsApp коригира раз-
мерът на изображението до 1200 x 1600, Viber 
до 1024 x 1280, за Instagram до 3024 x 3780, за 
Messenger-360 x 480.

Така установените размери не позволява коре-
ктно изчисление на статистическите характеристи-
ки в случай, че оригиналното изображение не бъде 
коригирано до тази размерност. Поради тази при-
чина оригиналното изображение се преоразмерява 
до размер подходящ за дадения канал.

След преоразмеряването се получиха следни-
те резултати, които са представени в таблица 1.

MSE и PSNR са две величини, които са в обра-
тнопропорционално съотношение. С нарастване на 
MSE, PSNR намалява. От получените резултати пред-
ставени в таблица 1 се вижда, че статистическите 
характеристики на изображението преминало през 
Instagram е с най-добри стойности, а тези на Viber с 
най-лоши.

На фигура 2 са представени оригиналното и 
обработеното изображения с техните хистограми 
получени в средата на Matlab 2012a.

При визуален анализ на изображенията и на 

фиг. 1. Блок схема на преобразуване на основните качествени характеристики в изображение [1]

MSE

Минимална MSE

Средна MSE

Максимална MSE Крайна 
стойностSSIMPSNRSNR

Оригинарно 
изображение

Стего-
изображение

MSEmin MSEmax MSEavr SNR PSNR Entropy

Viber 36.3148 58.9978 47.6563 4.2092 9.1834 7.8316
WhatsApp 34.2009 51.4985 42.8497 4.8471 9.6159 7.8000
Messenger 20.7087 61.2505 40.9796 7.4871 11.9589 7.8294
Instagram 8.6993 46.9152 27.8072 20.0595 24.1964 7.8245

Табл.1. Сравнение на статистическите характеристики при различните канали
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хистограмите може да се забележат различия, кои-
то в повечето случаи са незначителни и недоловими 
от несъвършения зрителен апарат на анализатора. 
Трябва да се отрази и факта, че при една тайна ко-
муникация анализаторът не разполага с оригинал-
ното изображение, за да направи анализ. В повече-
то случаи, той може само да промени предаваното 
изображение, за да наруши целостта на скритата 
информация, макар че по-полезно би било за него 
да извлече предаваните данните.

В таблица 2 е реализирано сравнение между 
комуникационните канали по определени крите-
рии, според които WhatsApp е най разпростране-
ното сред потребителите мобилно приложение, 
като общото е, че всички от разгледаните прило-
жения позволяват споделяне на видео, изображе-
ния и разговори. 

Заключение
Настоящото изследване, позволява да се ус-

танови по какъв начин се променят изображения-
та, когато биват предавани чрез WhatsApp, Viber, 
Instagram, Messenger и Snapchat. Чрез сравнение 
на статистическите характеристики на двойките 
изображения се установи, че Instagram запазва 
най-добри показатели на статистическите харак-
теристики, а тези на Viber водят до най-големи 
промени. Това би могло да подкрепи тезата, че 
Instagram би бил полезен за предаване на тайни 
съобщения чрез общодостъпни канали. Чрез из-
следването се установи, че всяко от приложени-
ята променя размера на оригиналното изображе-
ние и ако то трябва да се използва за други нужди 
(напр. за предаване на тайни съобщения), трябва 
да бъде преоразмери.

Фиг.2. Хистограми на оригинално и предавано изображения в различните комуникационни канали а)
Messenger, б)Instagram и в)Viber

a)

б) в)

Показател за 
сравнение

Приложение WhatsApp Viber Messenger Snapchat Instagram

Брой на 
потребители 
към 2016г.

1.2 bilion 
регистрирани 
потребители

858 milion 
регистрирани 
потребители

1 bilion 
регистрирани 
потребители

158 milion 
дневно 
активни

600 milion 

Безплатно 
приложение ДА ДА ДА ДА ДА

Поддържани 
платформи

IOS, Android, 
Windows, Black 
Berry, Symbian

IOS, Android, 
Window, Linux

IOS, Android, 
Windows 
IPhone,BB

IOS, Android
IOS, Android,

Споделяне на 
мултимедия ДА ДА ДА ДА ДА

Табл.2. Сравнение на мобилни приложения за предаване на съобщения
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a)

б) в)
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Промени в правното поле на въоръжените 
сили при действия в страната

доц. д-р Константин Пехливанов

Резюме: Периодът 2011 – 2016 г. е този с най-много нововъведения в правния статус на Въоръжените 
сили, чиято правна уредба дълго време е подценявана от законодателя.  В този период е приет нов Закон за 
отбраната и въоръжените сили на Република България, специални закони за военната полиция и военното 
разузнаване, общ Закон за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност. 
В края на 2016 г. е приет принципно нов за нас закон – Законът за противодействие на тероризма. Този закон 
разширява правомощията на въоръжените сили и допуска действията им в определени ситуации вътре в 
страната, без да е обявено състояние на война. Този закон допълва Закона за отбраната и въоръжените сили 
на Република България по отношение на въвеждането на извънредно положение и правомощията на Въоръ-
жените сили. Действията им вътре в страната, по отношение на български граждани и тяхното имущество с 
правомощия, които наподобяват полицейските, налагат проучване на новото им правно поле на действие и 
адекватна юридическа подготовка. Научното съобщение обръща внимание на промененото правно поле на 
Въоръжените сили и тяхната отговорност при евентуалното прилагане на закона, като подчертава необходи-
мостта от прецизиране на законовите разпоредби и необходимостта от правни познания във Въоръжените 
сили, свързани с предизвикателства, каквито не са били поставяни досега пред тях. 

Ключови думи: Правно поле, Въоръжени сили, конституция, 
Abstract: The period between 2011-2016 is the one with most innovations in the legal status of the Armed 

Forces, whose legislation has long been underestimated by the legislator. During this period a new Defense and 
Armed Forces Act of the Republic of Bulgaria, special laws on military police and military intelligence, a general law on 
the management and functioning of the national security protection system were adopted. At the end of 2016, a new 
law for us - the Counter-Terrorism Act - was adopted in principle. This law extends the powers of the armed forces and 
allows them to act in certain situations within the country without declaring a state of war. This Act supplements the 
Defense and Armed Forces Act of the Republic of Bulgaria with regard to the introduction of the state of emergency 
and the powers of the Armed Forces. Their actions within the country, with respect to Bulgarian citizens and their 
property with powers similar to police, require a study of their new legal field of action and adequate legal training. 
The scientific communication draws attention to the changed legal field of the Armed Forces and their responsibility in 
the eventual application of the law, stressing the need to refine the legal provisions and the need for legal knowledge 
in the Armed Forces related to challenges that have not been raised before them.

Keywords: Legal Field, Armed Forces, Constitution,

След конституционните промени от началото на 
1990 г., когато се  реформира цялостно систе-
мата на държавно управление, законодателят 

дълго време остана в дълг към правната уредба 
на въоръжените сили. Реформирането й започва с 
дълбоки промени в конституцията от 1971 г., извър-
шени в началото на 1990 г. [1], като настъпват след-
ните по-важни изменения в областта на въоръже-
ните сили: 

Държавният съвет (висш орган, съчетаващ пра-
вомощията на законодателна и изпълнителна власт 
и държавен глава) e закрит и се въвежда фигурата 
на Председател (Президент) на Републиката. При 
това с изменение на чл. 78, т. 11 институцията на 
главнокомандващ на Въоръжените сили е закрита и 
тези функции се придават на президента. Съгласно 
новата редакция на чл. 92 президентът осъществя-

ва общо ръководство на отбраната и сигурността на 
страната и изпълнява функциите на главнокоман-
дуващ на Въоръжените сили (т. 10), той назначава и 
уволнява членовете на Съвета за национална сигур-
ност (т. 11; Съветът е новосъздаден орган, а същест-
вувалият дотогава Държавен комитет по отбраната 
е закрит), президентът вече назначава и освобож-
дава от длъжност висшия команден състав на Въ-
оръжените сили и удостоява с висши военни звания 
(т. 12). На последно място, президентът обявява 
обща и частична мобилизация и военно или друго 
извънредно положение по предложение на Минис-
терския съвет, когато Народното събрание не за-
седава, като в тези случаи Народното събрание се 
свиква незабавно, за да се произнесе по решение-
то (чл. 92, т. 13) и обявява положение на война при 
въоръжено нападение срещу Република България 
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или при необходимост от неотложно изпълнение 
на международно задължение за взаимна отбрана, 
ако Народното събрание не заседава и не може да 
бъде свикано, но в тези случай Народното събрание 
се свиква незабавно, за да се произнесе по реше-
нието (т. 14). 

Сега действащата Конституция от 1991 г. в 
общи черти възпроизведе нормите на Конституция-
та от 1971 г., с измененията й от 1990 г. Съгласно чл. 
84 Народното събрание решава въпросите за обя-
вяване на война и за сключване на мир (т. 10), раз-
решава изпращането и използването на български 
въоръжени сили извън страната, както и пребива-
ването на чужди войски на територията на страната 
или преминаването им през нея (т. 11; тази разпо-
редба доведе до ново законодателство и практика 
на Конституционния съд), обявява военно или друго 
извънредно положение (тук и по-нататък - курсивът 
мой) върху цялата територия на страната или върху 
част от нея по предложение на президента или на 
Министерския съвет (т. 12). 

Съгласно чл. 100 Президентът е върховен глав-
нокомандващ на Въоръжените сили, той назначава 
и освобождава висшия команден състав и удостоя-
ва с висши военни звания по предложение на Ми-
нистерския съвет (т. 2). Президентът обявява обща 
или частична мобилизация по предложение на Ми-
нистерския съвет в съответствие със специалния 
закон (т. 4) и има правото да обяви положение на 
война при въоръжено нападение срещу страната 
или при необходимост от неотложно изпълнение 
на международни задължения, военно или друго 
извънредно положение, когато Народното събра-
ние не заседава, като го свиква незабавно, за да се 
произнесе по решението (т. 5). Правителството е от-
говорно за осигуряване на обществения ред и на-
ционалната сигурност и осъществяване на общото 
ръководство на Въоръжените сили (чл. 105, т. 2) [3]. 

В изпълнение на конституционните норми 
през 1995 г. е приет първият Закон за отбраната и 
въоръжените сили на Република България (обн. ДВ 
бр. 112 от 1995 г., отменен с преходните и заключи-
телни разпоредби на сега действащия едноименен 
закон от 2009 г.). Законът приема основна забрана, 
действаща в съвременните държави – според чл. 
66, ал. 2, на въоръжените сили не могат да се възла-
гат задачи от вътрешнополитически характер, т.нар. 
принцип posse comitatus [3].  Днес чл. 52, ал. 2 от сега 
действащият ЗОВСРБ има малко по-различна дефи-
ниция: на въоръжените сили в мирно време не мо-
гат да се възлагат задачи от вътрешнополитически 
характер. Понятието „мирно време“ първоначално 
не се пояснява, през 2010 г. в допълнителните раз-
поредби към § 1 е създадена т. 1а, според която 
„мирно време“ е времето, през което в страната не 
е обявено „положение на война“ или „военно поло-
жение“ и т. 1б, според която „военно време“ е вре-
мето, през което в страната е обявено „положение 
на война“ или „военно положение“. Законопроектът 
за изменение и допълнение на ЗОВСРБ (документ 
902-01-51 на сайта на народното събрание) е пред-
ложен от правителството, но мотивите не поясняват 
нуждата от специално обяснение на термините. 

Глава пета на ЗОВСРБ „Положение на война, 

военно и извънредно положение. Мобилизация“ 
предвижда и извънредно положение [4] . Според чл. 
122 такова се обявява при възникване на опасност 
от въвличане на Република България във „военно-
политическа криза“ или във въоръжен конфликт. То 
обаче е различно от случаите по чл. 109 (положение 
на война след нападение срещу България или нуж-
да да се изпълнят международни задължения) и чл. 
111 (военно положение при заплаха от въоръжено 
нападение или от война) на цялата или на част от 
територията на страната може да се обяви извън-
редно положение. Определението на чл. 109 е не-
ясно и можем за заключим, че то е дошло само по-
ради конституционните текстове, които съдържат 
термина „друго извънредно положение“ и налагат 
някак да се въведе и това понятие – чл. 57, ал. 3, чл. 
64, ал. 2, чл. 84, т. 12, чл. 100, ал. 5 от Конституция-
та. Много важно е да се отбележи обаче, че поради 
определенията на § 1, т. 1а и 1б от допълнителните 
разпоредби на ЗОВСРБ, периодът на извънредното 
положение се смята за мирно време. Юридически е 
важен и още един нюанс – според чл. 108, ал. 2 ЗО-
ВСРБ при обявяване на положение на война с акта 
за обявяване се посочват нормативните актове, чи-
ето действие се спира. При обявяване на военно и 
извънредно положение такава норма няма. Макар 
че чл. 113 предвижда, че при военно положение 
„осигуряването на вътрешния ред“ преминава под 
ръководството на върховния главнокомандващ, то 
от чл. 108, ал. 2 ЗОВСРБ следва, че при военно или 
извънредно положение правата на гражданите в 
пълния им обем не могат да бъдат накърнявани и 
не може да се въвеждат ограничения, специална 
подсъдност и др.

 С течение на времето законодателят ос-
ъзнава нарасналата заплаха от тероризма. ЗОВ-
СРБ от 1995 г. предвиждаше в чл. 68, че в мирно 
време при обявяване на извънредно положение 
въоръжените сили могат да изпълняват задачи по 
оказване на съдействие на органите за сигурност в 
борбата им срещу разпространяване на оръжия за 
масово поразяване, незаконен трафик на оръжие и 
международен тероризъм и участие в охраната на 
стратегически обекти и в операции за пресичане на 
терористични действия. Понятието „тероризъм“ по 
смисъла на ЗОВСРБ не се определяше точно, не се 
определя и днес. Сега действащият ЗОВСРБ от 2009 
г. в чл. 57, т. 1 повтаря предходната разпоредба, а 
от 2017 г. се добавя и участие на въоръжените сили 
в охраната на държавната граница. Очевидно зако-
нодателят не намира тези функции на въоръжените 
сили за нарушение на posse comitatus. Освен това, 
съгласно чл. 28, ал. 1 министърът на отбраната по 
предложение на началника на отбраната разре-
шава използването на оръжие и бойни средства 
от български военни формирования в случаите на 
завладяване на българско и/или съюзническо бой-
но средство на територията на Република България 
с цел извършване на терористичен или друг акт с 
опасни последици за населението и/или за сувере-
нитета на страната, както и в случаите на нарушава-
не на въздушното пространство или на правилата 
на полетите над територията на Република Бълга-
рия от въздухоплавателно средство, движещо се по 
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начин, предизвикващ съмнение, че може да бъде 
използвано като оръжие за терористични действия. 
По същия начин се утвърждава употреба на оръжие 
и в други случаи, когато възникне заплаха от теро-
ристични действия или опасност от употреба на 
оръжие за масово унищожение на територията на 
Република България.

На последно място, законодателят прие спе-
циални закони за военната полиция през 2011 г. и 
за противодействие на тероризма в края на 2016 
г., които поставят нови практически въпроси пред 
правния статус на въоръжените сили. Служба „Во-
енна полиция“ осъществява разкриване, прекра-
тяване и пресичане на терористични актове, раз-
пространяване на оръжия за масово унищожение 
и незаконен трафик на оръжие (чл. 2, ал. 1, б. б от 
Закона за военната полиция). Службата осъщест-
вява антитерористична дейност в Министерство на 
отбраната (чл. 5). При изпълнение на тези функции 
й се дават правомощия, аналогични на правомощи-
ята на МВР по отношение както на военнослужещи, 
така и на частни лица – арест, задържане, установя-
ване на самоличност, обиск и др. Те имат право и 
на задължителни разпореждания до частните лица 
(чл. 24, ал. 1, т. 2). 

Законът за противодействие на тероризма 
(обн. ДВ бр. 103 от 2016 г.) предизвика наистина ре-
волюционни промени в нашето право по отноше-
ние на въоръжените сили, като ги упълномощи да 
действат на територията на страната в мирно вре-
ме, притежавайки правомощия, присъщи на поли-
цията – това се казва открито в мотивите на законо-
проекта на правителството, документ 602-01-42 на 
сайта на парламента.

Според чл. 9 ЗПТ Въоръжените сили на Репу-
блика България участват в противодействието на 
тероризма и в преодоляване на последиците от 
тероризъм в съответствие с плановете за противо-
действие на тероризма и този закон, като военно-
служещите имат право да извършват проверки за 
установяване на самоличността на лица, да задър-
жат лица, да извършват обиск, да проверяват лич-
ни вещи и превозни средства, да извършват про-
верки в помещения без съгласието на собственика 
или обитателя или в тяхно отсъствие, да използват 
физическа сила и помощни средства, да използват 
оръжие. Правомощието им да задържат лице се 
ограничава до предаването му на органите на МВР. 
Законът обаче не предвижда обжалване на задър-
жането в незабавно производство пред съда, както 
предвиждат Законът за МВР, Законът за митниците, 
Законът за ДАНС, Законът за Военната полиция. 

Законът въвежда особен извънреден орган – 
Национален оперативен щаб, ръководен от минис-
търа на вътрешните работи, който се назначава от 
министър-председателя (чл. 17). Прави впечатле-
ние обаче, че нито министърът на отбраната, нито 
негови заместници, са специално посочени като за-
дължителни участници в щаба. 

Голямата новост в правния мир е фактическото 
допълване на ЗОВСРБ с правния статус на антите-
рористична операция и извънредно положение по 
смисъла на Закона за противодействие на терори-
зма. Тогава Националният оперативен щаб дейст-

ва като автономен държавен орган с извънредни 
правомощия; чл. 38 позволява създаване на зона 
на антитерористична операция, в която се ограни-
чават правата на гражданите, а държавните органи, 
включително Въоръжените сили, имат разширени 
права по чл. 39 на закона, включително временно 
реквизиране на чужда собственост. Раздел II пред-
вижда извънредно положение при извършване на 
терористичен акт със значителни вредни после-
дици, като извънредното положение наистина се 
обявява от Народното събрание или президента, 
но правата на държавните органи се разширяват до 
пределите на чл. 39, като се допуска ограничаване 
или забраняване полети на граждански въздухоп-
лавателни средства,  особен режим на корабопла-
ване в териториалното море и вътрешните морски 
води на страната, забранява се преминаването през 
държавната граница, ограничава се движението 
по основни пътни артерии, вкл. на железопътния 
транспорт и се установява контрол върху пътници-
те и товарите. Засягат се основни права на гражда-
ните, като се ограничава или забранява достъп до 
държавни учреждения и се забранява провежда-
нето на събрания, митинги и манифестации. Такива 
ограничения извънредното положение по смисъла 
на ЗОВСРБ не познава.

При успоредното изучаване на ЗПТ и ЗОВСРБ 
се очертават следните юридически проблеми, кои-
то са и насоки за бъдещо усъвършенстване на зако-
нодателството:

1. чл. 49 ЗОВСРБ забранява създаване на воен-
ни и други формирования извън състава на Българ-
ската армия, които използват военна организация 
или въоръжение и бойна техника или в които се 
предвижда изпълнение на военна служба, освен 
когато това е предвидено в закон или в акт на Ми-
нистерския съвет. По този начин се легитимира 
евентуалното създаване на допълнителни воени-
зирани сили, и то с акт на правителството, което по-
литически може да се намира на различни позиции 
с президента, който е и върховен главнокоманд-
ващ. Като особено важен въпрос се откроява този 
за определяне на понятието „Въоръжени сили” по 
смисъла на законодателството. Едва през 2007 г. 
законодателят намери за уместно да постанови в 
Конституцията, че дейността на въоръжените сили 
се урежда със закон, като по този начин отстрани 
изпълнителната власт от първичното регулиране на 
тази материя (чл. 9, ал. 2, нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г., 
в сила от 01.01.2008 г.). В регулирането на тази мате-
рия обаче виждаме особен подход на законодателя 
– от изричното дефиниране на понятието до посте-
пенното му стесняване и прехвърляне на Минис-
терския съвет на правомощието да определя точ-
ния обхват със свой акт, което в определена степен 
противоречи на подхода, избран от законодателя с 
изменението в Конституцията. Според чл. 48 ЗОВ-
СРБ въоръжените сили са създадени от държавата 
военни и специализирани формирования и техни 
обединения, подчинени на специфична организа-
ция и ред на функциониране, които притежават и 
прилагат военни и специални средства за действие 
за осигуряване целите на отбраната на страната. 

2. чл. 50 ЗОВСРБ в първоначалната си редакция 
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(ДВ, бр. 35 от 2009 г.) предвиждаше разграничение 
между мирновременния състав на Въоръжените 
сили (Българска армия, службите „Военна инфор-
мация” и „Военна полиция”, военните академии и 
военни училища и др.) и военновременен състав, 
който алинея втора дефинираше изрично – специа-
лизирани звена на Министерството на вътрешни-
те работи, Националната разузнавателна служба, 
Националната служба за охрана, Държавна аген-
ция „Национална сигурност” , Министерството на 
транспорта, Държавната агенция за информацион-
ни технологии и съобщения (понастоящем закрита). 
През 2010 г. обаче подходът към разширения, воен-
новременен състав на Въоръжените сили рязко се 
измени и чл. 50, ал. 2 сега не съдържа подробния 
списък на институции, чиито звена се причисляват 
към Въоръжените сили, но постановява, че в със-
тава на въоръжените сили във военно време мо-
гат да се включват и структури от другите сили от 
системата за национална сигурност на Република 
България при условия и по ред, определени с акт на 
Министерския съвет. Така се даде правомощие на 
висшия изпълнителен орган да променя понятието 
за въоръжени сили, което в голяма степен противо-
речи на конституционната разпоредба на чл. 9, ал. 
2 на Конституцията. Особено важно на практика е 
това, че с този подход на законодателя военното 
контраразузнаване остава извън състава на въоръ-
жените сили в мирно време и е с неопределен ста-
тус във военно време [5].

3. При провеждане на операции в страната 
ЗПТ не регламентира точно командването и контро-
ла над формированията на Въоръжените сили. На 
преден план са министърът на вътрешните работи 
и председателят на ДАНС. Кой ще определи форми-
рованията, които имат право да прилагат полицей-
ските по характер правомощия и под чие команд-
ване попадат те? ЗПТ не казва това, няма произна-
сяне и в Националния план за противодействие на 
тероризма, приет с Решение № 669 от 02.11.2017 г. 
на Министерския съвет. Планът казва общо, че по 
решение на НОЩ и заповед на министъра на отбра-
ната определени сили и средства от Въоръжените 
сили се привеждат в готовност за използване и се 
въвеждат в зоната на антитерористичната опера-
ция, зоната на инцидента или застрашения район. 
Освен това за непосредствено управление се съз-
дава Временен оперативен щаб (виж чл. 37, ал. 1, 
т. 5 ЗПТ). Според плана командирите на военни 

формирования, пристигайки в зоната на антитеро-
ристичната операция/зоната на инцидента или за-
страшените райони се представят на ръководителя 
на ВОЩ/ръководителя на операцията/ръководите-
ля на съвместната операция за овладяване на по-
следствията от терористичен акт, за координиране 
на действията и уточняване на задачите. Цялата 
нормативна уредба води до неяснота кой на кого 
се подчинява и може ли министърът на отбраната 
да се противопостави на НОЩ или да промени пла-
новете му. Както е и неясно дали командирите на 
конкретните формирования са напълно подчинени 
на ВОЩ.

4. Законът не уточнява дали военнослужещите 
при изпълнение на служебните си задължения се 
ползват с някакъв имунитет. При това положение 
остават общите разпоредби на чл. 16 от Наказател-
ния кодекс и чл. 25 от Закона за административ-
ните нарушения и наказания – военнослужещият 
няма да носи отговорност при изпълнение на не-
правомерна служебна заповед, ако 1) тя е дадена 
по установения от закона ред и 2) тя не предписва 
очевидно за него престъпление или нарушение. Но 
кой е „установеният от закона ред“, преди всичко – 
кой е законният началник на военнослужещия? При 
отчитане на очевидността на правонарушението 
следва да се има предвид, че съгласно чл. 9, ал. 3 
ЗПТ за изпълнение на правомощията с полицейски 
характер „военнослужещите от въоръжените сили 
преминават обучение“.

5. Налага се синхронизиране на ЗПТ и ЗОВСРБ – 
извънредното положение по ЗПТ особена форма ли 
е или пък законът допълва ЗОВСРБ? 

6. На последно място, уместно би било да се 
уточни дали след като ЗПТ дава изрично поясне-
ние на термина „тероризъм“ (съгласно § 1, т. 1 вся-
ко престъпление по чл. 108а, ал. 1 - 4, ал. 6 и 7, чл. 
109, ал. 3, чл. 110, ал. 1, предложение шесто и ал. 
2, чл. 308, ал. 3, т. 1 и чл. 320, ал. 2 от Наказателния 
кодекс), то не трябва ли при извънредно положе-
ние да се прибегне автоматично към превантивни 
мерки срещу лицата, които държавата е приела за 
уличени в тероризъм съгласно Решение на Минис-
терския съвет № 265 от 2003 г. за приемане списък 
на физическите лица, юридическите лица, групите 
и организациите, спрямо които се прилагат мерките 
по Закона за мерките срещу финансирането на те-
роризма, както и свързаните с тях лица?
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Укрепване на отбраната в ЕС чрез ПСС: 
Отвъд засиленото сътрудничество  

и колективната отговорност
 д-р Деница Хинкова

Наистина ли мислите, че Луната съществу-
ва, само когато я погледнете?” Този въпрос 
е зададен през 1927 г. от Алберт Айнщайн, 

към Нийлс Бор, в спорова: Дали наистина светът 
се управлява от неопределеността или ние прос-

то не познаваме някои свойства на микрочасти-
ците, които ако успеем да измерим ще можем да 
предвидим поведението им във всяка конкретна 
ситуация.2 Достигнатите хоризонти от науката и 
иновациите, довели бъдещето днес имат отгово-

Резюме: В контекста на Глобалната стратегия за сигурност на ЕС (2016),  е необходимо да бъде направен 
анализ на възможностите и ограниченията пред Постоянното структурирано сътрудночество (ПСС) в сферата 
на отбраната като значима стратегическа инициатива на страните от ЕС, доведена до успешен резултат след 
ключови решения за Общата външна политика и политика за сигурност на ЕС (ОВППС) за формирането на ПСС 
(през декември 2017 г.) и одобряването на първите 17 проекта (през март 2018 г.). Отделено е внимание на 
специфичния подход на ПСС за засилено сътрудничество, с цел защита на границите на ЕС и предоставяне на 
сигурност за гражданите, в трансформирана динамична среда за сигурност и в отговор на множествените 
заплахи като: миграция, тероризъм, кибер заплахи, кризи. Избран е рефлективен подход към следните въ-
проси? Каква е стартегическата ролята на ПСС отвъд колективната отговорност на ЕС в сферата на отбрана-
та? Дали ПСС е само предизвикателно преосмисляне на европейската сигурност, базирано на нов системен 
подход и функционална вътрешна структура, или е просто парадигмална или нова форма на Европейската 
отбранителна политика, центрирана около Франция и Германия? Сътрудничеството ЕС-НАТО в контекста на 
ПСС също е анализирано, чрез  обективна информация, базирана на количествен и качествен анализ.

Ключови думи: Европейска отбрана, сигурност, ПСС, засилено сътрудничество

ENFORCING EUROPEAN DEFENCE THROUGH 
PESCO: BEYOND  ENHANCED COOPERATION  
AND COLLECTIVE RESPONSIBILITY

Abstract:  Within the context of  EU Global Security Strategy (2016), and in the sequence of important for 
CFSP decisions for the establishment of PESCO (December 2017) and implementation of the first 17 projects  (March 
2018), it seems appropriate to analyze the opportunities and constraints in front of this strategic initiative. The 
paper will draw the attention to the specific approach of PESCO’s enhanced cooperation to respond to multiple 
threats (such as migration, terrorism, cyber threats, crises), in order to defend the borders of EU and provide 
security for citizens of member states, transforming the dynamic environment. The paper will reflect upon on the 
controversial question: What is the strategic role of the Permanent Structural Cooperation beyond the collective 
responsibility of EU?  Whether it is just challenging rethinking EU Security, based on a new systemic approach and 
functional core structure, or it is simply a paradigm shift, or a new shape of EU defence policy, centered on France 
and Germany? The paper will try to present more objective information, based on quantitative and qualitative data, 
risk assessment and a center of gravity analysis. The cooperation EU-NATO, within PESCO will be analyzed as well.

Key words: European defense, CFSP, PESCO, enhanced cooperation

„Стратегията изисква гъвкавост и свобода, а не предпоставен ултиматум,  
за да е в състояние да използва изненадите на потока събития.”

(Тодор Танев)1
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ри на този спор за време-пространството, но при 
справянето със социалните предизвикателства, 
не всички владеят изкуството за „направляване на 
динамиката” към постигане на равновесие, умело-
то следване на навигациионната система  от стра-
тегии и политики, носители на действена промяна 
и съгласие в света на неопределеността. Светът, 
описан от Збигнев Бжежински като „интерактивен 
и взаимозависим”, продължава и през 2018 г. в гло-
бален мащаб да бъде под въздействието на хибри-
дни заплахи, комплексни фактори на нестабилност, 
нарастващо недоверие към управляващите елити, 
дезинформация, популизъм и милитаризация на 
държави като Китай и Русия. Все още липсва грави-
тационен център на социалните изменения в света, 
който отдавна преживява „феномена на глобалното 
политическо пробуждане на масите”  и се опитва 
да израстне чрез гъвкавост и стратегически отскок 
отвъд „въпросите за човешкото оцеляване .  като 
устойчива естествена социална система, нуждаеща 
се от проблеми,  за да еволюира.” Всъщност през 
второто десетилетие на 21 век се засилва и положи-
телната перспектива на парадигмалното значение 
на устойчивостта (resilience), като основен детер-
минант за сигурността. В рамките на наднационал-
ни ядра като ЕС, НАТО, ООН, осмисляни не само като 
рамки и обединения на съгласието, а като социално 
констуирани системи, които могат да следват и ес-
тествени принципи за преодоляване на заплахи и 
рискове чрез устойчив подход.  Според Генералния 
секретар на НАТО Йенс Столтенберг, „устойчивост-
та е съществено значима за нашата способност 
да устоим на хибридни заплахи и затова трябва да 
подготвим обществата, включително чрез укрепва-
не на сътрудничеството с ЕС.”6 В тази връзка, тряб-
ва да се поясни, че в общоприетото определение 
за устойчивост на UNISDR, този подход е свързан 
именно с изграждане на способности и осъзнатост: 
„Способността на система, общност или обще-
ство, изложено на пряка опасност да устои, да 
поеме въздействието и нанесените щети, да се 
приспособи, да се адаптира, да се трансформира 
и да се възстанови от опасността по навременен 
и ефикасен начин, включително чрез съхраняване и 
възстановяване след пораженията на съществе-
ните базови структури и функции, чрез управле-
ние на риска.”7

Отбранителните способности на страните от 
ЕС действително изискват все по-висока степен на 
модернизация (киберзащита, дронове, модерни 
стратегически сателитни разузнавателни системи, 
силна бойна способност, гъвкавост и съвместна 
оперативност), не само заради бежанската криза, 
а и като допълнение на колективната отбрана на 
НАТО.  Перспективата се дипълва и от очертаните 
тенденции на засилено въздействие на комплексни 
рискови фактори на среда за сигурност, анализи-
рани в Стратегическият прогнозен доклад на НАТО 
от 2017г. (Strategic Foresight Analysis Review)8, като 
(преразпределение на геополитическата мощ, 
асиметрични демографски изменения, предизвика-
телства пред управлението, силова политика, ур-
банизация, икономически неравенства, бедствия 
и климатични изменения). Фокусът все пак трябва 

да бъде върху определени измерители на ефек-
тивността при управлението на политиката, като 
според полк. проф. Валери Рачев „Планирането на 
способности без мениджмънт на изпълнението за 
ефективна, отговорна и прозрачна отбранител-
на политика, обаче съдържа голям риск да се ока-
жем неадекватни в непредсказуемото бъдеще”. 9

 Въпреки, че основите за изграждане на 
Общата външна политика и политика за сигурност, 
както и Общата отбранителна политика, като втори 
стълб на Договора от Маастрихт (в сила от ноември 
1993 г.)  са поставени още на 9.12.1991 г., тази поли-
тика преминава през силна динамика и трудни пе-
риоди на подкрепа, застой и вътрешно противоста-
вяне, в търсенето на центъра си на гравитация, сми-
съл и принос за международната сигурност, отвъд 
ангажиментите на НАТО.10  В контекста на Глобална-
та стратегия на ЕС (2016)11,   Планът за изпълнение 
поставя акцент върху три стратегически приорите-
та: 1) реагиране на външни конфликти и кризи; 2) 
изграждане на капацитета на партньорите; 3)
защита на ЕС и неговите граждани. Конкретните 
действия за постигане на тези цели включват: стар-
тиране на координиран годишен преглед на отбра-
ната (КГПО) за повишаване на сътрудничеството в 
областта на отбраната между държавите членки; 
установяване на постоянно структурирано сътруд-
ничество (ПСС) за укрепване на сътрудничеството 
в областта на отбраната между държавите членки, 
желаещи да задълбочат това сътрудничество; съз-
даване на способности за планиране и провежда-
не на военни операции (MPCC) за подобряване на 
структурите за управление на кризи; укрепване на 
набора от инструменти на ЕС за бързо реагиране, 
включително бойните групи на ЕС12 и гражданските 
способности.13

Съветът на ЕС приема решение за създаване 
на Постоянното структурирано сътрудничество на 
междуправителствена  Срещата на върха в Брюксел 
от 11.12.2017 г.,  като от общо 28 страни-членки, в 
ПСС участват 25, с резерви остават Дания (opt out от 
ОПСО), Малта и Обединеното кралство. Постоянно-
то структурирано сътрудничество се създава още с  
Договора от Лисабон през 2009 г., но е функционал-
но активирано едва през 2017 г., като за неговата 
реализация Европейският съвет одобрява План за 
изпълнение в областта на сигурността и отбрана-
та през 2016 г.14 Формирането на ПСС  през 2017 г. 
е по предложение на  Жан-Клод Юнкер, като един 
от поддържниците на ясно разпознаваемата роля 
на бъдещата европейска армия, който също така е 
подкрепен от лидерите на ЕС -  Доналд Туск и Фе-
дерика Могерини.15 Реализацията на този дългооб-
мислян проект е донякъде, в следствие на редица 
геополитически фактори сред които Brexit, силна-
та политика на Франция и избирането на Доналд 
Тръмп за президент на САЩ. Разглеждайки Brexit 
като поредната криза, която подлага на изпитание 
европейската интеграция, тя може да се разглеж-
да  като „прозорец на възможности и източник на 
мотивация за актоьорите, който използват предим-
ството на нестабилността и неопределеността, за 
да ускорят влизането на  конкретни приоритетни 
въпроси в дневния ред на Съюза” или дори избор 
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на нов дневед ред.16 Такъв подход според, Мишел 
Чини  и Перез-Солорзано (2016), не е непременно 
насочен към по-засилена интеграция, в „смисъл 
на безулсовния трансфер на национална власт към 
наднационални институции (супранационална ин-
теграция)”, а са насочени към реформи на ниво ЕС. 
Подобен избор на дневен ред може да ориентира 
европейската интеграция към по-хоризонтален или 
мрежов, „не над-национален подход, чрез открива-
не на нови форми на междуправителствено сътруд-
ничество, институционализация на диференцира-
ния модел за европейско засилено сътрудничество 
на няколко скорости.”17

Формално погледнато ПСС включва предим-
но общи разработки на въоръжение и обявяване 
на общи обществени поръчки за модернизиране 
на оборудването на армията, както и участие в съв-
местни учения на въоръжените сили. Според ЕС 
това не измества функциите  и не дулбира дейст-
вията на НАТО, а укрепва  координацията и споде-
лената отговорност между страните в европейския 
флаг на Алианса, значително допринасяйки за ба-
лансирано разпределение на разходите за отбрана 
и по-интелигентен подход. Трябва да се подчертае, 
че ЕС не се стреми по никакъв начин да измества ро-
лята за кооперативната сигурност на НАТО, а има за 
цел да усили и модернизира отбранителните спо-
собности на страните от ЕС,  като първа стъпка към 
създаването на Единен европейски отбранителен 
съюз, който да засили интеграцията.18 Новата струк-
тура може обаче да осигури необходимата стра-
тегическа автономност на ЕС, от гледна точка на 
повишен кацацитет и висока степен на доверие към 
собствените отбранителни способности, както и в 
случаи на различна позиция по международни въ-
проси и необходимост от съдействие при кризи от 
невоенен характер. 

Според мнението на изследователи от Евро-
пейския съвет за външна политика, в дебат по въ-
просите на ПСС, „европейската стратегическа 
автономия предполага, че страните-членики на 
ЕС ще предпочетат обвързаност с европейска-
та институционална рамка, отколкото, да има 
ограничения в политиката наложени от страна 
на САЩ или други геополитически актьори, които 
могат да нямат непременно същия мироглед или 
интереси като европейските държави.”19 В допъл-
нение Марчин Заборовски, ECPR,  акцентира върху 
непредвидимостта на външната политика на САЩ 
и необходимостта от готовност за поемане на от-
говорността за собствената сигурност от страна на 
ЕС.  НАТО продължава да бъде ключовият актьор по 
гарантиране на сигурността и отбраната в Европа, 
но е от съществено значение да се потвърждава от 
политиците, че стратегическата автономия на ЕС, не 
е насочена срещу САЩ или която и да било държа-
ва, а по-скоро засилва европейския стълб на НАТО.  
Според М. Барановски, може да се стигне до трудна 
ситуация по отношение на военното присъствие на 
САЩ в Европа, при евентуално изтегляне и наличие 
на ограничени възможности за независима отбра-
на от страна на ЕС, ако не се предпроиемат активни 
действия за модернизация в отбраната на страните 
от ЕС и засилено сътрудничество чрез ПСС.20 Страни-

те, доброволно заявили участие в ПСС, предимно се 
надяват да модернизират военно-промишлените 
си комплекси, да се постави фокус върху производ-
ство на военна техника от ново поколение, необхо-
дима както при бойни дествия, така и при спасител-
ни операции, чрез нов по-ефективен контрол  при 
обществени поръчки, прозрачност и мониторинг  
и гарантирани доставки.21 Участващите държави- 
членки се споразумяват относно първоначален спи-
сък от 17 проекта за модернизиране на армиите и 
изграждане на общи отбранителни способности, 
които да бъдат предприети в рамките на ПСС. „Про-
ектите са в областта на: обучението; развитие на 
способностите; оперативна готовност в областта на 
отбраната, като тези проекти са официално приети 
от Съвета през март 2018 г., в рамките на Българско-
то председателство на Съвета на ЕС”.22 Принципът 
на допринасяне за финкционирането на ПСС се ос-
новава на доброволност и готовност за споделено 
участие: „всяка страна отделя финансов ресурс и 
участва ако изпълнява критериите за участие, 
като е предвиден механизъм за изключване при 
неизпълнение на критериите. Придобитите общи 
отбранителни способности в ПСС ще могат да се 
използват при поискване от Европейския съюз.” 23  
Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг 
приветства създаването сътрудничеството и акцен-
тира, че след напускането на Великобритания 80% 
от парите и 3 от 4-те военни групи на НАТО може да 
идват от страни, извън ЕС.24

По отношение на търсене на възможности за 
постигане на по-кохерентна политика между стра-
ните на ЕС, основана на споделената отговорност 
и засилено взаимодействие, са откроени някои от 
линиите на противопоставяне, в рамките на ПСС. 
Сред страните се формират няколко зони на влия-
ние и противопоставяне – най-противоположни са 
позициите между Франция-Германия-Италия. От-
делна линия на вътрешно протиповоставяне в ЕС се 
откроява по оста Брюксел - Вишеград  - (Полша-Ун-
гария-Чехия-Словакия), които са срещу бежански-
те квоти и силно обвързващи политики, но силно 
подкрепят идеята за обща отбрана на ЕС.  Герма-
ния  би искала да има силна роля за разпределе-
ние на средствата от Единния отбранителен фонд 
и да влияе за приоритетите в ПСС, като държава 
с най-голям бюджет, (който ако бъде 2% от БВП 
ще надмине този на Франция и Великобритания). 
Франция подкрепя такъв подход и се стреми основ-
но към постигане на стратегическа автономия за 
ЕС, „за да може страните да знаят кога да кажат „не” 
на САЩ” (Е. Макрон). Средиземноморските държа-
ви (Италия, Испания, Португалия, Гърция и Кипър) 
също формират група на общи позиции, като лидер 
е Италия, тъй като те са пряко изложени на външни 
заплахи – миграционен натиск, Близък Изток и др.  
Балтийските държави и Полша са уязвими от стра-
на на Русия и формират обща защита и поддържат 
позициите си. Вече има добър опит за съвместно 
сътрудничество между няколко страни само от ЕС 
– например “air policing” – въздушна охрана на  Пол-
ша-Чехия-Унгария–бойна група HELBROC - Гърция, 
България, Румъния  и Кипър -  – Белгия, Люксембург 
и Холандия и др.   
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Австрия традиционно поддържа ясна про-ев-
ропейска политика и всяка амбициозна инициа-
тива за засилване на евроинтеграция, като Посто-
янното структурирано сътрудничество за отбрана 
на ЕС  получава силна подкрепа от нейна страна. 
Австрия смята, че остават проблемите за защитата 
на границите и миграционния натиск, но смята, че 
миграционния проблем няма да се реши с разпре-
деление, а с програми за презаселване, по думите 
на Канцлера  и лидер на консервативната народ-
на Себастиан Курц,25 за да не бъдат оставени сами 
страни като Италия и Гърция. Австрия апелира  към 
по-активни действия за осигуряване на постоянен 
военен граничен контрол, военно-морски патрули, 
сателитно наблюдение, използване на дронове и 
др. технологии,  за да бъде гарантирана охраната на 
външните границите на Съюза. “ЕС трябва да играе 
голяма роля при решаването на големи въпроси и 
да отстъпва на втори план по малки въпроси.” (Се-
бастиан Курц)26, вкл. ефективното затваряне на т.нар 
Балкански миграционен маршрут.27  Основната цел 
на въоръжените сили на Австрия е да бъде защитен 
постоянния неутралитет на страната, вписан още 
през 1955 г.  в Конституцията. Поради това Австрия 
не е член на НАТО, но участва в мисии за изграждане 
и поддържане на мира към ООН от 1960 г., дори ми-
сията КФОР /НАТО/ в Косово. Австрия апелира към 
страните от ЕС в рамките на ПСС, за по-конкретни 
проекти за военна мобилност, оперативната съв-
местимост по югозападните граници и модерно во-
енно производство с утвърден стандарт,  за защита 
на границите на ЕС, а не за мисии зад граница, като 
основен приоритет за Съюза.

 За Белгия ПСС се разглежда като „чадър“ 
за регионални операции в областта на отбраната, 
подобни на сътрудничеството между военномор-
ските сили на Белгия и Холандия или Европейското 
командване на въздушния транспорт, което включ-
ва Холандия, Белгия, Франция и Германия. Белгия 
е инициатор на засилено военно сътрудничество 
между страните от БЕНЕЛЮКС. В основния  стратеги-
чески документ на Белгия  - Визия за 2030г. страната 
се насочва към развиване на интелигентна отбрана 
с високотехнологична армия, базирана на отлично 
подготвени гъвкави способности Белгия подкрепя 
сътрудничество за развитие на съвременни систе-
ми, намаляване на тежкото верижно въоръжение, 
ракетните комплекси и по-тясното взаимодействие 
с въоръжените сили на Франция, Холандия и Люк-
сембург.28 Страната има амбициозни проекти за 
по-безопасна модерна техника, подходяща за спра-
вяне с кризи, добре-оборудвани хеликоптери, сис-
теми „земя-въздух”, „море-земя”, по леки оръжия и 
др. Над 125 г. тя е водещ производител и износител 
на високо технологично военно оборудване,  като 
изнася за САЩ, Великобритания, Финландия и др. –  
например фирмата FH HERSTAL29 – хеликоптери, си 
страни сътрудничи с Латвия и др. страни по линия 
на военно оборудване, произведено в страната. 
Белгия подкрепя засилване на действията на ЕС за 
по-ефективно управление при кризи и активиране 
на подготовка на граждански компонент на ОПСО, 
както и модернизация с високи стандарти.

България изразява силната си подкрепа за 

дългоочакваното реализиране на  ПСС и „подчер-
тава, че именно по време на Българското  предсе-
дателство на ЕС стартира изпълнението на първите 
проекти”.30  България участва е 3 от съвместните 
проекти в рамките на ПСС.  Първият е Проекта за 
развитие на системите за морско наблюдение, 
в който участват и Гърция и Румъния. Вторият е 
Проект за изграждане на логистични хъбове и в 
България, които да подпомагат придвижването на 
съюзни войски. Третият – най-значим за отбрани-
телните способности на страната ни  - е Проектът 
за свободно преминаване на границите - по-бързо 
придвижване на съюзни войски през национални-
те граници при облекчени митнически и гранични 
процедури.31  За да разработва общи отбранителни 
проекти, в края на 2017 г. правителството приема 
Национален план за повишаване разходите за от-
брана, където е записано, че до 2024 г. разходите за 
отбрана ще достигнат 2% от БВП, или 2,8 милиарда 
лева, при 1,6 милиарда сега.32 Съгласно Национал-
ния план за повишаване разходите за отбрана, „20% 
от тях ще бъдат за ново въоръжение и техника. 2% 
от общите разходи за отбрана ще бъдат отделяни за 
научно изследователска и развойна дейност.33 

Според началникът на отбраната, генерал-лей-
тенант Боцев „Трябва да се използва всяка възмож-
ност за координирани стратегически послания, 
съвместно между НАТО и Европейския съюз и про-
веждане на съгласувани действия по изграждане на 
капацитет и устойчивост на региона на Западните 
Балкани“. Една от дежурните Бойни групи на ЕС по 
време на българското председателство, е групата 
ХЕЛБРОК, в която участва и страната ни и активно 
допринася за засилването на европейската сигур-
ност, както на политическо, така и на военно ниво.  
България приканва страните-членки към приори-
тетна подкрепа за военна мобилност и ефективни 
бойни групи, които да  подпомагат отговорната ми-
сия на Граничната и брегова на охрана на ЕС /над-
градената служба ФРОНТЕКС/.34

 Германия е най-силната икономика в Ев-
ропа и подкрепя засилената координация между 
страните от ЕС в отбраната и сигурността, което ще 
доведе ускоряване на технологичното, научното и 
икономическото развитие и догонващите страни. 
Германия би искала да има споделена отговорност 
заради бежанската криза и да дoпринася по-ефек-
тивен подход в изграждането на високоефективни 
способности в ЕС. Именно затова „Сигурността е 
основен въпрос. Ние можем да направим повече за-
едно в областта на отбраната и сигурността”, 
смята Ангела Меркел, Канцлер на Германия, за да 
устои ЕС в един много динамичен и дигитално за-
висим свят. Тъй като се очаква бюджета на Фонда 
да достигне до 5.5. млрд. евро, а Германия е един 
от най-големите вносители на средства, то страната 
настоява да се инвестира в „интелигентна” отбра-
нителна техника, която ще осигури предимства, а 
не проблеми за страните от ЕС.  Може да се даде 
пример, който да бъде последван от други  - един 
от първите съвместни проекти, от 2017 г. е за об-
щоевропейски изтребител от пето поколение, под-
крепен от  френския президент Еманюел Макрон и 
германския канцлер Ангела Меркел. Този проект е 



69

насочен към създаването на модерна европейска 
военна авиационна техника, която да не отстъпва 
на американски, китайски или руски изтребители, 
вертолети и др., тъй като   „Рафал“,  „Тайфун“ и „Ти-
гър” изглеждат вече остарели и са с по-нисък капа-
цитет.  Германия и Франция са начело на опитите 
за убеждаване на страните да обединят военната 
си логистика и войски за реагиране на кризи, като 
същевременно си сътрудничат за разработване на 
ново поколение танкове. „ЕС вече от 13 години има 
своя собствена Агенция по оръжията, която досега 
е произвела много хартия, но нито един танк.35 Гер-
мания апелира към страните за увеличаване на про-
изводството на военна техника от  оръжейни ком-
пании в ЕС и улесняване на  военната мобилност, 
вкл. и за по линия на сътрудничеството НАТО-ЕС.  
По този начин ЕС може да постигне консолидация, 
силно единство и по-видимо влияние в глобалната 
политика.  

Гърция заема второ място по разходи за отбра-
на сред държавите-членки на НАТО след САЩ и на 
първо място сред европейските страни. Това показ-
ват статическите данни, публикувани на сайта на 
НАТО. Годишните разходи на Гърция за 2017  година 
съставляват 2,38% от БВП. Освен тях 2% от БВП, как-
вото е изискването на НАТО, за военни разходи от-
делят само Великобритания (2,21%), Естония (2,16%) 
и Полша (2%).36  Гърция апелира към страните от ЕС 
да инициират действия за подготовка на съвместно 
гражданско управление при кризи, с цел по-устой-
чиво справяне със заплахи от невоенен характер 
и миграционни потоци.  Предлага да се изгради в 
рамките на ПСС единна координационна структура 
за мрежа от центрове за подготовка на гражданска 
защита, като се използва оптимизиране на  структу-
ри, които се дублират е ЕС.

Страните от Северна Европа и Балтика не искат 
по-голяма независимост от САЩ, тъй като считат, че 
с това ще отпадне американският защитен чадър. 
При тях усещането за заплаха от Русия е много сил-
но. В Австрия, България, Унгария, Словакия такова 
липсва. В Румъния заради стремежите й по отноше-
ние на Молдавия, има известно раздвоение. Стра-
ховете в балтийските страни пък са породени от 
това, че там живеят големи руски малцинства. Ето 
защо тези страни се надяват да не се осъществява 
затопляне в отношенията Русия-САЩ.

Италия поддържа идеята за създаването на 
обща европейска армия още от 2009 г, когато външ-
ния министър Франко Фратини се обяви за създа-
ването тази инициатива,  след в влизането в сила 
на Лисабонския договор. „Ако не водим обща ев-
ропейска външна политика, има опасност Европа 
да загуби своята роля. Ще бъдем задминати от Г-2 
на Америка и Китай, тоест от тихоокеанската ос, а 
атлантическата ос ще потъне в забрава. След Лиса-
бон вече нямаме оправдание“, са основните аргу-
менти на Италия, застъпени от  Фратини.37 Италия 
подкрепя напълно възможността европейските 
страни да могат по-добре да координират усили-
ята си и изграждането на съвместни оперативни 
способности като  инструментариум за мисии зад 
граница към ООН и НАТО и управление на кризисни 
ситуации. Италия е силно застрашена от невоенни 

кризи – като разрушителните земетресения и на-
воднения, които изискват все по-значителни воен-
ни способности и доброволци, както и от силния 
миграционен поток. Страната подкрепя оперативна 
съвместимост и капацитет от сили на ЕС за справя-
не с кризи. ПСС може да подобри мисиите зад гра-
ница с тясна специализация – вместо да се очаква 
всяка страна да има еднакъв военен принос, то да 
се оптимизират ресурсите, като Италия може да 
изпраща например самолети, Франция - танкове, 
а други - бронирани машини. Италия подкрепя ак-
тивни действия за защита на границите – вкл. мор-
ските и зелени граници на ЕС и застава зад идеята 
за добре оборудвани общи военноморски патрули 
в Средиземно море. Това може да допринесе след 
време за формирането на съвместен военноморски 
флот и военновъздушни сили в Средиземно море 
на ЕС. Според Италия ПСС е неразривна част от една 
по активна, силна и разпознаваема единна външна 
политика на блока, което ще гарантира сигурността 
на цяла Европа и ще я направи по-стабилна.

Полша през последните 100-200 г. винаги е 
била разделяна между Германия, Австрия и Русия и 
този комплекс все още не е изживян. Приоритетно 
се изисква да има по-голяма специализация във во-
енната промишленост и нарастване на числеността 
на въоръжените сили. В източните страни на ЕС това 
е предизвикано от тяхната непосредствена близост 
до основните кризисни райони, сътрудничеството 
между тези страни често е блокирано или ограни-
чено от влиянието на Русия ( например ремонт на 
българските МиГ в Полша, който бе отказан).

Румъния заделя за отбраната си 2% от БВП 
във всяка от следващите 9 години съгласно план 
за военни поръчки за периода 2017-2026 г. Целта 
е военният бюджет да достигне препоръчаното от 
срещата на върха в Уелс през 2014 г. равнище от 2 
на сто от БВП. Тази амбиция на страната в областта 
на отбраната е предмет на национално политиче-
ско споразумение, което гарантира, че независимо 
кой е на власт, договореностите за финансирането 
на отбраната ще се изпълняват през годините. От 
разходите във военната област 28,8 на сто са насо-
чени към обществени поръчки, с които се осигуря-
ват доставки за армията. Сред основните текущи 
програми са проект за многоцелеви самолет, раз-
гръщането на комуникационни и информационни 
системи на многонационалната дивизия, „Югоиз-
ток“, втори етап от модернизация на фрегатите от 
типа Т-22 R, които да постигнат пълен оперативен 
капацитет, модернизация на бойни бронирани ма-
шини и т. н. Ще бъдат съфинансирани и проекти, 
осъществявани чрез инвестиционната програма на 
НАТО, включително и за разполагане на оборудване 
на Алианса на румънска територия.  Румъния е мно-
го активна в сферата на  флотската модернизация 
и военно-въздушните сили - 36 самолета МиГ-21 са 
заменени от  12 Ф-16 „втора ръка“ от Португалия.  
Президентът на страната Клаус Йоханис подчерта-
ва, че фондът към ПСС може да осигури възраждане 
на румънската отбранителна индустрия.38

Унгария е една от страните с най-активна и дъл-
га подкрепа за единна европейска отбрана, заедно 
със страните от Словакия, Полша и Чехия и привет-
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ства ускоряването на действията за активиране на 
ПСС. За Унгария най-значими проблеми, с които 
трябва да се справи ЕС в сферата на сигурността са: 
миграционната криза, защитата на границите и лип-
сата на висока ефективност способностите.   От 2017 
г. унгарското правителство по лично настояване на 
премиера Виктор Орбан одобрява връщането на 
военно обучение в образователната “програма за 
патриотичното и военното възпитание” и подкрепя 
наборната служба., за постигане на готовност средд 
младите хора да бранят родината си. Страната под-
крепя засилване на сътрудничество за логистични 
хъбове и управление при кризи.

Франция се значим силов фактор на световната 
сцена и в Европа, която постига значимо стратегиче-
ско лидерство не само като регионален балансьор, 
но и глобален медиатор. Франция  подкрепя основ-
ната цел на ПСС   - намаляването на проблемите на 
оперативната съвместимост, които произтичат от 
различните оръжейни системи, използвани в Евро-
па. Поддръжниците на ПСС настояват, че инициати-
вата има допълваща роля към операциите на НАТО 
и алиансът ще продължи да има водещо значение 
за териториалната отбрана на Европа.39 Изпращане-
то на общоевропейска мисия зад граница, ще изис-
ква всички страни членки, дори и да не участват в 
нея, трябва да допринесат финансово. Това изисква 
преразглеждане и допълване на финансовият ме-
ханизъм  „Атенѐ”.  Франция и Германия ще изискат 
и от останалите, (най-вече Вишеградските страни), 
да поемат тежестта на миротворческите операции. 
Целта за изпращането на европейски сили в Африка 
е да  се ограничава бежанската вълна към Европа, 
би трябвало да намери привърженици както в Буда-
пеща, така и във Варшава.40

Швеция е сред страните производителки и из-
носителки на военна техника, като разчита на силен 
военно-промишлен комплекс, вкл.бойните самоле-
ти „Грипен”. Тя настоява да бъдат положени значи-
телни усилия от всички страни във връзка увелича-
ване на средствата за Европейския фонд за отбрана 
и изработване през 2018 на  г. на Европейска про-
грама за иновативно индустриално развитие в об-
ластта на отбраната. Стремежът на страната е да се 
осигури необходимото планиране и финансиране 
за първите проекти за отбранителни способности 
през 2019 г.

В заключение може да се каже, че инициира-
ното от европейските лидери Постоянно струк-
турурано сътрудничество в сферата на отбрана-

та  - ПСС  (през юли 2017), може да бъде представе-
но не само като „пробуждане”, „рестартиране” или 
проектно-ориентирани аргументи за нарастване на 
разходите за отбрана до 2% от БВП.41 По-скоро, ус-
корението на ПСС и постигнатото доверие в неговия 
бъдещ успех е процес, който заслужава адмирации 
и подкрепа при осъществяването и може да бъде 
мислен през призмата на стратегическия подход, 
зададен от Стратегия за глобална сигурност на ЕС 
(2016) и стремежа към устойчива отбранителна по-
литика на ЕС, чрез многократно повишаване на въз-
можностите за изграждане на капацитет и гъвкави, 
модернизирани отбранителни способности.42 Тъй 
като политиките са пряко зависими от динамиката 
на променливата средата, изборът на действия е 
следствие предимно не от  ценностната система, а 
от уменията на този някой да „управлява“ средата, 
за да „произвежда“ обществена полза – от уменията 
му да прави политики. По отошение на отбранител-
ната политика, проф. Тодор Тагарев подчертава, че: 
„тя обхваща едновременно целените резултати –  
това, което трябва да бъде постигнато, а също и 
начините и средствата – как и с какви ресурси тези 
резултати трябва да бъдат осъществени, по отно-
шение използване на  наличните ресурси за ефек-
тивно справяне с бъдещи заплахи и предизвикател-
ства.  Факторите на успеха за ПСС могат да бъдат 
търсени не толкова при ефикасното разпределение 
ресурсите, а при ефективно постигнатите цели.  За 
да бъде отворен, иновативен и устойчив този под-
ход, отвъд споделената отговорност, то той трябва 
да гарантира и свободен избор за действие и цен-
ностен подход, вграден в политиката. С мисъл към 
следващите поколения и с поглед към бъдещето, 
което ни застига, за да не се превърнем в „стълб 
от сол”, може да се вслушаме в думите на  проф. 
Тодор Танев, че:  „Да избереш пътя към свободата 
вместо към робството, когато трети път няма, 
е „вярно”, т.е. рационално – свободата е универ-
сална, в този смисъл обективна ценност извън 
съзнанието на участника в ситуацията.”  Ако си 
зададем въпроса: Подготвени ли сме за предизви-
кателствата на съвремения рисков свят (по Улрих 
Бек), готови ли сме да защитим себе си и следващи-
те поколения като разширяваме, а не ограничаваме 
възможностите им за развитие дори и след нас? - 
Вероятно отговорът има неизменните две  измере-
ния – на осмисляне и на реализация, на видимата и 
невидима страна, на знанието и силата, на стратеги-
ята и политиките.
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Хуманитарни измерения  
на климатичните промени

Мартин Кирилов

Климатичните промени са изменения в много-
годишния цикъл на относително стабилния и 
постоянен климат в определени региони и на 

Земята като цяло. Причините за тези промени биват 
редица, голямата част от тях антропогенни, но съ-
ществуват и други свързани със слънчевата актив-
ност, цикли свързани с температурата на Световния 
океан, вулканизъм и вариации в земната орбита, 
наречени цикли на Миланкович. Те водят до пови-
шаване средната температура на Земята, топене 
на ледниковите шапки в Антарктика, Гренландия, 
на леда в Северния ледовит океан, което на свой 
ред би довело до повишаване нивото на Световния 
океан с до 60-70м. Повишаването на температурите 
и промените в океанските течения биха довели до 
разрастване на пустините, изостряне на климатич-
ните крайности, най-вече на периодите на суша и 
на опустошителни бури. 

Тези процеси следва да бъдат разглеждани 
неразделно с демографските и хуманитарни тен-
денции в най-засегнатите региони, тъй като те ще 
са определящи за съдбата на местното население 
и в редица случаи ще способстват протичането на 
цялостни изменения в социалната структура.

Настоящият труд има за цел да проследи 
предизвикателствата, които биха представлявали 
хуманитарните измерения на климатичните про-
мени върху международната сигурност. Авторът 
взима предвид ограниченията, които предполага 
форматът, който не би позволил задълбочен ана-
лиз на тематиката, но по-скоро ще скицира основ-

ните моменти свързани с проблематиката. Той ще 
се спре на на два от регионите, които смята, че ще 
бъдат сред най-засегнатите пряко от климатичните 
промени и които ще изпитат в определена степен 
част от вторичните ефекти от промените – стагна-
ция и отлив на инвестиции, хуманитарен натиск, 
бежански потоци, конфликти породени от недостиг 
на храна и вода, засушаване на климата и повиша-
ване морското равнище. Въпреки сходните предиз-
викателства, пред които са изправени, двата реги-
она са коренно различни що се отнася до тяхното 
благосъстояние. Именно разликите и приликите в 
хипотетичното им бъдещо развитие ще бъдат едни 
от акцентите. Авторът ще се ръководи от следната 
структура при разглеждане на съответните точки 
приемайки хипотезата, че промените от глобално-
то затопляне ще бъдат в рамките на общоприетите 
мащаби: проблеми на дезертификацията в Суб-Са-
харска Африка (Сахел) и в частност Дарфур; и в Ка-
лифорния.

Проблемът на дезертификацията е комплексен 
резултат от редица фактори. Сред тях следва да се 
изведат намаляването на количеството валежи в 
дадения регион, което от своя страна води до все 
по-продължителни засушавания; обезлесяване; 
ерозия на почвата,  и разрастване на вече съществу-
ващите пустини. Особено застрашени от тези проце-
си са Калифорния, Суб-Сахарска Африка, най-вече 
Сахел и Дарфур, вътрешността на Китай в районите, 
които граничат с Гоби и Такламакан, Близкият Изток 
и Иран, Средна Азия, вътрешността на Австралия.1 С 

Резюме: Предвидимите последици от климатичните промени в разгледаните региони ще доведат до 
дезертификация, повишаване на морското равнище и други ефекти, които от своя страна ще са причина за 
дълбоки социални и политически сътресения. Последните могат да бъдат смекчени от целенасочените уси-
лия на една развита държава с икономическа мощ и последователна политика, но това няма да неутрализира 
техният ефект.

Ключови думи: климатични промени, дезертификация, заплаха, криза, колапс, държавност, миграция, 
стагнация

Abstract: The foreseeable consequences of climate change in the regions subject to the case study, would 
result in desertification and a rise in sea level, which in turn would lead to severe social and political upheaval. The 
latter could be mitigated in the event of an economically and politically developed state focusing its efforts on the 
task, but this would not in any way result in the absolute negation of the potentially catastrophic effects of climate 
change.

Key words: climate change, desertification, threat, crisis, collapse, statehood, migration, stagnation. 
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изключение на Калифорния и Австралия, потенци-
алните жертви на тези процеси са бедни области, 
в които недостигът на храна и вода вече са фактор 
застрашаващ стабилността и сигурността, а често и 
държавността в Африка. 

Суб-Сахарска Африка е регион в състояние на 
демографски преход от аграрно към индустриално 
общество. Първите стадии на този преход се харак-
теризират със запазване на изключително високата 
раждаемост присъща на аграрните общества, които 
често не могат да гарантират оцеляване на всички 
деца, но и със стремително намаляване на смърт-
ността, благодарение на достъпа до лекарства. 
Това води до рязко увеличаване броя на населе-
нието, наречено демографски бум. Именно в такава 
демографска конюнктура се намира Суб-Сахарска 
Африка и прогнозите са за запазване сегашните 
тенденции. Съчетано със засилената дезертифика-
ция на региона, това би било катастрофално за на-
селението, което и сега страда от недостиг на вода 
и храна. Екологичен колапс в региона, би значел и 
колапс на държавността, неспособна да подсигури 
задоволяването на базовите нужди на обществото 
и гарантирането на неговата сигурност. Това на своя 
страна би довело до миграционни потоци насочени 
на първо време към съседните държави, засегна-
ти към дадения момент по-слабо от климатичните 

промени, но чиито вътрешни затруднения ще бъдат 
изострени от бежанския натиск. Също следва да 
се подчертае, че паралелно с вътрешния разпад на 
държавните системи, ще има колапс и в междуна-
родния ред в региона, характеризиран с балкани-
зация на държавите на базата на племенни линии, 
войни за вода и храна и все по-силно религиозно 
радикализиране на маргиналните общности.  Би 
могъл да се създаде ефект на доминото от все 
по-ожесточени кризи и следователно по-големи 
миграционни потоци, които ще се насочат на пър-
во време към градовете, към съседните държави и 
към Европа. Това би означавало огромно предизви-
кателство пред европейските системи за сигурност. 
Явни са усложненията, предизвикани от невъзмож-
ността да се овладее миграционният поток от Близ-
кия Изток и Магреба, а масова миграция от засег-
натите райони би имала в пъти по-големи мащаби. 
Друга специфика, е че голяма част от бежанците от 
настоящата криза в Близкия Изток бягат от войни, 
но теоретично биха имали възможността да се за-
върнат след възстановяване на мира. Климатични-
те бежанци, от друга страна, не биха имали къде да 
се върнат поради факта, че техните земи биха били 
негодни за обитаване. 

Следва да изтъкнем фактите, че Буркина Фасо, 
Северна Нигерия, Южен Нигер, Северен Камерун, 

1. Карта на уязвимите към засушаване региони
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Централен Чад страдат от все по-намаляващи ва-
лежи от 1960г. насам. През последните години са 
засегнати и Мавритания, Сенегал, и Мали. Сушата 
води до глад и хуманитарни кризи. Също така до-
клади на Африканския Екологичен журнал ясно по-
казват, че засушаванията през втората половина на 
20ти век и началото на 21ви водят до намаляване на 
биоразнообразието и увеличаване на природните 
бедствия, най-вече пясъчните бури и пожарите. 

Изключително тежки са последствията от гла-
да предизвикан от сушата през лятото на 2010г. Ви-
соките температури и сушата унищожават рекол-
тата в Нигер. 350 000 биват застрашени от гладна 
смърт, а 1 200 000 нямат достатъчно храна за нор-
мално съществуване. 

Сходна е и ситуацията и в Мавритания, и Чад, 
където над 50% от реколтата загива. Хранителните 
запаси в засегнатите региони са изначално недос-
татъчни и това води до увеличение в цената  на ос-
новни храни като царевицата с между 60% и 85%. В 
Чад и Буркина Фасо  засегнати от кризата са между 
1/5 и ¼ населението. Само в Чад това са близо 3 600 
000 души. В Буркина Фасо над 2 800 000 гладуват, а 
в Сенегал бройката надвишава 800 000.      
 Изключително засегната област в Суб-Са-
харска Африка е Дарфур, западната част на Судан. 
Името й е се е превърнало в нарицателно за хаоса 
на една безкрайна хуманитарна криза и племенни 
войни и междуособици. Въпреки, че проблемите в 
района започват като икономически, екологични-
те измерения много бързо оказват огромна роля 
за ескалацията и протакането на конфликта. След 
независимостта на Судан през 1956г. районът дъл-
ги години бива неглижиран от централната власт и 
оставен без държавна подкрепа. Незавидното му и 
без това положение е усложнено и от сраженията 
между Судан, Либия и Чад в областта,  допринася-
щи за влошаване на хуманитарната обстановка. 

 Искрата възпламенила конфликта в Дар-
фур е гладът през средата на 80те години на 20ти век, 
предизвикан от продължителните суши и провале-
ни реколти. Той води до срив в социалните струк-
тури и държавните функции и фрагментация на 
обществото на родови и племенни единици. Тези 
общности започват агресивни действия помежду си 
с цел по-голяма власт в района и възможността да 
участват в експлоатацията и преразпределянето на 
ресурсите (водни, обработваема земя и пасища) и в 
усвояването на хуманитарната помощ, която бива 
изпращана от международната общност. 

Сблъсъците достигат пиковата си точка през 
2003г., когато прерастват в открития дарфурски кон-
фликт. Според ООН към март 2004г., Дарфур е сцена 
на най-тежката хуманитарна криза в света. Бунтът 
в областта води до 480 000 жертви и до 3 000 000 
бежанци в лагери. Голяма част от тях са малки деца. 
Бегълците от насилието попадат в лагери, където 
условията макар и изключително примитивни все 
пак са по-добри от околните селища. Това от своя 
страна подтиква и по-слабо засегнатите да се сти-
чат в лагерите. Въпреки бежанските лагери и сили-
те на ООН, международната хуманитарна помощ за 
региона е незначителна.  Именно Дарфур се смята 

за един от основните източници за мигранти преби-
ваващи в „джунглата” на Кале. 

Суб-Сахарска Африка е регион със слаби дър-
жавни традиции, често арена на кървави сблъ-
съци между враждуващи племенни, религиозни, 
идеологически фракции. Климатичните промени 
в Суб-Сахарска Африка стоят в основата на всич-
ки местни конфликти (поне 37 на брой според ECC 
Factbook, проект на Adelphi research gemeinnützige 
GmbH). Водят до засушаване, изместване на земе-
делски земи и пасища, често в териториите при-
надлежащи на враждебно настроени групи, при-
чиняват гибелта на реколти в една или повече по-
следователни години. Последствията от промените 
изострят вече съществуващите племенно-религи-
озни деления и застрашават изключително крехкия 
баланс поддържащ държавността в региона. Дори 
и сега освен религиозните и енергийните фактори, 
водещ в отношенията между обществените групи е 
и питейната вода. Разглеждайки по този начин по-
ставения въпрос е явно, че ще се задълбочават съ-
ществуващите вече конфликти и мигрантски пото-
ци. Особена характеристика на ресурсната война е 
фактът, че победителят заграбва всичко, компроми-
сът е труден за постигане изход. И двете страни се 
стремят да получат монопол над ресурса източник 
на конфликта.  Кризите и последиците от тях трудно 
биха могли да бъдат сдържани на тясно регионално 
равнище. Те отекват в целия район, цяла Африка и 
често засягат и интересите на големите европейски 
държави, които имат традиционна обвързаност със 
Суб-Сахарска Африка. 

Вторият регион, обект на разглеждане е Ка-
лифорния. През втората половина на 19ти век и це-
лия 20ти век Калифорния е смятана за обетованата 
земя на Америка, щат с изключително благоприя-
тен климат, плодородни почви, сравнително богат 
на водни ресурси и рядко населен. Просперитетът 
на Калифорния е олицетворение на американската 
мечта, на просперитета на САЩ. Огромните свобод-
ни пространства в равнините позволяват неограни-
чено екстензивно развитие, експлозивен растеж на 
градовете в периода след Втората световна война 
благоприятстван от  новата американска мечта – 
културата на колата, къщата в предградията и ма-
гистралите, които водят в града.  Населението на 
метрополията на Лос Анджелис нараства от около 
3 200 000 жители през 1940г. до близо 19 000 000 
през 2016г. година. Това създава огромни препят-
ствия пред инфраструктурата на региона, превър-
нал се в безкраен град, обхващащ десетки хиляди 
квадратни километри. Градската култура съчетана с 
климатичните особености на региона го правят сто-
лицата на смога в САЩ. Лос Анджелис всяка година 
е сред трите най-замърсени града в САЩ въпреки 
усилията за ограничаване на вредните емисии, пре-
минаване към възобновяеми източници на енергия 
и стимулите за закупуване на нови еко-автомобили. 
Глобалното затопляне вече се е отразило значител-
но на Лос Анджелис. В периода от 1878г. до 2005г. 
средните температури са се повишили с 4 градуса. 
Според Калифорнийския университет, се очаква в 
крайбрежните региони температурите да се пови-
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шат с още 3 до 4 градуса, а в градските зони с до 
4,5 градуса. През 2014г. така нареченият сезон на 
пожарите обхваща цялата година, а според проуч-
ванията пожарите се очаква да бъдат все по-чести, 
по-всеобхватни и интензивни. Климатичните про-
мени неминуемо ще засегнат нивото на морското 
равнище. Очаква се повишаването му с 12см до 
60см според най-мрачните прогнози в периода до 
2050г., което ще доведе до все по-големи наводне-
ния при бури, заливане на крайбрежните региони. 
Засегнати ще бъдат десетки хиляди, чиито домове 
биха могли да се окажат под водата.

Въпреки тези тревожни тенденции към засу-
шаване и неимоверно повишаване на температури-
те в Калифорния, следва да се отчетат и някои от 
най-скорошните данни, които показват, че период-
ът от заселването на първите американски колони-
затори до средата на 20ти век е един от изключи-
телно влажните в историята на щата. Като такъв той 
е по-скоро изключение. Изследванията показват, че 
Калифорния преди този влажен период е била зна-
чително по-суха област�, но сегашните тенденции 
взимат застрашителни размери, тъй като премина-
ват историческите температурни граници.

 Хуманитарният елемент на климатичния 
срив в Калифорния, показва, че от една страна по-
ради икономически причини населението на щата 
ще расте и в бъдеще. От друга страна сушите, по-
жарите и горещите вълни, ще правят живота в щата 
все по-труден. Всичко това ще се отрази негативно 
на вече многобройното население на южния ме-
гарегион. Калифорния е водещ земеделски про-
изводител в САЩ и в света и агрикултурен колапс 
би имал последици на глобално ниво. Последната 
екологична масова миграция в САЩ е по времето 
на Голямата депресия, когато ниските изкупни цени 
съчетани с дългогодишна суша в южните централни 
щати като Оклахома, Тексас, Канзас, Колорадо, Ню 
Мексико водят до мигрантски потоци към Калифор-
ния. За щастие благосъстоянието на населението от 
тогава насам се е повишило неимоверно. Поради 
това, както и фактът, че относително малка част от 
него е заета в селското стопанство, не би могла да 
се очаква масова миграция към по-северни щати. 
Въпреки това, глобалното затопляне ни най-малко 
не бива да се подценява като потенциална опас-
ност за Калифорния и за САЩ. Всяка рязка промяна 
в околната среда ще доведе до затруднения пред 
човешкия живот, а при толкова кардинални и дина-
мични промени ще се наруши ритъмът на функцио-
ниране на цялото общество. Нещо повече, щатът е 
изправен пред екологична катастрофа. Нейните по-
следствия може да не са пряко фатални за населе-
нието благодарение на икономическия проспери-
тет на региона, но биха били пагубни за природата, 
най-вече за водния цикъл на щата. В един момент 
ще се окаже и че негативите от живота в полупус-
тиня с непредсказуем климат ще бъдат повече от 
ползите от благосъстоянието и възможностите на 

Калифорния. Тогава щатът и САЩ ще бъдат изпра-
вени пред суровата действителност на нелекия из-
бор – къде и как да отидат хората и какво да правят 
там? Дори световната свръхсила САЩ трудно би се 
подготвила и справила с голямото неизвестно на 
живота в променен климат. Кризата на Калифорния 
би значела преосмисляне на цялостния механизъм 
за функциониране на страната и нейната иконо-
мика. Тя би значела прехвърляне на значителен и 
човешки, и капиталов ресурс към други, по-слабо 
засегнати региони. Необходимо е провеждането 
на целенасочена последователна политика към 
минимизиране на щетите за икономиката и за на-
селението и планиране на трансформациите във 
функционирането на стопанския живот в щата. Към 
момента, администрацията на Тръмп не обръща 
необходимото внимание нито на Калифорния, нито 
на засегнатите от други природни бедствия и еко-
логични катастрофи щати и Пуерто Рико.

 Обобщавайки резултатите от това разглеж-
дане на условията в две коренно различни по ико-
номически показатели области, но със сходно бъ-
деще, няма как да не отчетем, че разликата в бла-
госъстоянието на засегнатия регион със сигурност 
смекчава последствията за него от глобалното за-
топляне. Въпреки това, всяка промяна в климата ще 
се отрази негативно на населението. Промените в 
разгледаните региони биха довели до засушаване 
на климата, разрастване на пустините и в случая на 
Калифорния значително повишение на морското 
равнище. Това води до нестабилност, несигурност, 
отлив на инвестиции и работни възможности, което 
от своя страна би било последвано от  демографски 
срив и масова миграция. Изхождайки от тези два 
примера бихме могли да заключим, че климатични-
те промени са глобален общочовешки проблем със 
силно изразен антропогенен произход. Тъй като са 
процеси на планетарно ниво последиците от тях са 
последици за всеки един жител, всяка една корпо-
рация и всяка една държава. Хуманитарните и де-
мографски аспекти на местно ниво изключително 
бързо се интернационализират и засягат и съседни-
те държави на бедстващите, а в последствие се съз-
дава ефект на доминото водещ до преобразувания 
и на глобално равнище. Борбата с хуманитарните 
и демографски измерения е едновременно борба 
с климатичните промени, с цел минимизиране на 
бъдещите вреди, и хуманитарна помощ на бедства-
щите региони и тяхното население. Поради своя 
глобален характер, тя следва да бъде координира-
на и поделена между всички държави на принципи 
отговарящи на справедливостта и възможността за 
личен принос. Тъй като това е изключително чувст-
вителен въпрос за всяка страна, ефективното сра-
ботване на предвидените механизми не може да се 
гарантира. То може да се утвърди само при създа-
ването на организация притежаващо правомощия-
та да налага и изисква изпълнението на определе-
ните мерки и да координира съвместните усилия. 
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Въоръжените сили през вековете
 Пламен Петров

Резюме: Технологията през вековете развива и усъвършенства военните възможности на държави и 
империи. Благодарение на тези технологии се променя начина по който се води война а също така и мисле-
нето на хората през вековете.

Ключови думи: Единици, технология, военни, държава, пехота, флот, авиация, артилерия, барут, мо-
дерна война

ARMED FORCES OVER  THE CENTURIES
Plamen Petrov

Abstract: Technology over the centuries, has developed and perfected the military capabilities of countries 
and empires. Thanks to these technologies,  the way war is led, as well as the mentality of the people has changed 
drastically over the centuries. 

Keywords: Units, technology, military, state, infantry, fleet, aviation, artillery, gunpowder, modern war

Един от най съществените начини да победиш 
вражеска армия на бойното поле е чрез по-
добре подготвени войски или с по-добра техно-

логия. Развитието на оръжията променя начина по 
който се води война, нациите през вековете често 
са се състезавали помежду си за военно и техно-
логично превъзходство над техните конкуренти и 
врагове.

А точно този който владее по-добрата техно-
логия дирижира това което се случва на бойното 
поле чрез твърда сила, и това което се случва на 
геополитическата сцена с мека сила. Едно правило 
е, че ако вашият враг има потенциално военно пе-
челещо оръжие, вие или го замествате, или го неу-
трализирате. 

Най-добре това се наблюдава през студената 
война на ХХ в., когато нациите от Изток и Запад се 
състезават за надмощие над другия а именно чрез 
създаването на по-добра технология или с използ-
ването на шпиони, които могат да откраднат плано-
вете на ново създадени оръжие на противника.

Бързината на промяната на военните сили и 
изкуството и науката за тяхното управление, както 
и с френетичния темп на технологично развитие, 
който се е случил през периода, известен като ин-
дустриалната Революция, а още повече в ядрената 
и информационна епоха променя начина по който 
се водят сражения.

Въпреки новите технологии войната не се 
променя, променя се само повърхностните проя-
ви. Войниците от изминалите епохи бързо биха се 
адаптирали на днешните бойни полета. Бронза е 
заместен от желязото, а желязото от титана, но въ-

преки това целта е същата, и това е убийството на 
противника или докато всички живи не се предадат 
и коленичат пред волята на победителя. 

Древна епоха

Тип бойни единици:
Пехота – хоплити, легионери, пелтаст
Стрелци – прашкари, стрелци с лък, стрелци с 

арбалет
Артилерия – катапулт, скорпион, балиста
Флот – трирема, галера
Кавалерия – тежка конница, лека конница, 

бойни слонове, колесници
Пехотата е гръбнакът на армията, около нея 

играят другите помощни или синергични органи, 
а именно – кавалерия, стрелци, флот и артилерия. 
Всеки вид бойна единица има собствена роля на 
бойното поле. Пехотата е главно използвана за на-
стъпателна или дефанзивна маневра, те често са 
били в центъра на сраженията. Стрелците са под-
помагали пехотинците като, обстрелват вражеските 
пехотинци със стрели и камъни, те често са пози-
ционирани далеч от боя. За да бъдат контрирани 
стрелците е използвана лека кавалерия, тя може 
лесно да настигне бягащия стрелец и да го повали. 
Тежката кавалерия е използвана срещу пехотинци 
както и бойния слон. Зависимост от държавата в ан-
тичността, много малко са били държавите които са 
ползвали професионални войници, повечето импе-
рии са използвали главно масиран тип пехота която 
е била леко бронирана или дори е била без какъвто 
и да е бил вид броня. 
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Египет

Древен Египет е добър пример, войниците 
през третото и второ хилядолетие пр.н.е са били 
без броня, те са използвали копия с медни остриета 
и дървени щитове покрити с кожи, главно от едър 
рогат добитък, като крави. Една различаваща ха-
рактеристика на египетските династия една от дру-
га е технологията, която използват срещу враговете 
си. Един пример е армиите на Рамзес II, изправени 
срещу хетейците в битката при Кадеш. И двете ар-
мии имат кавалерийски единици, поддържащи пе-
хотата и разузнавачите, за да получат актуализации 
за движенията. Основният напредък в оръжейната 
технология е около 1600 г.пр.н.е., когато египтяни-
те побеждават хиксосите, които са владеели Долен 
Египет. През този период колесницата е въведена 
в Египет. Други нови технологии включват сърпови-
ден меч, бронежилетка и подобрено бронзово лее-
не. В Новото царство египетските войски се проме-
нят от наборни войски в професионални войници.

Персия

Древна Персия се появява за първи път като 
основна военна сила при Кир Велики. Нейната фор-
ма на война се основава на масирана пехота в леки 
брони, която има за ролята да закове вражеската пе-
хота, докато кавалерията нанася  убийствения удар. 
Кавалерията е била използвана в огромен брой, но 
не е известно дали тя е била тежко бронирана. По-
вечето гръцки източници твърдят, че персите не са 
носели броня, но имаме пример от Херодот, който 
твърди, че един кавалерийски офицер е носел злат-
на броня под червените си одежди. В най-ранните 
векове се използват колесници, но през по-късните 
те са били надминати от конници. По време на апо-
гея си Персийската империя дори притежава бойни 
слонове от Северна Африка и далечна Индия.

Индия

Първият запис на бойни слонове в света е в 
епоса Махабхарата. От Индия, бойни слонове са 
били доставени на Персийската империя, където 
са били използвани в няколко кампании. Персий-
ският цар Дарий III е наел около 50 индийски сло-
на в битката при Гавгамела (331 г. пр.н.е.), воювал 
срещу Александър Велики. В битката при река Хи-
даспи, индийския цар Порус, който е управлявал 
областта Пенджаб, с по-малката си армия от 200 
бойни слона, 2000 кавалерия и 20 000 пехотинеца, 
е представлявал голяма трудност за по-голямата 
армия на Александър Велики с 4000 конница и 50 
000 пехотинци, Порус в крайна сметка е победен. 
По това време империята “Нанда” в Северна и Из-
точна Индия е имала армия от 6000 бойни слона, 80 
000 конница, 200 000 пехотинци и 8 000 колесници.

Китай

Древен Китай по време на династията Шан е 
общество от бронзовата епоха, основаващо се на 
колесни армии. Археологическо проучване на обек-
тите в Анянг разкри подробни примери за колесни-

ци и бронзови оръжия. Премахването на династия-
та Шан от династията Джоу, създава феодален со-
циален ред, който променя строя на армията  към 
аристократични колесни воини. През Пролетния и 
Есенния период войните са се увеличавали. Кон-
цепцията за военен хегемон и неговият „начин на 
сила“ е доминирал  китайското общество. Начина 
на живот в Китай през този период кара Сун Дзъ да 
напише книга, която и до ден днешен се използва.

Формациите на армията могат да се видят 
ясно от Теракотена армия на Цин Шъхуан, първият 
император в историята на Китай, който е успешен в 
обединението на различни воюващи държави. Ле-
ката пехота, е действала като шокова единица, тя е 
водела армията, последвана от тежка пехота като 
основно тяло на армията. Широкото използване на 
кавалерия и колесници зад тежката пехота е дала 
на армията Цин преимущество в битки срещу дру-
гите воюващи държави.

Древна Елада

Пехотата в Древна Елада е извършвала по-го-
лямата част от боя. Елените не са имали добре раз-
вита традиция да използват кавалерията, освен 
Тесалийците. Хоплитът е пехотинец, който се е бил 
с дълго копие и голям кръгъл щит „Хоплон” или 
„Аспис”. Леките пехотинци са имали задачата да се 
доближат до противника на определена дистанция, 
след което те хвърляли копия по противника, те са 
използвали меч при близки сражения.

По-времето на Филип II Македонски и Алек-
сандър Велики, македонците са били признати, 
като най-координираната военна сила в тогавашния 
познат свят. Въпреки че са най-добре познати с по-
стиженията на Александър Велики, баща му Филип 
II създава македонската фаланга. Преди използва-
нето на сарисата(дълго копие на дължина 4-6 м) 
македонците не са били съществена сила в Древ-
на Елада, както останалите полиси те са се били по 
същия начин ,както останалите елини. Освен маке-
донската фаланга създадена от Филип II, синът му 
Александър използва нови тактики и добавя нови 
оръжия на тежката си кавалерия, така познатата 
тежка конница Хетайри. Александър успява да усъ-
вършенства гръцкия стил на борба и също успява да 
събере за голям период от време огромна армия, 
с която покорява Персия, Египет и части от Индия.

Древен Рим

Римската армия е първата професионална 
армия в света. Тя произхожда от гражданската ар-
мия на Републиката, която се е състояла от граж-
дани, изпълняващи задължителна служба за Рим. 
Реформите на Марий около 100 г. пр.н.е. променя 
армията в професионална структура, все още до го-
ляма степен попълвана от граждани, на служба за 
20 години, преди да бъдат освободени.Римляните 
са използвали помощни войски, не-римляни, кои-
то са служили с легионите и запълвали роли, които 
традиционните римски военни не биха могли да из-
пълнят ефективно, като леко бронирани пехотинци 
и тежка кавалерия. По-късно в империята тези по-
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мощни войски, заедно с чуждестранни наемници, 
се превръщат в ядрото на римската армия. До края 
на империята племена като Вестготите са били под-
купени да служат като наемници.

Римският флот традиционно е смятан за по-мал-
ко важен, макар че той остава жизненоважен за 
транспортиране на запаси и войски, също и по време 
на голямото прочистване на пиратите от Средиземно 
море от Помпей Велики през 1 век пр.н.е. Повечето 
от римските битки са били на суша, особено когато 
империята е била в своя апогей и цялата земя около 
Средиземно море е контролирана от Рим. Първата 
Пуническа война, основна война между Рим и Кар-
таген в 3-ти век пр. н.е., До голяма степен е била во-
енноморски конфликт. И морската битка при Актиум 
основала Римската империя под Август.

Япония

Конете и лъковете са много важни в Япония и 
са били използвани във война от най-ранни време-
на, както се виждат от статуи и артефакти, открити 
в гробовете на ранните вождове. В крайна сметка 
Самурая е станал много опитен в използването на 
коня. Тъй като основното им оръжие по това време 
е било лъкът и стрелата.За пръв път за самурайски 
подвизи се говори в японските военни приказки 
като „Пътят на коня и лъкът“. Конят и лъкът са били 
предимство на бойното поле за ранните самураи. 
Върху дясната страна на воина е прикрепена куп 
стрели, изработени предимно от дърво напоени с  
отрова.

Макар и да не са толкова важни, колкото лъкът, 
мечове от различни размери и видове са били част 
екипировката на самураите. Те са били най-вече за 
близки сражения. Също така са били използвани 
много различни копия. Едно такова оръжие е  - на-
гината -  копие с извито острие, заковано до края на 
пръта, на дължина 1-2 м. Това е известно като „ко-
пие на жената“, защото самурайски момичета са се 
учели да го използват от ранна възраст. Устройство, 
наречено „кумада”, което приличало на градинско 
гребло, се използвало за улавяне на дрехи или шле-
мове на вражески конници.

Обикновените самурайски стрелци са носели 
броня, изработена от ламели, прилепнали заедно с 
цветни шнурове. Леката броня позволява по-голя-
ма свобода на движение, по-висока скорост и нама-
лена умора за кон и ездач.

Средновековие 
Оръжия:
Бойна брадва, кавалерийско копие, месер, 

кама, нож , дълг меч, бухалка, боздуган, боен чук, 
алебарда, вила, ятаган, дълъг лък, гръцки огън, 
фламберг, таран, 

Вид единици:
Милиция
Милициите се състоят от обикновени хора и 

селяни, те не са били тежко оборудвани, били са из-
ползвани да пазят търговски пунктове, градове и са 
били помощни единици за редовните армии. Обо-
рудването им е било от голям дървен щит и копие.

Рицар

Рицар е човек, получил почетна титла на ри-
царството от монарх или друг политически лидер 
за служба на монарха или страната, особено с вое-
нен капацитет. Исторически, в Европа рицарството 
е било предоставено на кавалеристи. По време на 
Развитото Средновековие рицарството се считало 
за класа на по-нисшото благородство. През късно-
то Средновековие рангът се свързва с идеалите на 
рицарството, кодекс на поведение за съвършения 
християнски войн. Често рицар е васал, който служи 
като боец на господар с плащане под формата на 
земя. Владетелите се доверяват на рицарите, които 
са умели в бой с кон. Те често са били тежко брони-
рани заедно с коня. 

Швейцарский гвардеец

Швейцарците вдъхновени от силата на маке-
донската фаланга на Филип II и Александър Вели-
ки възприемат подобна тактика. Те са използвали 
дълги копия които са имали и куки, това им е дава-
ло превъзходство срещу кавалерия. За разлика от 
древните елини, швейцарците не са носели много 
броня, единствено са носели шлем и железен кор-
сет, благодарение на малкото броня те са били мно-
го маневрени в битка.

Английски и Уелски стрелци с дълъг лък

Дългият лък е използван с голяма сила в Евро-
па, тъй като разнообразни царе и лидери се сблъс-
каха с враговете си на бойните полета във Франция. 
Най-известната от тези битки са Крейси, Поатие и 
Агинкур. Английската тактическа система се осно-
вавала на комбинация от стрелец и тежка пехота. 
Трудно е да се разгърне при натискане на мобилна 
офанзива, дългият лък се използва най-добре в от-
бранителна конфигурация. Редиците на стрелците 
са били разширени в тънки линии и защитени от 
ями, колове и окопи.

“Военна революция”, настъпила в края на Сред-
новековието; увеличаване на значението на пехотата 
в ущърб на тежката кавалерия, увеличаване на упо-
требата на барутното оръжие на бойното поле, обса-
дите и социални, политически и фискални промени, 
позволяващи растежа на по-големи армии. Първият 
от тези компоненти се проявява в “пехотна револю-
ция”, която се развива през 14 век. Първоначалните 
победи като Courtrai или Morgarten са силно зависими 
от използването на терена, но в течение на столетието 
се развиват две ефективни пехотни системи; пехотен 
блок, въоръжен с копия, олицетворяван от швейцар-
ците, и практиката да се съчетаят тежка пехота и стре-
лци с дълъг лък, оформени от англичаните.

Би било погрешно да се предполага, че пехот-
ната революция е помела тежка кавалерия от поле-
то. Подобренията в бронята за човек и кон позво-
лява на кавалерията да запази важна роля през 16 
век. Вместо това трите компонента на революция-
та, идентифицирани от Айвън и Прайс, доведоха до 
ребалансиране на елементите на средновековната 
тактическа система, отваряйки пътя за интегриран 
подход към оръжието през 16 век.
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Ранната модерна война

Ранната модерна война се свързва с началото 
на широкото използване на барута и разработване-
то на подходящи оръжия за използване на взрив-
ни вещества, включително артилерия и огнестрел-
ни оръжия. Най-ранната съществуваща китайска 
формула за барут е записана в ръкопис „Wujing 
Zongyao”, публикуван от 1044, първото огнестрелно 
оръжие е представлявало бомбарда с формата на 
ваза, от който излизат пламъци. В монголските на-
шествия на Япония през 1274 и 1281 г. сa използвани 
взривни бомби, изстреляни от катапулти срещу вра-
жески войници. Ранната артилерия играе ограниче-
на роля в 100-годишната война и става неразделна 
част от италианските войни от 1494-1559.

Периодът от 1500-1801 г. отбелязва бърз на-
предък в техниките за укрепване в Европа. Докато 
средновековните крепости се разчитали на високи 
стени, за да пазят от нападателите, ранните модер-
ни укрепления са трябвали да издържат на арти-
лерийските бомбардировки. За да направят това 
възможно, инженерите са разработили крепостен 
стил, известен като „италиански стил“. Този стил е 
имал ниски, дебели, наклонени стени, които ще аб-
сорбират удара или би отскочил от тях.

В допълнение, те са били оформени като звез-
ди, с бастиони, изпъкнали с остри ъгли. Причината 
за това е да се гарантира, че всеки бастион може 
да бъде подкрепен с огън от съседен бастион, като 
не оставя място за нападателя, да се прикрие. Тези 
нови укрепления бързо отричат предимствата, кои-
то оръдието е предложило на обсаждащите.

Броят на участващите бойци ескалира посто-
янно от средата на 16 век и се разширява значи-
телно след 1660-те. Например, кралят на Франция 
можел да събере около 20 000 души общо за вой-
ните си срещу Испания през 1550 г., но  през 1700г. 
е можел да мобилизира около 500 000 мъже. Освен 
това войните стават все по-смъртоносни в този пе-
риод. Това се дължи на подобренията в оръжейната 
технология и техниките за нейното използване.

Тежката броня е заменена от кожа или норма-
лен плат, вълна, памук и коприна. Оръжията стават 
все по-мощни с всеки изминал век още през 16 век 
е било възможно да бъде убит тежко брониран ри-
цар с пистолет от 100 метра. Благодарение на но-
вите далекобойни оръжия армиите стават много 
по-големи на брой, тъй като не е било нужно да 
си опитен боец с мускета или друг вид оръжие, но 
логистичната подкрепа за тях е била недостатъчна. 
Това означава, че армиите са били склонни да оп-
устошават цивилните райони в опит да се хранят, 
причинявайки глад и изместване на населението. 
Това се усилва от нарастващата продължителност 
на конфликтите, като например Тридесетгодишната 
война и осемдесетгодишната война, които са  били 
в райони, подложени на многократни опустоше-
ния. По тази причина войните от тази епоха са сред 
най-смъртоносните преди съвременния период. За 
пръв път огромни маси от населението биха могли 
да влязат в битка, а не само на висококвалифици-
раните специалисти. Твърди се, че привличане-
то на мъже от цялата нация в организиран корпус 

спомага за развитието на националното единство 
и патриотизъм и през този период се ражда съвре-
менната представа за нацията. Това обаче ще стане 
очевидно след френските революционни войни. По 
това време масираните войски са определящата па-
радигма на тогавашните войни.

Разпространението на европейската сила по 
света е тясно свързана с морското развитие в този 
период. Каравела за пръв път направи буйните мо-
рета, като Атлантическия океан, отворени за про-
учване, търговия и военни завоевания. Докато във 
всички предишни епохи европейските военномор-
ски сили са били до голяма степен ограничени да 
оперират в крайбрежните води и обикновено са 
използвани само като подпомагаща роля на сухо-
пътните сили, се променя с въвеждането на новите 
плавателни съдове като каравел, карака и галеон 
и нарастващото значение на международната во-
дна търговия през XVI и XVII в. Новите каравели са 
били достатъчно големи и достатъчно мощни, за да 
бъдат въоръжени с оръдия, с които биха могли да 
бомбардират бреговата защита и други кораби.

Колона - Тази формация обикновено се използ-
ва по време на маршируване, макар че с достатъчна 
воля и маса тя е била ефективна при проникване на 
линейни образувания, макар и с тежки жертви.

Линия - Простата форма на два или три реда, 
първия ред с мускети коленичат докато втората е  из-
правена, това е най-често използваната формация. 

Квадрат - Тази формация се използва срещу ка-
валерията. Байонетите са фиксирани, първата линия 
ще коленичи с мускета, наклонени нагоре . Вторият 
и третият ред стрелят срещу кавалерията, когато се 
приближи. Тази формация е много неефективна, ко-
гато се сблъсква срещу комбинация от кавалерия и 
пехота или артилерийски огън. 

Възходът на барута намали значението на ня-
кога доминиращата тежка кавалерия, но тя остана 
ефективна в нова роля през 19 век. Кавалерията 
заедно с пехотата става по-професионална в този 
период, но запазва своя по-голям социален и вое-
нен престиж от пехотата. Въвежда се лека конница 
за престрелка и разузнаване, заради предимства-
та й в скоростта и мобилността. Новите видове ка-
валерийски единици, въведени в този период, са 
драгуните.

Модерната война

Съвременната война е война, използвайки по-
нятията, методите и военната технология, влезли в 
употреба по време и след Първата и Втората све-
товна война. Понятията и методите са възприели 
по-сложни форми на предшествениците от 19-ти и 
началото на 20-ти век, до голяма степен благодаре-
ние на широкото използване на високо напреднали 
информационни технологии, а бойците трябва не-
прекъснато да се модернизират, за да запазят своя-
та бойна готовност.

Първата световна война бележи навлизането 
на напълно индустриализираната война, както и на 
оръжията за масово унищожение химическо и био-
логично оръжие и оръжията се развиват бързо, за 
да се отговори на военните нужди. Развитието на 
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технологиите дава възможност на военните да бъ-
дат независими от коня и маневрите вече ще бъдат 
правени чрез широко използване на моторни пре-
возни средства. Промените, които тези военни тех-
нологии претърпяват преди и по време на Втората 
световна война, са еволюционни, те също опреде-
лят и развитието за остатъка от века.

Втората световна война обаче може би бележи 
най-буен период на развитие на оръжия в истори-
ята на човечеството. Внедрени са огромни количе-
ства от нови проекти и концепции и всички същест-
вуващи технологии са подобрени между 1939 и 
1945 г. Най-мощното оръжие, измислено през този 
период, е атомната бомба, но много повече оръжия 
повлияха на света по различни начини.

Въздушната война е използването на воен-
ни самолети и други летателни машини за война. 
Въздушната война включва бомбардировачи, кои-
то атакуват концентрация от вражески сили или 
стратегически цели; бойни самолети, борещи се за 
контрол на въздушното пространство; атакуващи 
въздухоплавателни средства, ангажирани в близ-
ка въздушна подкрепа срещу наземни цели; воен-
номорска авиация, летяща срещу морски и близки 
земни цели; планери, хеликоптери и други възду-
хоплавателни средства за пренасяне на въздушни 
сили като парашутисти; въздушните танкери за за-
реждане с гориво, за да удължат времето или об-
хвата на друг самолет; и военни транспортни само-
лети за придвижване на товари и персонал.

Наземната война включва три типа бойни 
единици: пехота, броня и артилерия. Пехотата в 
съвременните времена ще се състои от механизи-
рана пехота и въздушни сили. Обикновено с един 
вид пушка или картечница, един пехотинец е ос-
новната единица на армията. Бронираната война 
в съвременните времена включва разнообразие от 
бронирани бойни превозни средства с цел битка и 
подкрепа. Резервоарите или други бронирани пре-
возни средства като бронирани превозвачи на хора 
или танкове са по-бавни, но с по-силни брони. Те са 

неуязвими за вражески картечници, но са уязвими 
към ракетна пехота, мини и самолети, така че обик-
новено се придружават от пехота.

Военноморските война се провежда  в откри-
то море. Съвременните военноморски сили използ-
ват главно самолетоносачи, подводници, фрегати, 
крайцери и разрушители за борба. Това осигурява 
гъвкав набор от атаки, способни да удрят наземни 
цели, въздушни цели или други плавателни съдове 
за мореплаване. Повечето съвременни военномор-
ски сили също имат голям контингент за въздушна 
поддръжка, разгърнат от самолетоносачите.

Бъдеще

Космическа война е хипотетична война, която 
се случва извън земната атмосфера. Тук все още не 
са водени войни. Оръжията ще включват орбитално 
оръжие и космически оръжия. Високоефективните 
цели за космическото пространство ще включват 
сателити и оръжейни платформи. Все още няма 
истински оръжия в космоса, въпреки че ракети зе-
мя-космос са успешно тествани срещу сателитни 
цели. За сега това е чисто научна фантастика.

Екзоскелет

Интереса към екзоскелетен костюм расте с 
всяка година. Такъв костюм може да намали умора-
та и повиши производителността, докато се разто-
варват запаси. Това позволява на войник да превоз-
ва тежки предмети (40-300 кг) по време на бягане 
или изкачване на стълби. Не само, че един войник 
може да носи по-голяма тежест, вероятно екзоске-
лета би успял да овладее по-тежки брони и оръжия, 
и да поддържа същата скорост с по-голям капаци-
тет. Някои модели използват хидравлична система, 
управлявана от бордов компютър. Екзоскелетите 
могат да бъдат захранвани от двигател с вътрешно 
горене, батерии или потенциално горивни клетки.
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Съвременните аспекти на сигурността  
и цифровото виденаблюдение

инж. Емил Георгиев

Резюме: Докладът разглежда задачите поставени пред системите за отдалечено видеонаблюдение в 
сферата на публично-частното партньорство с оглед на съвременните асиметрични терористични заплахи и 
иновативни подходи за решаването им с помощта на „умни камери“ и аналитични функции.

Ключови думи: видеонаблюдение, умни камери, аналитични функции за камери.

MODERN ASPECTS OF SECURITY AND DIGITAL VIDEO 
SURVELLANCE
eng. Emil Georgiev

Abstract: The report looks at the tasks posed to the systems for remote video surveillance in the public-private 
partnership with regard to modern asymmetric terrorist threats and innovative ways to solve them with „smart 
chambers“ and analytical functions.

Key words: CCTV, smart cameras, analytic camera functions.

В настоящата работа е обобщен опита натрупа-
ния опит при изграждането на съвременни сис-
теми за отдалечено видеона блюдение и тех-

ният принос в разкриването и предотвратяването 
на терористични атаки и други съвременни запла-
хи за сигурността. В съвремения живот централно 
място заемат асиметричните терористични запла-
хи, които подкопават демократичните ценности в 
развитите държави като следствие на различни по-
литически, социални, религиозни или икономиче-
ски дисбаланси породени от обществените поряд-
ки в различни точки на земното кълбо. Тези рискове 
поставят своето голямо ударение върху обществе-
ното съзнание и макар и до момента жертвите да са 
минимални вследствие на превантивните мерки на 
правоохранителните органи, все пак те съдават усе-
щане за несигурност и дискомфорт в населението, 
ограничавайки свободите и правата на гражданите. 

На фона на тези рискове в последните години 
бурно се развиват системите за видеонаблюдение 
като адекватен отговор на правоохранителните ор-
гани и към момента съществуват автономни систе-
ми за наблюдение, анализ и алармиране при неес-
тествено поведение, при дегизировка, при оставя-
не на предмети или тяхното взимане, нарушаване 
на зададен периметър, разпознаване на човек, 
лицево разпознаване и още мнго други функции, 
които имат пряко отношение към контратероризма 
и превенцията на терористични атаки, както и при 
тяхното разкриване. В световната практика няма 
разкрит терористичен акт без участието на система 

за видеонаблюдение, защото те фиксират обектив-
ните факти и обстоятелства, докато самите жертви 
изпитват различни силни чувства и това ги прави 
ненадежни носители на информация, а субектив-
ните им възприятия са изкривени от преживения 
шок. На първо място благодарение на камери се 
фиксира точния час на атаката, след това се лока-
лизира мястото и начина на придвижване, броя на 
нападателите, използвани превозни средства и т.н. 
Когато системата за видеонаблюдение е единна 
и обхваща подходите, както и публичните места в 
дадено урбанизирано населено място, то скритото 
проникване е невъзможно, а идентификацията на 
извършителите лесна. Макар и всичко да изглежда 
много просто, зад фасадата на тези системи стоят 
сложни връзки между различни електронни ком-
поненти, които с помощта на гениални инженерни 
решения оживяват и се адаптират към конкретната 
средата, тези системи ползват външни масиви (на-
пример снимки от документи за самоличност, опе-
ративни фотографии, биометрични данни от места 
за задържане и др.), а също така има възможност и 
за самообучение с помоща на оператор. По този на-
чин ситемата оживява и обработвайки огромни ма-
сиви от лична информация локализира, проследява 
и идентифицира заподозряните или извършители-
те на терористични атаки. Друг много важен ком-
понет е фактора време, защото този анализ трябва 
да се извърши бързо и качествено до момента на 
атаката, с оглед на нейното предотварятяване, за-
щото дори и да се придобие нужната информация 
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след това, тя вече е остаряла и освен да доведе до 
разкриване на извършителите не може да премах-
не негативния ефект. 

Самите атаки се промениха изключително 
много след придобиването от терористични орга-
низации на доста елементи от воденото на война. 
След 2015 г. атаките извършвани от нападатели из-
цяло промениха своята тактика на действие като те 
бяха предварително планирани и координирани с 
участието на всички от групата като огневата мощ 
неимоверно се покачи, което доведе до неспособ-
ност на полицейските сили за адекватна реакция до 
намесата на специализирани армейски структури и 
жандармерия. Отделно от това нападателите бяха 
надежно защитени с бронежилетки, който се про-
дават свободно на пазара и без никакъв контрол от 
страна на държавните институции. Третият важен 
компонент беше заминирането на самите напада-
тели и превръщането им в камикадзета, което прак-
тически свежда до нула вероятността от залавяне 
жив свидетел и това прави последващите действия 
за разкриване на организаторите много трудни.

Изложение

Съвременните системи за видеонаблюдение 
се интегрират с много други технически средства 
за охрана с цел предоствратяване на всякакви те-
рористични заплахи и недопускане на престъпни 
посегателста, неоторизиран достъп или нарушава-
не на обществения ред. Иновативните подходи са 
много и разнопосочни, но като цяло голяма част от 
тях показват висока сигурност на действие и правят 
средата ни по-защитена и спокойна, въпреки не-
прекъснатите терористични заплахи и атаки. Съвре-
менните системи за видеонаблюдение обикновено 
са виртуални машини с огромна изчислителна мощ, 
тъй като проследяването става в реално време в хи-
перголеми масиви, които имат етикети за време и 
обикновено настройките са ключови за добрите ре-
зултати на цялата система.

Благодарение на тях се намаляват човешките 
ресурсите задействани в плана за охрана и превен-
ция, което от своя страна на намалява стойността 
на защитните действия при условия на увеличение 
на сигурност и превенцията. С развитието на техно-
логиите, машинното самообучение започва да пре-
връща в реалност, а не в утопични картини, които 
досега вероятно сме виждали само по филмите: като 
например камери, които разпознават човешки лица 
с 99.98% точност и могат да ви идентифицират поч-
ти безпогрешно сред тълпа от хора. В комбинация 
с подходящия софтуер камерите за видеонаблю-
дение, които сме свикнали да виждаме по спирки, 
офиси и магазини се превърнат в мощен инструмент 
за следене ако се централизират. Обработката на ви-
деоданните вече се извършва в реално време, което 
предполага проактивни, а не последващи действия.

Независимо личната свобода и неприкосно-
венност, камерите с възможност за разпознаване 
на лица намират все по-широко приложение. Ос-
новното е идентифициране на лица: то се използва 
от полицията по летища и други обществени места 
с голям приток на хора. Може обаче да се сблъска-

те с такава камера и на входа на жилищна сграда, 
достъпът до която се осигурява само ако лицето ви 
съвпада с лице от архива на системата. Някои стра-
ни инвестират значителни средства в изграждане-
то на мрежи за видеонаблюдение с разпознаване 
на лица. За пример можем посочим ЕС, САЩ, Русия 
и Китай, чийто правителства инвестират в мрежа 
от умни камери, разположени в граничните зони, 
транспортни центрове и обществени места с голя-
мо струпване на хора. Например в Лондон има над 
2 милиона камери, които са интегрирани в система 
с интелигентни функции “Орлово око“. Тя може да 
следи лица и превозни средства в реално време 
като ги идентифицира в определени зони и после 
ги съпровожда

В ЕС, Русия и САЩ всички летища са оборуд-
вани с умни камери на подходите и местата за 
секюрити проверка и неслучайно зоните пред тях 
са заградени по специален начин с оглед създава-
нето на възможност системата за видеонаблюде-
ние да заснеме от всички страни всяко едно лице, 
което навлиза в конролиранта зона, а също така и 
неговите специфични движения, както и неестест-
вени форми. По този начин аналитичните системи 
на камерите за видеонаблюдение имат 99.98% въз-
можност за идентификация при опит за проникване 
на заложените рискови лица в охраняваната зона. 

Интегрирането към тези системи на термови-
зионни видеокамери позволява отличен монито-
ринг на зони с лошо осветление или пълно отсъст-
вие на светлина, както и сканирането в дълбочина, 
т.е. под дрехите. Основно предимство на термо-
визионните камери за видеонаблюдение е, че те 
могат да ни осигурят надеждно видеонаблюдение 
дори при мъгла, дъжд или слаб до средно интен-
зивен снеговалеж. Докато обикновените инфраред 
камери, които излъчват инфрачервена светлина, 
която да бъде отразена от обектите, биват “засле-
пени” при мъгла, дъжд или сняг.1 Разликата е съв-
сем видима на долните изображения от конвенцио-
нална видеокамера и термовизионна видеокамера. 

През последните години системите за сигур-
ност, внедрявани в урбанизираните територии, 
транспортни хъбове, гранични зони и други, ста-
ват все по-интелигентни и интегрирани. Границата 
между отделните системи е все по-тънка и в съчета-
ние с отдалечен мониторинг център (МЦ), работещ 
в координация с мобилни реагиращи екипи води до 
изключително висока ефективност при ниска себе-
стойност. Техническата инфраструктура интегрира 
в себе си компоненти от сигнално-охранителна и 
известителна система (СОИС), системи за видеона-
блюдение и контрол (CCTV), контрол на достъпа, 
периметрови охрани от различен вид, дрони за 
наблюдение, сателитно наблюдение, следене на 
интернет трафика и т.н. За проектирането на тези 
системи е от голямо значение техните компоненти  
да отговарят на европейските стандарти и да прите-
жават сертификат за качество. Основният и най-раз-
пространен стандарт е ONVIF. При изграждането на 
СОИС освен стандартните параметри и функционал-
ности е ключово устройството да има необходиния 
брой входове и изходи, чрез които да комуникира 
с останата техника. Така изградената система дава 
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възможност за визуализиране на определени каме-
ри при дадени събития засечени от други системи 
за охрана, посредством определен брой зони и поз-
волява разделянето на обекта на различни сектори, 
които могат да бъдат включвани и индивидуално 
под охрана и наблюдение в зависимост от оби-
чайното поведение в охраняванта зона. Това дава 
възможност операторите даПоддържането на не-
обходимия брой индивидуални кодове за оторизи-
рания персонал, с разграничаване на приоритетите 
и възможностите на всеки код е от изключително 
значение за сигурността и недопускането на неото-
ризиран достъп. Осигуряването на дублирана сре-
да за преност или да триплирана свързаност с МЦ 
е следващия важен елемент от системата. Към тези 
възможности на СОИС е задължително интегрира-
нето със системата за видеонаблюдение да бъде 
направена по най-удачния начин и камерите да бъ-
дат припокрити една друга, както и да не оставят 
мъртви зони помежду си. CCTV осигурява непре-

къснато наблюдение на всички точки за достъп с 
детайлен изглед, покриват уязвими точки на обекта 
като захранващи табла, подходи, физически прегра-
ди и др. Обществените места се покриват с камери 
с голяма разделителна способност тип рибешко око 
(fish eye) и камера с насочено фокус (PTZ). Записите 
се съхраняват локално с оглед да няма загуби при 
прекъсване на свързаността и централно, с оглед 
на погиване на локалния сървър при експлозия, по-
жар и т.н. Масивът задължително се прави с макси-
мална резолюция като за оптимизация се намалява 
броя на кадрите, бит рейда и се пуска функцията 
детекция за движение (тук е задължителен теста, 
тъй като трябва да се регулира чувствителността на 
сработване). В последните години с напредване на 
технологиите в CCTV се преминава изцяло към IP 
охранителни камери и записващи устройства, като 
се залага на аналитични функционалности:

l Детекция за движение (motion detection) – 
позволява засичането на движение в определена 

Сравнение между зрителния обхват на човека и термокамера

Конвенционална (ден)

Конвенционална (нощ)

Термовизионна (ден)

Термовизионна (нощ)
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зона от полезрението на камерата;
l Детекция за вмешателство (tampering 

detection) –позволява засичане на вмешателство 
във фокуса или полезрението на камерата;

l Аудио детекция (audio detection) - позволя-
ва засичане на повишен фонов шум, липса на фонов 
шум и подозрителни звуци като крясък/изстрел/чу-
пене на стъкло;

l Пресичане на линия (Tripwire) – позволява 
засичане на преминаване на човек или автомобил 
през виртуална линия в определена зона;

l Изоставени/Липсващи обекти (Object 
Abandoned/Missing) – позволява засичането на изо-
ставени или липсващи предмети за повече от опре-
делен период от време;

l Детекция на лице ( Face Detection) – позво-
лява засичане на лице при навлизането му в поле-
зрението на камерата;

l Преброяване на хора ( People counting) – 
позволява да се преброяват влизащите и/или изли-
защите обекти от дадена зона;

l Горещи точки (Heat Map) – визуализация 
на зони с най-силен интерес, трафик/ задържане на 
определени места;

l Лицево разпознаване (Face recognition) – 
позволява да се разпознават лица и да се сверяват с 
определен списък (издирвани лица, лица от опера-
тивен интерес, подозрителни и др.);

l Разпознаване на регистрационни номера 
(LPR) – позволява да се разпознават регистрацион-
ните номера на превозните средства и да се сверя-
ват с определен списък. 

l Автоматично проследяване на обекти 
(Autotracking) – позволява автоматично да се сле-
дят движещи се обекти посредством моторизирани 
камери;

l Струпване на хора (Crowding) – позволява 
автоматично засичане при струпване на хора в по-
лезрението на камерата;

l Мотаене (Loitering) – позволява автоматич-
но засичане на човек, движещ се в една и съща зона 
с престой, по-голям от определения;

l Откриване на оръжие (Detection of 
weapons) – открива скрити или прикрити оръжия 
като хладни и огнестрелни оръжия, взривни веще-
ства и боеприпаси;2

Системите за видеонаблюдение генерират ог-
ромно количество от видео информация. По-голя-
мата част от тази информация не се преглежда/про-
верява, поради липса на време и ресурс. В резултат 
на това, се изпускат инциденти и не се забелязва по-
дозрително държание, което води до съкратено или 
липса на време за реакция. Интелигентните функции 
в системите за видеонаблюдение сортират и фил-
трират информацията, изпращана към отговорните 
лица, с което те виждат само важните събития, случ-
ващи се в полезрението на камерите. Интегриране-
то на интелигентните функции в мрежовите камери 
създава гъвкава система за видеонаблюдение, която 
не се нуждае от голям сървърен капацитет за обра-
ботка. Интелигентните функции драстично намаля-
ват натоварването на персонала и значително уве-
личават ефективността на работа. Видеоанализите 
също дават възможност на оператора да използва 

системата за наблюдение проактивно, получавайки 
ранни предупреждения за ситуации, които биха мог-
ли да бъдат потенциални рискове или заплахи. 

Новите системи за сигурност използват алго-
ритми, чрез които могат да преценят кога се случ-
ват отклонения от обичайните процеси и явления. 
Така не е необходимо служител от охраната да виси 
постоянно пред огромното табло с екрани или да 
преглежда записи с часове, също така се игнорира 
субективния фактор. Също така при засичане на 
дадено събитие от системата, оператора определя 
това събитие важно ли е, т.е. при следващо негова 
засичане отново оператора да бъде уведомен или 
не. Този режим на самообучение на системата дава 
много добри резултати по метода проба-грешка. 
Възможностите, които предвиждат авторите на 
тази технология, звучат като взети от научната фан-
тастика. Система за видеонаблюдение, която сама 
забелезва изоставен багаж на жп гари и вдига алар-
ма или тя може да предупреди екипажа на самолет 
при съмнение, че има терорист на борда. Много 
американски и европейски градове вече инвестират 
във видео системи, които ще разпознават подобни 
“аномалии”. Камерите се свързават локално до за-
писващи усторйства, които съзадат резистентност 
на системата, а чрез интернет връзка, обикновено 
VPN към центровете за бързо реагиране и щом соф-
туерът прецени, че има нещо подозрително вдига 
аларма и оператора преценява как да реагира. 

Създателите на такива системи ги обучават 
първоначално и залагат алгоритми в тях, а послед-
ващото дообучаване и настройки се правят от екс-
плоатиращите ги лица, с оглед на специфичните за-
дачи, заобикаляща среда и интензитет на движение 
в охранявания район.

Камерите наблюдават лицето и тялото и сле-
дят за специфични сигнали при лоши намерения 
от страна на човека - примерно обилно изпотява-
не, неестествено оглеждане или повишаване на 
телесната температура. Камерите са свързани към 
централен компютър, който събира, анализира и 
съпоставя видеоданните с цифрови такива от други 
източници - аудио сензори, параметрите на полета 
и машините и др., и решава дали наистина има за-
плаха, преди да изпрати предупредително съобще-
ние до персонала. Системата, за да усети странно 
поведение или “потенциални признаци за терорис-
тично действие”, трябва да се вземат предвид ог-
ромно количество променливи, които определят 
поведението на пътниците и то е различно според 
конкретната ситуация. Едва ли някой иска систе-
ма, която постоянно стресира екипажа с фалшиви 
аларми. Въпреки цялата тази сложност на процеси-
те и техния мониторинг обучението до този момент 
вдъхват надежда за бъдещето на тези системи.  

Цифровизацията на компонентите за виде-
онаблюдение позволява лесен обмен на дигитал-
ни данни между различни електронни системи на 
принципа на обратната връзка, което позволява да 
се изчистят много фалшивите сработвания и да се 
отсеят само истинските аларми за реакция. Масово-
то навлизане на отделни такива компоненти, цели 
инженерни режения и обединяването им в по-го-
леми интегрирани системи за сигурност, позвола-
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во ефективно да се противодейства на различните 
заплахи за сигурността в урбанизираните терито-
рии, където след достигане един праг от милион  
жители, правоохранителните органи работещи без 
помощта на технически системи за сигурност губят 
ефективността си в следствие на разнородността 
на средата и дори и увеличаването на щата не води 
до подобряване на средата за сигурностл Обратен е 
проблема в селските райони, където площта е голя-
ма с малко население и е неефективна работата на 
правоохранителните органи с класически методи, 
предвид големите транспортни разходи и разно-
родността на задачите.

Изводи и предложения

Съвременните системи за цифрово мрежово 
видеонаблюдение предоставят множество анали-
тични възможности, които са съчетани с гъвкавост 
и ценова ефективност. Отдалечения достъп позво-
лява централизиран обмен на дигитални данни и 
обработката им в реално време, което увеличава 
времето за реакция на правоохранителните органи.

Високо качество и детайлност на цифровото 
изображението е от съществено значение, за да 
може да се проследи ясно в детайли евентуален 
инцидент и да се идентифицират лица и обекти в 
него. Благодарение на прогресивното сканиране 

(progressive scan) и тетрамегапикселовите техно-
логии мрежовата камера може да осигури отлично 
качество на изображението при по-висока разде-
лителна способност, без загуба на зони или мъртви 
полета.

Намаляването на съхранявания запис посред-
ством аналитични функции води до икономия на 
средства от по-малък обем дисково пространство 
(разходите за дисково пространство са съпостави-
ми с цената на системата, но техният живот е огра-
ничен до 3-4 години, което е двойно по-малко от 
този на камерите), които могат да се инвестират в 
разширение на системите за видеонаблюдение 
като покриване на нови зони или добавяне на нови 
компоненти във вече съществуващи такива. А от 
друга по-малките масиви по-бързо се обработват 
интелигентната система, защото няма ли движение 
няма какво да анализираме.

Съвременните аналични системи за видеона-
блюдение са адекватен отговор на асиметричните 
заплахи на сигурността и са единственото вярно 
решение при опазването на обществения ред и си-
гурност, както в урбанизирани територии така и в 
селски райони, защото спестяват огромен ресурс на 
правоохранителните органи и намаляват техните 
реакции само до необходимите, а същевременно 
подават сигнал за действие при събития с латентен 
характер от гледна точка на пострадалия. 

1 http://www.dahuasecurity.com/solutions 18:00ч. на 10.03.2018 г.;
2 SAMSUNG, “Търговска брошура”, АНДИ БГ 2016;
3 https://www.milestonesys.com/solutions/platform/video-management-software 18:00ч. на 10.03.2018 г.;
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Афганските бежанци  
в геополитиката на Иран

Анелия Атипова

Резюме: Докладът цели да докаже умелото използване на афганските бежанци, като инструмент в ге-
ополитиката на Иран. За целта, за първи път  са разгледани два паралелно протичищи и напълно консолиди-
рани процеса - в страната и на международната сцена - на системното пререгистриране на този бежански 
сегмент и поетапното му въвличане в сирийския конфликт, от страна на Техеран. Това еднозначно превръща 
Иран в единствената страна, разработила стройна система от нормативни, финансови и психологически меха-
низми, чрез която да милитаризира афганите на територията си, превръщайки ги в „бежанци-войни”.

Ключови думи: Амайеш, хазари, Иран, милитаризиране, афгански бежанци, сирийска гражданска вой-
на, Хизбула, шиити, Пасдаран

    

THE AFGHAN REFUGEES IN THE GEOPOLITICS OF IRAN
Aneliya Atipova

Abstract:  The report aims to prove the skillful use of Afghan refugees as an instrument in the geopolitics of 
Iran. For this purpose, for the first time are analysed two parallel and fully consolidated processes - in the country and 
on the international stage - of the systematic re-registration of this refugee segment and its gradual involvement in 
the Syrian conflict, by Tehran. This unambiguously turns Iran into the only country, that has developed a sophisticated 
system of normative, financial and psychological mechanisms to militarise the Afghans on its territory, turning them 
into refugee warriors.

Key words: Amajes, Khazari, Iran, militarization, Afghan refugees, Syrian civil war, Hezbollah, Shi‘ite, Pashtaran

Геополитиката анализира международната роля 
на държавите от гледна точка на тяхното гео-
графско положение, природни богатства и де-

мография. В контекста на динамичния и неспокоен 
Близък изток, тя придобива характера на география 
на войната, в която всеки естествен или придобит 
ресурс, се използва като инструмент за силово на-
лагане на външнополитически интереси. Това важи 
изключително за човешкия фактор, с който започва 
и приключва всеки конфликт.

От тази гледна точка, един от най-оспорваните в 
политологията, конфликтологията и правото казуси, 
е милитаризирането на бежанците. Техният статут е 
регулиран в Женевската конвенция от 19511 и е въз-
приет като неприкосновен в международното право, 
а отстояването на правата им се счита за висш крите-
рий за демократичност на приемащата държава. 

От 2011 насам, Иран системно милитаризира 
афганските бежанци на своя територия и ги използ-
ва като инструмент в сирийския конфликт. Случаят 
е прецедент по две направления – на първо място, 
за първи път в историята на милитаризирането на 
бежанци става дума за разработване на дългосроч-
на стратегия, която включва поетапно изграждане 
и имплементиране на стройна законова уредба, 

която да обслужи този процес. На второ място – за-
щото Иран е транзитна държава за бежанците по 
пътя към Европа. Това означава, че престоят им там 
и придобитите характеристики, допълнени от етни-
ческия им произход и обстоятелства в родината им, 
играе критична роля за европейската сигурност.

Геополитически направления

Иран е един от най-оспорваните субекти на 
политическата международна сцена. Със своето 
геостратегическо положение и кутурно-религиози 
особености, страната е желан партньор и непрео-
долима пречка към налагане на влияние в богатия 
на природни ресурси Близък изток.

След Ислямската революция от 1979, Техеран 
следва устойчив външнополитически курс, целящ 
да съхрани режима на аятоласите. Приоритетите 
пред страната могат да бъдат сведени до поддър-
жане на етническия баланс, иранската ядрена про-
грама, износ на религиозния модел сред мюсюл-
манските народи и изтласкване на САЩ и съюзните 
му от региона2, което да послужи като плацдарм за 
Иран за запълване на силовия вакуум и да установи 
регионално лидерство.
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По отношение на енергийните и военни инте-
реси на Иран, като негови партньори с варираща 
устойчивост се очертават Русия, Турция и Сирия. По-
следната му осигурява излаз на Средиземно море, 
гарантирано от правителството на Башар ал-Асад.

Основните и опоненти на страната са САЩ, Са-
удитска Арабия и Израел- по религиозни и истори-
чески причини.

Иранското общество е съставено от 4 големи 
етноса, населяващи невралгични за Иран географ-
ски точки. Балансът между азерите на север, араби-
те на юг, кюрдите на запад и парсите, които съста-
вляват едва 40 % от населението, е поддържан бла-
годарение на система от ограничения и постоянен 
мониторинг от страна на иранските власти.

Ядрената програма на Иран е друг определящ 
за страната проблем, не толкова поради реалната 
и практическа приложимост, колкото поради изпоз-
лването и като разменна момента в преговорния 
процес за пълноценно връщане на Иран на между-
народната икономическа сцена. 

Третият стратегически приоритет – износът на 
религиозно влияние и доминиране сред близкоиз-
точните народи, е заложен в чл. 11 от Конституция-
та на страната3, който очертава стратегиески важни-
те държави – мюсюлмански, обединени в лоното на 
правилния Ислям и следващи общ път на проспери-
тет и развитие. Тази правна постановка залага ам-
бициите на Иран да доминира сред всички съседни 
мюсюлмански народи, като конфесионален и кул-
турен лидер.

За целта е разработена система от механизми 
за провеждане на външнополитически курс, който 
да доведе до контролирана стабилност в съседните 
държави – Ливан, Йемен, Бахрейн4, Сирия, Ирак и 
Афганистан, където има налично шиитско малцин-
ство. Тези държави формират стратегически обръч 
около Иран и са уязвими откъм американско воен-
но присъствие.

Иран провежда в тях двойнствена политика на 
„контролирана стабилност” или по-точно, на умере-
но дестабилизиране на местните режими, преодоля-
но в последствие с прокарване на иранско влияние.

Иран съумява да засили влиянието си в Ирак 
след падането от власт на Саддам Хюсейн и парти-
ята БААС през 2003, използвайки съперничеството 
между сунити и шиити. Според една от теориите за 
геополитика, контролът над стабилен Ирак би дал 
възможност на Иран да получи „излаз” към Сирия и 
Саудитска Арабия. През 2014 Иран оказва помощ и 
въоръжава кюрдската ария Пешмерга, в борбата и 
срещу Ислямска държава. Важно стратегическо пре-
димство дава влиянието, което Иран има над ирак-
ските шиитски милиции, които действат в Палестина 
и са проводник на интересите му срещу Израел.

По отношение на Афганистан, Иран провежда 
сходна външна политика. Той не подкрепя талиба-
ните, но въпреки това тайно и частично ги финанси-
ра до 1998. В периода 1979-1998, Иран е отворен за 
афгански шиитски бежанци (главно хазари), които 
идват наравно с пристъпилите преди тях икономи-
чески имигранти. След оттеглянето на СССР, Техеран 
изиграва важна роля за укрепването на правител-
ството на Хамид Карзай. Това е съпроводено с про-

мяна в бежанската политика спрямо граждани на 
Афганистан. Афганистан и съседен Таджикистан са  
част от концепцията за Голям Иран.

Сирия е друга невралгична точка за Техеран, 
наравно с Ливан, чиято стабилност е от ключово 
значение за ислямската държава. Сирийската араб-
ска република е единственият устойчив партньор на 
страната на аятоласите след ислямската революция 
през 1979. Някой геостратези я наричат „35-та про-
винция”, поради буферната роля в противодействи-
ето за Саудитска Арабия и САЩ. Това предпоставя 
встъпването на страната в сирийския конфликт, в 
подкрепа на Башар ал-Асад.

 
Инструменти на влияние

Крехкият вътрешен баланс между етносите в 
Иран изисква неявна, но категорична външна по-
литика.  Изхождайки от интересите си, Иран следва 
добре планирана геополитическа стратегия, която 
запазва незасегната неговата правосубектност, за 
сметка на пара- и прокси- военни формирования. 
По този начин, страната откланя директни нападе-
ния и не допуска конвенционална война. 

Иран финансира групировки, посредством 
които противостои на опонентите си, стъпвайки 
на територията на съседни държави. Най-важните 
сред тях са ливанската Хизбула, Гвардията на па-
зителите на ислямската революция – ПАСДАРАН 
(отделът за външни операции - КУДС) и Афганската 
шиитска милиция – Лиуа Фатимиюн.

Хизбула е създадена през 1982 в Иран5, от 
около 1500 бойци от Гвардията на пазителите на 
исламската революция (ПАСДАРАН), като отговор 
на израелската окупация в южен Ливан. Организа-
цията действа на територията на Ливан и има по-
литическо и военно крило, изпълняващи съответно 
социални и военни функции.

Финансирана от Иран и считана за „ударна 
сила” на аятоласите, Хизбула действа като бойна 
група в Сирия от началото на конфликта през 2011. 
Според някои анализатори, целта на Иран е да пре-
несе концепцията за военно-политическото форми-
рование на сирийска територия, като по този начин 
да се включи активно в социалния, военния и поли-
тическия живот на следвоенна Сирия. Съществуват 
данни, че организацията участва също в бойните 
действия в Ирак от 2014, както и в Йемен през 2015. 

Перспективата за учредяване на коалиция 
между палестинската ФАТАХ и ливанската Хизбула, 
както и победата на последната на парламентарни-
те избори в Ливан през май 2018 с мнозинство, съз-
дава предпоставки за заздравяване и разширяване 
на влиянието на Иран в региона.

След атентата в Сарафово през 20126, при кой-
то загиват 11 израелски туристи и български граж-
данин, военното крило на Хизбула е признато за те-
рористична организация от ЕС. Актът се тълкува от 
много анализатори като опит за индиректен (про-
кси) удар по Иран. Хизбула не поема отговорност за 
атентата.

В основата на Хизбула (партията на Аллах), 
стои Гвардията на пазителите на ислямската рево-
люция – ПАСДАРАН. Основана с Конституцията на 
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страната от 1979, тя е „отговорна да защитава не-
зависимостта и териториалната цялост на страна-
та, както и реда в ислямската република” (чл. 143). 
ПАСДАРАН е създадена като религиозен контра-
пункт на армията на Иран - АРТЕШ, чиито офицери 
са образовани на запад и не крият симпатиите си 
към шаха. За разлика от АРТЕШ, пригодена за кон-
венционални бойни действия, гвардията участва 
в тайни операции зад граница. Наред с факта, че в 
ислямската гвардия на пазителите не могат да бъ-
дат допускани чужденци (чл. 145), правителството 
е задължено да и предостави „достъп до всички 
бойни снаражения и средства за водене на война” 
(чл. 151). По тази причина, ПАСДАРАН има достъп до 
ракетната програма на Иран,а  според някои източ-
ници – и до ядрената.

ПАСДАРАН има стройна организация, която 
включва доброволческите шиитски милиции БА-
СИДЖ (вътрешно звено, натрупало опит в бойните 
действия в ирано-иракския конфликт и изпълнява-
що ролята на своеобразна морална полиция) и КУДС 
(звено за външни неконвенционални операции).

Към днешна дата, е потвърдено участието му 
в Сирия, Ирак, Йемен, Ливан, както и оказването на 
подкрепа на Хизбула и шиитските милиции, дейст-
ващи в региона. 

Последният инструмент, който Иран активно 
използва във воденето на своята „делегирана вой-
на” в Широкия изток, е Афганската шиитска мили-
ция – Лиуа Фатимиюн7. Основана е през 2014 в град 
Машхад – вторият по големина в Иран и се счита за 
финансирана, обучавана и въоръжавана от ПАСДА-
РАН (Виж Фиг.1).

Лиуа Фатимиюн е наследник на Армията на 
Мохаммад и Бригадата Абузар – други две групи-

ровки, финансирани от Иран и използвани във вой-
ната с Ирак и СССР. Към днешна дата, тя наброява 
14 000 души и е известна с факта, че набира бойци 
сред афганите в Иран и Афганистан, изповядващи 
шиизма. Взима участие на страната на Башар ал-
Асад в Сирия от създаването си до 2017.

Всички тези инструменти имат нещо общо, 
което поставя под въпрос доколко правова и докол-
ко мюсюлманска държава е Иран. А именно – кон-
тингентът на обучаваните, въоръжавани и изпраща-
ни зад граница бойци. Логично е да предположим, 
че една прокси война изисква наемници, тъй като 
използването на етнически иранци като жива сила е 
доказателство за открита война – нещо, което Иран 
цели да избегне.

 
Амайеш

Системният прием на афганистански бежанци 
в Иран датира войната между СССР и Афганистан. 
Още тогава страната отказва международна финан-
сова подкрепа и поема почти изцяло тежестта на 
бежанския натиск8. Това гарантира суверенната по-
литика по отношение на лицата, потърсили закри-
ла на иранска територия и предoтвратява бъдещо 
вмешателство.

Непосредствено след оттеглянето на СССР, 
иранското правителство поема нов курс в полити-
ката си към афганистанските имигранти.

От 2000-та насам усилията му са насочени 
към пре-регистриране на афганистанските бе-
жанци и засилена политика по връщането им в 
страната на произход. Процесът по пререгистри-
ране Амайеш е стартиран за първи път през 20029 
и подновен през 2011, когато Иран взима участие 

Фиг.1. Органиграма на ПАСДАРАН
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в конфликта със Сирия. Той засяга лица, влезли в 
страната преди 2001, т.е. – вече установили се и от-
носително интегрирани. От тази гледна точка, това 
са хора, податливи на манипулации и годни за екс-
плоатация поради съзнанието, че могат да загубят 
живота, който са изградили в страната за повече от 
10 години.

 По последни данни, около 3 млн. афганистан-
ци живеят в Иран, 1 млн. от които имат бежански 
статут10, а останалите са третирани от национал-
ното законодателство като нелегални имигранти.  

Отговорна институция за провеждането на 
пререгистрирането, е иранското Бюро по въпросите 
на чужденците и имигрантите11.

В резулат на Амайеш 2, от бежанците са иззети 
бежанските карти, удостоверяващи техния статут и 
са им издадени документи за временно пребивава-
не в Иран, без посочен срок. Това ги прави уязвими 
срещу бъдещо експулсиране и цели да улесни връ-
щането им в родината им.

Същата година, 2011 иранското правителство 
подема още една инициатива - за регистриране на 
нелегалните имигранти в страната, които никога не 
са имали бежански статут. За целта, те са притис-
нати да се сдобият с афганистански документи. По 
този начин депортирането им е улеснено много-
кратно. В резултат на това, между януари и септем-
ври са депортирани 190 000 афганистанци. 

Наред с депортирането, над тях действа систе-
ма за репресии, непозволяваща достъп до образо-
вание, право на собственост, банкови сметки и сво-
бода на движение.

През 2007 са въведени т.нар. „зони, забранени 
за движение” за бежанци, включително афганис-
танци12. В случай, че бежанец влезе нерегламенти-
рано в забранена зона, автоматично добива статут 
на нелегален имигрант и следва да бъде депорти-
ран от страната.

Промените в иранската политика спрямо аф-
ганските бежанци следват своята устойчива логи-
ка и довеждат до практическата невъзможност за 
социалната им интеграция. По данни на ВКБООН от 
2002 до 2012, от страната са депортирани 902 000 
афганистанци13.

АФГАНСКИТЕ БЕЖАНЦИ В СИРИЯ

Вътрешните промени в Иран, засягащи бежан-
ската политика, се развиват в координиран ритъм с 
промените в международния контекст. Паралелно 
с началото на Амайеш 2, страната встъпва в кон-
фликта в Сирия, подкрепяйки Башар ал-Асад. Това 
се случва в края на 2011 и началото на 2012, като 
първоначално подкрепата е логистична и техноло-
гична, въоръжаване и финансова помощ, за прео-
доляване на санкциите, наложени срещу режима на 
Асад14 от Запада.

Синхронът между действията вътре и извън 
страната, говори за добре планирана геополитиче-
ска стратегия за модулиране на афганския бежански 
фактор и използването му за военни цели. Целта е 
да бъдат обслужени нуждите на Техеран от бойци с 
неирански произход.

През 2012, подкрепяната от Иран Хизбула, за-

силва действието си в Сирия. Международната об-
щественост обвинява Иран, че предоставя на шиит-
ските бойци подрепа, ползвайки иракското въздуш-
но пространство. Част от бойците, които Хизбула 
използва, са шиитски наемници.

Иранското присъствие се увеличава значител-
но през 2013, когато Техеран изпраща 4000 военно-
служещи15, по молба на Асад. Отрядите са съставе-
ни от представители на КУДС и части на редовната 
армия АРТЕШ. Паралелно с това се засилва и влия-
нието на Хизбула, която действа във всички ключо-
ви зони в Сирия, а бойците и достигат 8000 души.

Междувременно, в Иран тече кампания по 
принудително  извеждане и налагане на дискрими-
национни практики срещу афганските бежанци. Ре-
дица международни организации сигнализират за 
системно нарушаване на човешките им права.

По данни на Human Rights Watch16 от 2013, аф-
ганистанските имигранти в Иран биват малтретира-
ни, дискриминирани и подлагани на расизъм.

Следващата 2014, не просто бележи ръст в 
присъствието на ирански и на шиитските войски в 
Сирия, контролирани от офицери на КУДС, но и е 
свързано с учредяването на Афганската шиитска ми-
лиция – Лиуа Фатимиюн, в Машхад. Това е резултат 
от засилването на позициите на Ислямска държава 
в Ирак и Леванта. 

Тенденцията продължава и през 2015 година, 
когато Иран изпраща стотици доброволци от БАСИ-
ДЖ и шиитски отряди от Ирак. През есента, на си-
рийска територия се намират 7000 ирански бойци, 
изпратени да подкрепят руската въздушна офанзива 
и наземната намеса на Хизбула. Това е и годината на 
„нахлуване” на шиитските доброволци, подкрепяни 
от Иран. Те не са иранци и наброяват над 20 000.

По-голямата част от тях са хазари шиити, вер-
бувани от Лиуа Фатимиюн и в последствие трени-
рани - както от ПАСДАРАН, така и от Хизбула, което 
говори за различни направления, по които те да бъ-
дат изпратени.

В публикация от 2015, независимата неправител-
ствена организация Afganistan Analysts Network17 от-
белязва, че „никой етнос не е така солидно пред-
ставен, както хазарските бежанци сунити”. Броят им 
към 2014 е между 12 000 и 14 000. 

Информацията се потвърждава и „от вътре”. В 
свое изявление, афганският шиитски лидер в Иран, 
аятолах Кабули, заявява, че иранското правителство 
ползва афгански младежи, да се бият на страната на 
Асад в Сирия, като им обещава „всичко – от заплата 
до легален престой”18.

Освен бежанците, сред вербуваните лица, 
са също така нелегални имигранти, затворници и 
деца, откупени от родителите си. Всяка категория е 
по свой начин уязвима и податлива на злоупотреба 
от страна на властта.

Реакциите на световната общественост довеж-
дат до смекчаване на тона от страна на Иран. Съ-
щата година, 2015, върховният лидер аятолах Хаме-
ней заявява, че „нито едно дете – дори нелегално 
пребиваващо, не може да остане без достъп до об-
разование”19 и позовава това свое решение на Кон-
ституцията и ислямския морал, които прокламират 
развитие за всички мюсюлмани. 
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Този акт задейства меката сила на религиозна-
та мотивация, като вдъхновява и консолидира ре-
дица афгански бежанци и други шиитски малцин-
ства от съседни страни, да се включат във войната, 
на страната на Асад, приемайки  Иран като свой по-
кровител и лидер. 

През 2016 протичат два интересни паралелни 
процеса, които засягат милитаризирането на бежа-
нци. Това е последната година на активно участие 
на Иран в конфликта в Сирия, която същевременно 
бележи ръст на шиитските бойци – прокси-крила 
на страната. Техеран подменя конвенционалните 
бойни действия, като редуцира редовната армия 
АРТЕШ и КУДС до 1000 души, главно ръководен със-
тав, с прокси-бойци – милитаризирани афгански бе-
жанци, шиити – от етноса хазарии.

Докладите на Human Rights Watch изместват 
фокуса от репресиите над афгански бежанци, към 
милитаризирането им и изпращането им в чужбина. 

Въпреки острата реакция на Афганистан20, ве-
роятността от консолидиране на този демографски 
сегмент от иранското общество около идеите на 
шиизма, перспективите за законен престой, работа 
и бъдеще, дава изгледи за дългосрочна тенденция 
на участие.

Иранското правителство разработва система 
от механизми на границата на „доброволното” и 
„принудата”, с която снема юридическата отговор-
ност от себе си и съумява да въвлече афганските 
бежанци в кървав и безалтернативен за тях сблъсък 
на геополитически интереси.

Ако трябва да изведем основните характерис-
тики на ефекта „Амайеш 2” (виж фиг.), то бихме мог-
ли да кажем, че това е процес на системно отнема-
не на права на афгански бежанци, милитаризиране 
и експлоатация в бойни действия, на циркулярен 
принцип. В даден момент, контролът над тези бой-

ци би се оказал невъзможен и те биха се оказали 
доста опасен мобилен рисков сегмент за ЕС.

Последното декларирано участие на Иран в 
Сирия е през 2017, когато Техеран декларира побе-
да над Ислямска държава.

Това извежда на преден план въпроса какво се 
случва с афганските бежанци-войни, след като се 
завърнат в Иран? 

Перспективите пред оцелелите са три –
да бъдат използвани като спящ милитари-
зиран ресурс за бъдещи действия, да бъдат 
върнати в Афганистан или да поемат към Ев-
ропа21. С целия си боен опит и подготовка22. 

Заключение 

         Иран е единствената в света, която разра-
ботва специална законодателна рамка, за да обез-
печи милитаризирането на чужд бежански контин-
гент на своя територия. 

С въвеждането на Амайеш 2, иранското прави-
телство постига две цели. На първо място, от стра-
ната е изведен огромен брой нелегални имигранти, 
които биха могли да се окажат проводник на чуждо 
влияние. От друга страна, пререгистрирането на бе-
жанци и трудови имигранти и превръщането им в 
„лица с временен престой”, ги прави уязвими откъм 
репатриране – следователно, склонни да воюват, за 
правтото да останат.

Въпросът в каква степен са радикализирани и 
дали са изпратени в ЕС с цел, очертава фундамента-
лен и дългосрочен за европейската сигурност про-
блем. 

Фактът, че на територията на Босна и Херцего-
вина все още има спящи клетки на муджахидини, 
както и предложението на Албания през 2016 (го-
дината на прокси-нахлуването в Близкия Изток) да 

Фиг.2. Циркулация на милитаризирани бежанци: Иран – Близък Изток – ЕС
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приеме „иранските опозиционери-муджахидини“23 
доброволно, което хвърля в смут не просто евро-
пейците, но и самият Иран, извикват размисли за 
евентуален бъдещ конфесионален конфликт. 

Много вероятно е, сектарианското противо-
борство между сунити и шиити да се пренесе в Ев-
ропа и да я превърне във войн на 2 фронта, между 
две цивилизации.

Не бива да забравяме, че основен елемент на 
геополитиката човешкият фактор. Милитаризация-
та, радикализацията, конфликтите са възможни 
там, където има етнически групи.

А Иран дава всички основания да се смята, че 
умело използва бежанската карта (като предвари-
телно я милитаризира). Въпрос на време е това да 
се случи в Европа.
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Санкции, ракети и хибридни заплахи: 
Посткримската конфронтация  

между Русия и Запада
д-р Пламен Димитров

Резюме: Докладът анализира военно-политическата конфронтация между Русия и Запада след анекси-
ята на Крим от март 2014 г. през призмата на дилемата на сигурността. Авторът критикува и отхвърля популяр-
ната теза, че след 2014 г. светът е навлязъл в състояние на нова Студена война. Опирайки се на статистически 
данни за демографската, икономическа и военна мощ на Русия и на западните блокове НАТО и ЕС, авторът 
аргументира твърдението, че става въпрос за силно асиметрична конфронтация между два неравностойни 
геополитически полюса, която няма глобален и тотален характер. 

Ключови думи: Русия, САЩ, НАТО, асиметрична конфронтация, дилема на сигурността

Abstract: This paper analyzes the military-political confrontation between Russia and the Western block from 
the point of view of the well-known IR theory of the security dilemma (spiral model). The author criticizes and rejects 
the popular notion that after 2014 we have witnessed the new Cold war. Having in mind the statistical data about 
demographic, economic, and military might of Russia and the western countries, the author claims that there is an 
asymmetric confrontation between two unequal blocks. This confrontation is neither global nor total. 

Key words: Russia, U.S., NATO, Asymmetric confrontation, Security dilemma

Рухването на Съветския съюз през 1991 г. до-
веде до появата на еднополюсен световен ге-
ополитически ред, в който имаше една супер-

сила - САЩ, разчитаща на съюзнически отношения 
със следващите по сила 4-5 държави. Десетилетие 
по-късно обаче несистемни играчи на международ-
ния терен хвърлиха ръкавицата на предизвикател-
ството срещу световния лидер, организирайки на 
негова територия най-зрелищните и мащабни теро-
ристични атаки в световната история. Ислямистките 
терористични мрежи обаче нямат нито потенциал 
нито амбиция да бъдат един от силовите полюси на 
геополитическата сцена, те целят единствено ней-
ната дестабилизация. Затова много по-сериозно 
предизвикателство за западноцентричния свето-
вен ред стана възходът на големи незападни нацио-
нални държави. През първите две десетилетия на 
нашия век такива държави са Китай, Русия и Иран, а 
голям потенциал за нарастваща геополитическа те-
жест имат и Индия и Бразилия. Така към средата на 
второто десетилетие на ХХI век се оформи многопо-
люсна небалансирана система на международните 
отношения, в която САЩ си остават открояващ се 
лидер, намиращ се в центъра на световната финан-
сова архитектура и на сложна мрежа от военно-по-
литически съюзнически ангажименти с държави 
от различни региони на планетата. Американското 
лидерство обаче е оспорвано все по-настойчиво от 
Китай в сферата на икономиката и от Русия във во-

енната област. Балансът в тази система е неустой-
чив, първо защото китайският икономически рас-
теж е много по-бърз от този на западните държави 
и второ, защото амбициите на Русия надхвърляха 
скромното място, което тя заемаше на световната 
сцена след десетилетието на икономически и ге-
ополитически упадък в края на ХХ век. Известният 
американски изследовател на международните 
отношения и един от най-видните представители 
на школата на неореализма Джон Миършаймър 
смята, че многополюсната небалансирана система 
е най-нестабилната, тъй като структурата й е кон-
фликтогенна1. 

Няма съмнение, че единствената държава, 
която има потенциал да влезе в борба със САЩ за 
световното лидерството е Китай, защото китайска-
та икономическа мощ лесно би могла да бъде тран-
сформирана и във военна, а китайските инвестиции 
по цял свят да станат проводник на политическото 
влияние на Пекин в глобален план. Темата на този 
доклад обаче е противопоставянето между Запада 
и Русия, поради което няма да се спирам сегашна 
и бъдеща роля на Китай в геополитическите борби. 

Промененият геополитически контекст

В първите две десетилетия след разпадането 
на Съветския съюз западният геополитически блок 
се разшири значително чрез приемането на държа-
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вите от т. нар. „стара Източна Европа” в НАТО и в Ев-
ропейския съюз. На дневен ред бе поставен въпро-
сът за геополитическата принадлежност на страни-
те от „новата Източна Европа”, т.е. – европейските 
бивши съветски републики. С цел тяхното приобща-
ване към Евросъюза и в замяна на пълноправното 
членство, което не може да им бъде предложено, 
през 2008 г. ЕС инициира, а през 2009 г. стартира 
инициативата „Източно партньорство”. Още пре-
ди това обаче т.нар. цветни революции в Грузия и 
Украйна обърнаха геополитическия вектор на тези 
две държави към Запада.  

Междувременно обаче Русия успя да излезе 
от кризата, в която се намираше, и към 2014 г. под 
ръководството на президента Путин бе постигната 
консолидация на държавната власт. Центробежни-
те тенденции в страната бяха пречупени, а също и 
политическите амбиции на олигарсите2. Значител-
но се увеличи и размерът на руската икономика, но 
тук трябва да направим изричната уговорка, че гла-
вен фактор за това увеличение бяха високите меж-
дународни цени на нефта в периода 2008-2014 г.  
При втория президентски мандат на Путин (2004-
2008) Русия вече настойчиво се опитваше да си вър-
не доминиращите геополитически позиции в пост-
съветското пространство като временна кулмина-
ционна точка на този стремеж бе война с Грузия от 
лятото на 2008 г., която окончателно реши въпроса 
за съдбата на сепаратистките грузински райони Аб-
хазия и Южна Осетия. Въпреки това до 2014 г. Запа-
дът и Русия не бяха противници, а само съперници 
за геополитическо влияние. Борбата за надмощие 
между тях се водеше с политически и икономиче-
ски средства без пряко военно противопоставяне. 

Бурните събития в Украйна от началото на 2014 г.  
промениха радикално картината на отношенията 
между Запада и Русия. Смяната на властта в Киев, 
извършена под натиска на улични демонстрации, 
създаде временна ситуация на нестабилност. Това 
отвори прозорец на възможностите за решителни 
действия на Русия, която в много кратък срок оку-
пира Крим с военна сила без да срещне съпротива, 
а след това дирижира референдум за присъеди-
няването на полуострова към Руската федерация. 
Анексията на Крим бе политически, но и военен акт, 
мотивиран от страховете на Москва да не загуби 
изключително важната база на руския Черномор-
ски флот в Севастопол. Успехът в Крим насърчи се-
паратистки бунт в Донецка и Луганска област на Ук-
райна, който бе инспириран и подпомаган военно и 
финансово от Русия. От 2015 г. Донбас се превърна 
в зона на поредния замразен конфликт в постсъвет-
ското пространство. 

Западът не успя да реагира на руската експан-
зия от пролетта на 2014 г. поради причини от меж-
дународно-правен и военен характер. Украйна не 
е член нито на НАТО, нито на ЕС, поради което не 
може да апелира за съюзническа солидарност. На 
нейна територия нямаше и войски на САЩ или на 
държави от Европейския съюз, докато руските сили, 
окупирали Крим, дойдоха от своята собствена база 
на самия полуостров. 

Но анексията на Крим и подкрепата за сепара-
тисткия бунт в Източна Украйна промениха из осно-

ви начинът, по който САЩ и страните от Евросъюза 
гледат на Русия. Това не е единствената промяна 
на държавни граници в Европа през последните 
десетилетия, но пък е първият случай след края на 
Втората световна война, при който една европейска 
държава присъединява със сила част от територия-
та на свой по-слаб съсед. Международно-правни-
ят и геополитически ред в Европа е нарушен грубо, 
което изискваше реакция от страна на САЩ и него-
вите съюзници от ЕС. Поради своето право на вето 
в Съвета за сигурност на ООН Русия трудно може да 
бъде санкционирана политически. Военното й из-
тласкване от Крим и Източна Украйна също не е ре-
алистична опция, защото Западът не е готов да води 
голяма война заради една бивша съветска републи-
ка, пък била тя и най-голямата и най-важната след 
Русия. Така се стига до решението за налагането на 
санкции срещу Москва, които са икономически по 
характер, но поне в първоначалния си вариант имат 
по-скоро политическа и морална стойност, докол-
кото не водят до нарушаване на търговския обмен 
между Русия и Запада. От своя страна Москва нала-
га контрасанкции срещу част от селскостопанския 
внос от ЕС и САЩ. Те обаче имат съвсем незначител-
но отражение върху мощните икономики на държа-
вите от евроатлантическия блок. 

Военното противопоставяне

Анексията на Крим и появата на две непри-
знати сепаратистки републики в Източна Украйна 
тревожат Запада и по друга причина, а именно – че 
по източния фланг на НАТО има държави, които са в 
аналогична ситуация с отцепилите се украински ра-
йони – наличие на големи групи руски/рускоезични 
малцинства и непосредствено съседство с Русия. 
При това става дума за Литва, Латвия и Естония, 
които са значително по-малки по територия и насе-
ление от Украйна и това ги прави по-уязвими. 

Анексията на Крим води до рязка промяна на 
военно-стратегическия баланс в Черно море. Ру-
сия поема контрола над важния полуостров, както 
и над всички военни обекти в неговите уникални 
заливи Севастопол и Балаклава. Азовско море на 
практика става руско, защото Москва контролира 
и двете страни на Керченския пролив. Освен това 
Русия има пълен военен контрол над Абхазия, коя-
то заема половината от грузинското черноморско 
крайбрежие. Украйна престава да бъде военномор-
ска сила, а Грузия не е такава още от 2008 г., когато 
руснаците потопяват нейния военен флот в приста-
нището Поти. 

Логично Русия взема мерки да превърне Крим 
в непревземаема крепост, за да осуети всякакви оп-
ити на Украйна за реванш. На полуострова са разпо-
ложени брегови ракетни системи с далечен обсег, 
а също и най-модерните зенитно ракетни системи 
С-400. Към тях се добавят съвременни подводници, 
кораби и самолети, както и радарни системи. Мос-
ква намеква, че ако е необходимо няма да се поко-
лебае да разположи в Крим и ядрено оръжие. Дъл-
госрочната цел на Русия е да създаде в черно море 
т. нар. зона на ограничение и забрана на достъпа и 
маневрите на противника – А2/АD – anti-access and 
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area denial). Това означава над Черно море да има 
военно-стратегически „мехур“, като влизането в 
него да бъде или невъзможно или пък да има мно-
го висока цена, измерена в човешки жертви и мате-
риални загуби3. 

Руските действия в Крим и заплахата за източ-
ния фланг на НАТО водят до промяна в стратегиче-
ското планиране на Алианса. Това става ясно още на 
срещата на върха в Уелс през септември 2014 г., но 
конкретни мерки за засилване на източния фланг на 
организацията са одобрени на срещата във Варша-
ва в средата на 2016 г. НАТО решава да разположи 
допълнителни военни сили в прибалтийските ре-
публики и Полша, а също щаб на многонационал-
на сухопътна бригада в Румъния. В края на 2017 г. 
генералният секретар на Алианса Столтенберг за-
явява, че след кризата в Украйна от 2014 г. числе-
ността силите за бързо реагиране на НАТО е утрое-
на и е достигнала 40 хиляди души като 5000 от тях 
са готови да заемат бойни позиции за няколко дни. 
Освен това Алиансът активизира военните учения, 
засилва контрола над въздушното пространство 
над трите балтийски републики и разполага четири 
допълнителни тактически многонационални групи 
на източната граница на НАТО4. 

Значително са усилени и мисиите на НАТО, 
обединени под названието Еър полисинг. Това са 
колективни мисии, насочени към засичане, просле-
дяване и идентифициране на чужди самолети, на-
рушаващи въздушното пространство на Алианса. И 
в това направление главното внимание е съсредо-
точено към Прибалтика. Организационната струк-
тура на НАТО също търпи промени, насочени към 
адаптиране спрямо новата геополитическа среда 
на конфронтация с Русия. На срещата в Уелс е взе-
то решение за създаване на т.нар щабни елементи 
за интегриране на силите на НАТО на територията 
на България, Румъния, Полша, Литва, Латвия и Есто-
ния, а през 2016 г. към тях са добавени и Унгария и 
Словакия. Тези структури имат статут на междуна-
родни щабове. Тяхна основна задача е да подсигу-
рят гладкото взаимодействие между националните 
сили и силите за незабавен отговор на НАТО в слу-
чай на задействане на член 5 от Северноатлантиче-
ския договор. Освен това страните от Алианса си 
поставят за цел до 2024 г. да доведат своите военни 
разходи до минимално ниво от 2% от БВП.  

Стратегическото противопоставяне между Ру-
сия и НАТО може да бъде обяснено с известната в 
науката за международните отношения дилема на 
сигурността. Тя е широко използвана от учените от 
школата на реализма и се базира на схващането, че 
международната политика е анархична, без единен 
ръководен център и всяка държава се стреми да 
увеличи максимално своята сигурност5. Това може 
да стане чрез подобряване на военните способ-
ности (количествено и качествено нарастване на 
армията и въоръженията, известно като вътрешно 
балансиране), или чрез намирането на нови външ-
ни съюзници (външно балансиране). Подобно по-
ведение обаче се разглежда като заплашително от 
другите участници в международната система и те 
отговарят със симетрични мерки. Обикновено вся-
ка държава или военен блок смята своето поведе-

ние за защитно, а това на потенциалния противник 
– за агресивно. Така се влиза в спирала на въоръжа-
ването и конфронтацията, поражда се напрежение, 
което в най-лошия случай може да ескалира във во-
енен конфликт. 

Връща ли се светът към врeмето на 
Студената война?

Тази картина на съвременната конфронтация 
между Русия и Запада често е описвана от журна-
листи и дори от политически анализатори като нова 
Студена война. Привържениците на подобна теза 
се позовават на факта, че и сега, и по времето на 
Студената война имаме конфронтация между два 
геополитически полюса с центрове в Москва и Ва-
шингтон. Приликите обаче свършват до тук, а раз-
ликите са много повече. 

Първо, по време на Студената война ставаше 
въпрос за тотален геополитически и идеологически 
сблъсък между два блока, които обхващаха целия 
свят. Второ, силите на тези два блока бяха сравни-
телно равностойни. Днес светът въобще не е дву-
полюсен. Освен Русия и евро-атлантическия Запад, 
на сцената са и Китай, Индия, Бразилия и други 
по-малки сили, които въобще не се чувстват длъж-
ни да гравитират около Вашингтон или Москва и 
никой не може ги принуди да го правят. Освен това 
конфронтацията е загубила своя идеологически 
компонент – навремето Кремъл предлагаше или 
направо налагаше универсална идеология – кому-
низма, която беше привлекателна за редица ново-
появили се държави в Азия и Африка. Днес Русия 
акцентира върху консервативните ценности и пра-
вославието, но колцина са православните по света? 

Най-очевидната разлика между годините на 
Студената война и нашето съвремие обаче е ог-
ромното неравенство на силите между Русия и 
Запада, което наблюдаваме днес. През 1980 г., на-
пример, населението на СССР е по-голямо от това 
на САЩ и дори ако към американците добавим За-
падна Европа, Япония, Канада и Австралия, то жите-
лите на Съветския съюз и източноевропейските му 
сателити са едва два до три пъти по-малко. По това 
време брутният вътрешен продукт на САЩ е само 
два пъти по-голям от този на СССР, а чак до 70-те го-
дини на миналия век има паритет между военните 
разходи на двете суперсили. 

Каква е ситуацията днес? Населението на Ру-
сия е 147 милиона души, американците са 327 млн., 
а техните съюзници от Европейския съюз – 512 
млн. Диспропорциите в икономическото развитие 
са още по-драстични. Брутният вътрешен продукт 
на Русия за 2017 г. е $1,5 трилиона, на САЩ – $19,4 
трлн., а на ЕС – $17,3 трлн6. Т.е. – дори без да броим 
верните американски съюзници Япония, Южна Ко-
рея или Канада, икономиката на Запада е близо 25 
пъти по-голяма от руската. А големината на иконо-
миката до голяма степен предопределя и военните 
разходи на държавите. Затова американците харчат 
за военни нужди 10 пъти повече от Русия, а ако до-
бавим и техните съюзници, разликата ще надхвър-
ли 15 пъти. 
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Т.е. – става въпрос за една силно асиметричен 
конфронтация между два неравностойни геополи-
тически полюса, която няма нито глобален, нито то-
тален характер. Двете противостоящи си страни не 
са прекъснали дипломатическите, икономически и 
културни контакти помежду си, техните държавни 
лидери редовно се срещат и разговарят. Отношения-
та между Москва и Запада са обтегнати най-вече във 
военната област, където конфронтацията е най-явна. 
За период от около две години след анексията на 
Крим заседанията на Съвета НАТО-Русия са прекра-
тени. През 2016-2018 г. обаче са проведени няколко 
срещи в този формат, което означава, че каналът за 
комуникация между военните е възстановен, макар 
че след 2014 г. доверието вече го няма. 

Въпреки че във военно-икономическо отноше-
ние Русия отстъпва на западния блок, тя разчита на 
няколко фактора, които й позволяват да не загуби 
битката или най-малкото да създава илюзията за 
равностоен двубой. На първо място, това е силата 
на ядреното възпиране, което отново стана фактор 
в международните отношения. Освен това Русия си 
остава военна сила номер две в света – позиция, 
която бавно е ерозирана от икономическия фактор, 
но ще бъде съхранена поне за още едно-две десе-
тилетия. С намесата си в конфликта в Сирия през 
2015 г. Русия показа, че е единствената незападна 
сила, способна да проектира военна сила в отдале-
чени райони, с които няма обща граница. 

Освен конкретните военни акции в Крим и в 
Сирия, след 2014 г. Русия използва военната си мощ, 
за да се придържа към международно поведение, 
което британският изследовател Марк Галеоти на-
ходчиво обозначава като хеви метъл дипломация. 
Става дума за набор от действия, включващи ма-
щабни военни учения, симулиращи нападения сре-
щу държави от западния блок, предислокация на 
военни части по начин, който изпраща политически 
послания, и полети на военни самолети по ръба, а 
понякога и отвъд него, на териториалната зона, от-
бранявана от европейските членки на НАТО7. В съ-
щото русло се вписват и хвалбите на руския лидер 
Владимир Путин в навечерието на президентските 
избори от 2018 г., когато той заяви, че страната му 
разполага с невиждани ракети с атомни двигатели 
и безпилотни подводни апарати. Целта на тази хеви 

метъл дипломация е да обърква, разделя и възпира 
западните държави и по този начин Русия да има 
свобода на действие в рамките на постсъветското 
пространство.  

Освен това Русия се възползва от по-добрите 
възможности да концентрира силите си, от еди-
ноначалието при вземането на решения и от естест-
вените слабости на демокрациите, за да се превър-
не отново в незаобиколим фактор на международ-
ната сцена.

Съзнавайки колко много отстъпва на Запада, Ру-
сия не се стреми да се мери с американците по военно 
присъствие в най-различни точки на земното кълбо, 
нито пък с европейците на полето на икономическа-
та и политическа интеграция. Москва има лидерска 
роля в едно хлабаво обединение, наречено Евразий-
ски икономически съюз, но освен Русия то включва 
3-4 държави с незначителна мощ, които въобще не 
влияят на съотношението на силите в глобален план. 

Затова Русия разчита на асиметрични дейст-
вия, които да разколебаят единството и стабил-
ността на Запада. За тях не са нужни нито ракети, 
нито много пари, а оръжия от арсенала на т. нар. 
хибридна война – шпионаж, пропаганда, опити за 
направляване на общественото мнение чрез марке-
тингови технологии. 

От своя страна Западът е отслабен от кризата на 
демокрацията в последно време. След избирането 
на Доналд Тръмп за президент на САЩ външната по-
литика на Вашингтон стана хаотична и непоследова-
телна, а западният свят на практика остана без ясно 
лидерство. Събитията около излизането на САЩ от 
сделката за ядрената програма на Иран показват, че 
по някои конкретни казуси контурите на разделител-
ните линии в света могат да се променят значително. 

В заключение трябва да се отбележи, че след 
февруари 2014 г. наблюдаваме завръщане на класи-
ческата геополитика в стратегическото противопос-
тавяне между Русия и НАТО. Територията и възмож-
ностите за нейната отбрана отново имат значение. 
Конфронтацията между Москва и западния блок 
обаче не е глобална, тя има ограничен географски 
обхват и не прониква във всички сфери на общест-
вения живот. Наличието на други могъщи държави 
извън Русия, САЩ и ЕС, създава предпоставки за 
преформатиране на международната система. 
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Планиране на операции на оперативно 
ниво - съпоставка между директивата 

за всеобхватно планиране на операции 
в НАТО (copd v2.0) и националното 

ръководство за планиране на операции 
част II – оперативно ниво

майор Станимир Станчев

Резюме: Докладът има за цел да разкрие кои са основните ръководни (концептуално-доктринални) 
документи за планирането на операции в НАТО, като неизменна част от Процеса на управление при кризи 
(NATO Crisis Management Process – NCMP) и как в него намира проявление и се прилага всеобхватния подход 
при планиране на операции на оперативно ниво; от друга страна да се разкрие кои са основните ръководни 
документи при планирането на операции на оперативно ниво в Република България, да се изследват съот-
ветните съюзни и национални документи в сферата на планирането и да се направи съпоставка между тях. 
Да се разкрие приложимостта на всеобхватния подход в планирането на операциите на оперативно ниво в 
национален мащаб.

Ключови думи: Всеобхватен подход, НАТО, военен компонент, планиране на операции.

OPERATIONAL LEVEL PLANNING PROCESS – COMPLEMENT 
OF THE COMPREHENSIVE OPERATIONS PLANNING 
DIRECTIVE (COPD v2.0) AND OPERATIONS PLANNING 
GUIDE PART II – OPERATIONAL LEVEL

Abtsract: The report aims to reveal the fundamental (conceptual-doctrinal) documents for the NATO 
operations planning as an integral part of the NATO Crisis Management Process (NCMP) and how it manifests 
itself and applies the comprehensive approach to operational-level planning process; on the other hand, to reveal 
the main guiding documents in the planning of operations at the operational-level in the Republic of Bulgaria, to 
examine the respective allied and national documents in the sphere of planning and to compare them. To explain 
the applicability of a comprehensive approach to operational-level planning process at the national level.

Keywords: Comprehensive approach, NATO, military component, operations planning.

Глобалната среда за сигурност постоянно се 
развива и изменя от създаването на НАТО и до 
сега. В тези обективни исторически обстоятел-

ства НАТО успешно се адаптира към промените в 
международната среда. Постигна разширяване на 
своя дневен ред, промяна в политиките, географ-
ско разширение и адаптиране на нова концепция за 
конкретните исторически условия или политически 
реалности. Историята показва, че одобрението на 
всяка стратегическа концепция е свързано с карди-
нални промени в света или Европа. 

В тази среда глобалните и регионалните орга-
низации са от особено значение за поддържането 
на международния мир и сигурност начело с Ор-
ганизацията на обединените нации (ООН). Както с 
участието си в такива структури, така в тяхната под-
крепа, страните-членки на НАТО остават готови, за 
всеки отделен случай, да допринесат за ефектив-
ното предотвратяване на конфликти, да се ангажи-
рат активно при управление на кризи от различен 
характер, да проведат различни видове операции, 
включително такива, които са извън Член 5 от Ва-
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шингтонския договор. Онова, което остава ясно, е 
ключовата роля на ООН и имащи отношение към 
нея международни организации в легитимирането 
на отговорите при провеждане на текущи операции 
и при санкциониране разрешаването на бъдещи 
кризи. Всичко това поставя превес на необходи-
мостта от тясно сътрудничество между всички учас-
тници в международния отговор и в необходимост-
та да се признае взаимозависимостта на всички 
елементи на националните и съюзни мощи, а и на 
различните (военни и цивилни/граждански) усилия 
на международната общност.

За да бъде дадена операция легитимна тя за-
дължително трябва да получи мандат. Когато бъде 
оторизирана, мандатът за нейното провеждане се 
връчва от ООН или друга международно призната 
организация. И мандатът се връчва на друга кон-
кретна международна организация или съюз. Съ-
юзът (организацията) може да бъде политико-вое-
нен (например НАТО) или регионален военен съюз 
(например бригадата Многонационални мирни 
сили за Югоизточна Европа – ММСЮИЕ)1, а също 
така може да бъде и политически съюз с основни 
икономически аспекти в обвързването му, какъвто 
е ЕС например.

НАТО в своята Концепция за многонационал-
ните съвместни оперативни сили (Combined Joint 
Task Force - CJTF) излага един от основните вариан-
ти за формиране на войскови групировки. Целта на 
тази концепция е да улеснява и да спомага за по-до-
брата ефективност и гъвкавост на изпълняваните от 
НАТО мисии, включително и за опазване на мира. 
Концепцията е разработена в отговор на новите 
предизвикателства към мира и сигурността в Евро-
па и света, настъпили след разпадането на двупо-
люсния модел и след края на блоковото противо-
поставяне. Тя дава възможност при решаването на 
кризи под ръководството на НАТО да се използват 
формирования от въоръжените сили и квалифи-
циран военен персонал от страните-членки, а така 
също и от страните партньори, като регламентира 
взаимоотношенията и отговорностите между тях.

На принципите залегнали в тази концепция 
НАТО предвижда създаването на войскови групи-
ровки и на принципа ад-хок (на латински: ‘ad hoc’ 
- специално, използвано само за). Този принцип е 
насочен към създаване на многонационални съв-
местни оперативни сили, но тогава, когато в Север-
ноатлантическия съвет - САС (North Atlantic Council 
- NAC) не е постигнат консенсус и силите се създават 
от НАТО желаещи страни-членки, плюс допълни-
телно привлечени съюзници, които са приели усло-
вията да се проведе конкретната операция. Тогава 
говорим за ръководена от някоя НАТО-вска страна 
операция, но тази операция не е провеждана от 
Алианса като цяло.

Процесът за управление на кризи на НАТО 
(NCMP) е процес за консултация и вземане на ре-
шения, който преминава в шест фази (фиг. 1), кои-
то се адаптират към всеки вид кризисна ситуация 
и позволява координиране на дейностите на щабо-
вете и комитетите на НАТО към САС (NAC). По този 
начин процесът обслужва вземането на решения на 

най-високо политическо ниво от нациите, посред-
ством САС, още в самото начало на появяване на 
кризата, както и по време на цялото ѝ протичане. 
Процесът предоставя процедурна структура, която 
позволява на Върховния главнокомандващ на си-
лите на НАТО в Европа (Supreme Allied Commander 
Europe - SACEUR) да предприеме някои подготви-
телни дейности по планиране в ситуация на криза 
и съответно да предостави стратегически оценки и 
препоръки. Като цяло, NCMP следва да се разглеж-
да като предоставящ всеобхватна процедурна ар-
хитектура на Алианса, спрямо която трябва да бъ-
дат съобразени процесите на планиране в отговор 
на криза както на военните, така и на гражданските 
структури. 

Вижда се, че операциите в отговор на криза, 
извън чл. 5 ще се провеждат само под политическия 
контрол и със стратегическото ръководство от САС 
на Алианса (Фигура 1). Те могат да бъдат провеж-
дани от НАТО в самостоятелен вид, но в повечето 
случаи това става в сътрудничество с други между-
народни организации – правителствени и неправи-
телствени, а също така и в сътрудничество и коор-
динация със страната домакин (страни домакини) 
извън НАТО, на чиято територия е операцията и коя-
то ще оказва по-широка или не толкова широка и 
изразена подкрепа на неговите действия. Така чрез 
различните нива на участие на различните играчи 
ще се допълват многостранният характер на опера-
цията и нейната сложност и ще бъде още по-прием-
ливо провеждането ѝ и използването на военните 
способности на НАТО в нея.

Опитът показва, че в повечето случаи орга-
низациите способни да отговорят адекватно и 
бързо са почти винаги военни, както и официално 
назначената (получила мандат) водеща агенция/
организация често пъти е НАТО. Това се обуславя 
от огромния брой изградени военни способности, 
които притежава Алианса от една страна, както и 
от решителността за справянето с кризата от друга. 
Същността на всяка военна способност се изграж-
да чрез взаимодействието, взаимозависимостите, 
синхронизирането, но и разнопосочните влияния 
на различните елементи от съвкупността доктрини 
и концепции; организационна структура; подготов-
ка; материални средства; личен състав; командване 
и управление; инфраструктура и оперативна съв-
местимост2.

Инструменти на националната мощ

Под понятието „национална мощ“ трябва да 
се разбира стратегическият ефект, който може да 
създаде държавата в конкретна среда, за постигане 
на желано крайно състояние3. Националната мощ 
в междудържавните отношения се изразява в спо-
собността на държавата целево да променя състоя-
нието на друга държава, и/или да противостои на 
такова въздействие.

Днешните кризи се характеризират със сложни 
взаимозависимости, които се основават на комбина-
ция от исторически, политически, военни, социални 
и други въпроси. Тези въпроси обикновено са взаи-
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мозависими и следователно решенията необходими 
за решаване на тези въпроси, са от различен харак-
тер. Понастоящем НАТО припознава шест системни 
домейна (сфери) на проявление на човешката дей-
ност: политическа, военна, икономическа, социална, 
информационна, инфраструктурна под конструк-
цията на PMESII (Political, Military, Economic, Social, 
Infrastructure и Information)4, въпреки че за в бъдеще 
според НАТО могат да бъдат включени и други.

Чрез анализ на целите, силите, слабостите и 
взаимозависимостта на основните участници в тези 
шест сфери (области), се развива знание за поведе-
нието на основните участници в заобикалящата ни 
среда – пространството за ангажиране с конкретни 
действия (engagement space). Това знание се използ-
ва от ръководителите на всички нива, за да се опре-
дели по какъв начин може да се повлияе на основ-
ните участници, за да се постигнат стратегическите 
цели на Алианса и желаното крайно състояние.

Условията във всеки от шестте системни до-
мейна в пространството за ангажиране могат да бъ-
дат повлияни от прилагането на една или на комби-
нация от четирите инструмента на мощта: военна, 
политическа, икономическа и гражданска5.

За разлика от съюзните документи в национа-
лен аспект обаче инструментите на националната 
мощ, които държавата използва за постигане на на-
ционалните си цели/интереси са дипломатически, 
информационен, военен и икономически.

Дипломатически инструмент. Използва за 
влияние при формиране на общественото мнение 
и при вземане на решения от оторизирани нацио-
нални и международни органи, като Народно съ-
брание, Президентство, Министерски съвет, Север-
ноатлантически съвет на НАТО, Съвет на ЕС и др. 
Въздействието на дипломатическия инструмент е 
особено мощно при обединяване усилията на раз-
личните субекти в даден съюз за оказване на вли-
яние върху опонента или за създаване на желани 
условия в средата на сигурност. 

Информационен инструмент. Информацион-
ния инструмент се използва с цел легитимиране на 
собствените действия и получаване на подкрепа от 
широката общественост за тях, възпиране на опо-
нента или привеждането му в заблуждение относно 
собствените намерения. Информационните опера-
ции включват дейности за повлияване, нарушаване 
или узурпиране на състезателното вземане на ре-
шения, независимо дали е от хора или от автомати-
зирани системи, като същевременно се защитават 
собствените аналогични процеси. Този процес не 
замества същността на конвенционалната военна 
мощ, а по скоро я подкрепя или засилва ефектите 
чрез синхронизиране на усилията6.

Военен инструмент. Потенциалът на военния 
инструмент на националната мощ на дадена дър-
жава се състои от способностите и ресурсите, кои-
то може целево да мобилизира за провеждане на 
военни действия. Потенциалът на военния инстру-
мент на националната мощ има два компонента: 

l разполагаем/оперативен потенциал – воен-
ни способности и ресурси, готови за незабавно из-
ползване; 

l допълнителен потенциал – допълнителни 
военни способности и ресурси, които националната 
държава е в състояние да възпроизведе за допъл-
нително/бъдещо използване. 

Икономически инструмент. Включва основ-
но инициативите, стимулите и санкциите, предназ-
начени за влияние върху потока от стоки и услуги, 
както и финансовата поддръжка на държавни и 
недържавни субекти, участващи в кризата. Целена-
соченото съвместно използване на икономически-
те инструменти на група държави е мощен лост за 
постигане на желаното крайно състояние. 

Допълващи националната мощ способности 
се съдържат в области като правосъдие, полиция, 
образование, цивилна администрация, поддържа-
ща инфраструктура и други, които осигуряват дос-
тъп до медицински услуги, храна, енергия и вода. 
Допълнително към тях спадат административният 
капацитет на националните правителствени и не-
правителствени организации. Държавата не може 
непосредствено да управлява целия спектър от 
средства на допълващите способности. Въпреки 
това чрез взаимодействие и взаимно разбиране тя 
може да работи с тези от тях, до които има достъп, 
за координиране и при възможност съгласуване на 
действията за получаване на синергичен ефект. 

Прави впечатление, че гражданския и инфор-
мационния инструмент на мощта липсват. При 
по-задълбочен преглед на регламентиращите до-
кументи може да се разкрие, че някои от инстру-
ментите са част или елемент от друг инструмент, а 
именно: в национален мащаб липсва гражданския 
инструмент като основен такъв. Той е намерил свое-
то място в допълващите способности на национал-
ната мощ, което обаче не намалява неговата сила и 
стойност. От направения сравнителен анализ може 
да се заключи, че и двата документа съдържат в го-
ляма част елементите, които изграждат инструмен-
тите на националната мощ.

Днес, в съвременните операции, за постигане-
то на желаното крайно състояние и поставените от 
цивилното ръководство цели е нужно обединява-
нето на всички източници, за да се получи синергич-
ния ефект7 от взаимодействието и синхронизацията 
от тяхното прилагане, както при подготовката, така 
и при провеждането на конкретната операция. Това 
се постига чрез обща оценка и задълбочено разби-
ране на мисията, способностите на силите и същест-
вуващите ограничения, и ограничения от страна на 
всички планиращи щабове и планиращи групи.

Така, всеобхватният подход се проявява чрез 
решимостта на различните участници да изиграят 
тяхната роля за разрешаването на кризата. Всички 
нива на НАТО трябва да търсят възможности за вза-
имодействие и/или сътрудничество по принципите 
на взаимно уважение, доверие, прозрачност и раз-
биране, както и задължение за споделяне. Освен 
това е наложително за НАТО, особено в етапите на 
планиране и ранно изпълнение на дадена опера-
ция, да разбере и да се опита да предвиди нуждите 
и целите на други потенциални сътрудници (игра-
чи), като по този начин даде възможност за послед-
ваща координация и сътрудничество.
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Всеобхватен подход

В съвременните операции и кампании обемът 
от наличната информация поставя нови изисквания 
пред командирите от всички степени. За добиване 
на реална представа за зоните за бойни действия те 
трябва да усвояват огромна по обем информация, 
с помощта на своите щабове да анализират обста-
новката и да насочват действията на подчинените в 
посока, която осигурява желания краен успех. 

Всеобхватния подход възприет от НАТО е 
един от най-ефективните подходи за изпълнение 
на процеси и прилагане на процедури в една сис-
тема от системи, каквато се явяват съюзните сили 
и тяхното взаимодействие с други източници на 
сила, изразява най-общо същността на процеса 
на планиране на операциите/кампаниите в НАТО, 
посочен в Директивата за всеобхватно плани-
ране на операциите (Allied Command Operations 
Comprehensive Operations Planning Directive, Interim 
version 2.0, 2013). [lekciq1]

Разрешаването на кризи и конфликти с раз-
личен характер изисква прилагането на всеобхва-
тен подход към сигурността, който се заключава 
в това да бъдат обединени и координирани уси-
лията и дейностите на военните и гражданските 
институции, организации и структурни звена за 
постигане на максимален стратегически ефект от 
вземането на целесъобразни решения, в проце-
са на планиране и използване на инструментите 
на националната мощ адекватно на промените в 
стратегическата среда на сигурност, за постигане 
на желано крайно състояние. 

Всеобхватният подход се реализира на всички 
нива на управление. На политическо и стратегиче-
ско се изразява в изграждане на доверие и разбира-
не между ангажираните участници. На оперативно 
ниво се осъществява гражданско-военно сътрудни-
чество и взаимодействие с национални и междуна-
родни участници в планиране и провеждане на съв-
местни операции. На тактическо ниво се предоста-
вя правото на командирите за сътрудничество и ко-
ординиране с местните власти и други национални 
и международни участници при провеждането на 
операциите в назначените им зони. 

Съпоставка

Процеса на планиране на операции на опе-
ративно ниво в НАТО е разработен на базата на 
8-стъпковия процес на планиране на операции 
на оперативно ниво (operational-level planning 
process - OLPP), разгледан в Съюзна съвмест-
на доктрина за планиране на оперативно ниво 
(Allied Joint Doctrine For Operational-Level Planning 
AJP-5(Е)). Доктрината е основният документ на 
базата, на който се разработват всички останали 
документи, част от които е и Директивата за все-
обхватно планиране на операциите (COPD).

Процесът на планиране на операции на опе-
ративно ниво, залегнал в COPD обхваща шест фази, 
предназначени да позволят тясно сътрудничество 
между всички нива на командване по време на раз-

личните фази при прилагане на Процеса на упра-
вление при кризи в НАТО (NATO Crisis Management 
Process – NCMP). Тясната взаимовръзка между ни-
вата в този процес гарантира, че съображенията 
на подчинените оперативни щабове се отразяват в 
стратегическите решения, и че са установени стра-
тегически условия за оперативен успех.

От друга страна Директивата (COPD) е доку-
мент, който подпомага стратегическото и опера-
тивното ниво в Процеса при управление на кризи 
в НАТО. Тя е основния документ при планирането и 
разглежда всички аспекти на плана за операцията 
на оперативно ниво (operational OPLAN) и дава насо-
ки за провеждането и методите за планиране, както 
и факторите, които трябва да бъдат взети предвид 
при разработването на плана. 

Тъй като Директивата за всеобхватно планира-
не на операциите (COPD) съдържа в себе си и про-
цеса на планиране на операции на стратегическо 
ниво, за целта на настоящия доклад ще бъде раз-
гледана единствено в своята „Част 4 – Оперативно 
ниво“ (Chapter 4 – Operational level).

Планирането на операции във въоръжените 
сили на Република България се основава на Доктри-
ната за планиране на операции (НП-5). Тя е разрабо-
тена на базата на Доктрината на въоръжените сили 
на Република България (НП-01), документи на НАТО 
в областта на планирането на операции, конститу-
цията и законите на страната, националните осо-
бености и бойния опит. Естествено, като всяка една 
доктрина тя има задължителен характер, но при 
прилагането й се изисква известна доза творчест-
во. То се изразява в отчитане на конкретните усло-
вия на средата, определяне на влияещите фактори, 
избор на оптималния вариант за военен отговор/
действие и реализиране на взетите решения. 

Планирането на операции във въоръжените 
сили на Република България се извършва на три 
нива: стратегическо, оперативно и тактическо. Стра-
тегическите планове за действие на въоръжените 
сили се разработват в Министерството на отбра-
ната и след приемането им от Министерския съвет 
се утвърждават от президента на Република Бълга-
рия. Плановете за операции на оперативно ниво се 
разработват в Съвместното командване на силите 
(СКС), а на самостоятелни операции - във видовете 
въоръжени сили, и се утвърждават от министъра 
на отбраната по предложение на началника на от-
браната. На тактическо ниво плановете за операции 
на формированията се утвърждават от старшия ко-
мандир/командващ.

Доктрината за планиране на операции раз-
глежда мястото и ролята на планирането на опе-
рации, оперативното изкуство, описва нивата на 
планиране, като определя видовете планиране и 
поставя основите на оценката и управлението на 
риска в процеса на планиране8. Тя описва проце-
са на планиране на операции - от иницииране на 
планирането, изготвяне на варианти за отговор/
действие, разработване на навременен и ефика-
сен план, утвърждаване на плана до извършване 
на преглед, ревизирането или анулирането му. Тъй 
като Доктрината е основния ръководен документ 
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при планиране на операции, в нея много ясно и 
точно са описани стъпките при планирането на опе-
ративно ниво9, именно затова в сравнителната таб-
лица липсва графата за Доктрината планиране на 
операции (НП-5).

Процесът на планиране на операции на опе-
ративно ниво е разгледан по-подробно в Ръковод-
ството за планиране на операции Част IІ – опера-
тивно ниво. Той се състои от 8 (осем) стъпки, кои-
то са в тясна връзка с дейностите по планиране на 
операцията на стратегическо ниво10. Осемте стъпки 
на процеса на планиране на операции позволяват 
осъществяване на тясно взаимодействие и син-
хронизиране действията на стратегическото и опе-
ративното ниво. Това гарантира, че оперативните 
фактори се отразяват в стратегическите решения, и 
че установените стратегическите състояния гаран-
тират оперативния успех. Стъпките способстват за 
синхронизиране процеса на разработване на опе-
ративни оценки, продукти на планирането, дирек-
тиви и заповеди, изисквани от стратегическото и 
оперативното нива на планиране.

За онагледяване на изследването в таблица 1 
са посочени основните стъпки/фази на процеса на 
планиране на оперативно ниво в НАТО и в Републи-
ка България. На пръв поглед може да се заключи, че 
описаните основни стъпки в COPD при планирането 
на операции на оперативно ниво се припокриват 
в голяма степен със стъпките на стратегическото 
ниво на планиране описани в Доктрината за плани-
ране на операции (НП-5) и Ръководството за плани-
ране на операции част II – оперативно ниво (РПО-2). 
Един по-задълбочен сравнителен анализ на съдър-
жанието на стъпките на планиране, входящите до-
кументи за всяка стъпка и изходящите такива може 
да се направи изводът, че COPD и РПО-2 имат много 
сходни етапа/стъпки при планирането на операция-
та. Като такъв пример може да се посочи, че Фаза 1 
“Начална ситуационна осведоменост за потенциал-
ната/конкретната (съществуващата) криза“ и Фаза 
2 “Оперативна оценка на стратегическата среда” 
на COPD са едни от основните дейности от Стъпка 

Таблица 1

AJP-511  
(Chapter 3) COPD (Chapter 4) Ръководство за планиране  

на операции, Част 2

Step 1 - Initiation of the Operational-Level 
Planning Process. 
Step 2 - Problem and Mission Analysis. 
Step 3 - Course of action development. 
Step 4 - Course of action analysis. 
Step 5 - Course of action validation and 
comparison. 
Step 6 - Commander’s course of action 
decision. 
Step 7 - Operational-level concept 
of operations (CONOPS) and plan 
development. 
Step 8 - Campaign assessment and plan 
review/revision.

Phase 1 - Initial Situation Awareness Of 
A Potential/Actual Crisis
Phase 2 - Operational Appreciation Of 
The Strategic Environment
Phase 3 - Operational Estimate
Phase 3A - Mission Analysis
Phase 3B - Courses of Action 
Development
Phase 4 - Operational Plan Development
Phase 4A - Operational CONOPS 
Development
Phase 4B - Operational OPLAN 
Development
Phase 5 – Execution
Phase 6 - Transition

Стъпка 1 – Иницииране на 
планирането
Стъпка 2 – Анализ на мисията
Стъпка 3 – Разработване на варианти 
за действие
Стъпка 4 – Анализ и проиграване на 
вариантите за действие
Стъпка 5 – Сравняване и оценка на 
вариантите за действие
Стъпка 6 – Утвърждаване на вариант 
за действие
Стъпка 7 – Разработване на 
„Концепция за провеждане на 
операция” и „План за операция”
Стъпка 8 – Оценка и преразглеждане 
на „Плана за операция”

1 “Иницииране на планирането” на Ръководството. 
Друг такъв пример е Фаза 3А „Mission Analysis“, коя-
то в съществена част се припокрива със Стъпка 2 – 
„Анализ на мисията“ от Ръководството.

Наред с това, че съюзните документи се при-
покриват с националните такива, има и някои раз-
лики. Пример за това е Фаза 3B “Разработване на 
варианти за действие” съответства на Стъпки 4, 
5 и 6 от настоящото ръководство, а именно „Ана-
лиз и проиграване на вариантите за действие“, 
„Сравняване и оценка на вариантите за действие“ 
и „Утвърждаване на вариант за действие“. В COPD 
трите стъпки са комбинирани в една единствена, 
което не е съществена разлика имайки предвид, че 
естеството на работа и крайният продукт от двата 
документа е един – утвърден вариант за действие, 
който е основа за разработване на концепцията на 
операцията.

Не е трудно да се забележи и че, Фаза 4 с ней-
ните подфази – Фаза 4А „Разработване на опера-
тивната концепция“ и Фаза 4B „Разработване на 
оперативния ОПЛАН“ напълно отговарят на Стъпка 
7 – Разработване на „Концепция за провеждане на 
операция” и „План за операция” от Ръководството. 
Продуктът от тези дейности е разработени и утвър-
дени Концепция и План за операцията със съпът-
стващите ги Анекси, както и необходимите поддър-
жащи планове за изпълнението на операцията.

Друга такава разлика е, че Фаза 5 „Изпълне-
ние“ и Фаза 6 „Преход“ са част от Стъпка 8 „Оценка 
и преразглеждане на „Плана за операция”. Нача-
лото на Фаза 5 започва с Активираща заповед от 
стратегическото ниво. През цялото време докато 
се изпълнява операцията тече непрекъснат цикъл 
на оценка на текущото състояние целяща оценя-
ване на ефективността на предприетите действия 
за постигане на желаните резултати. На основата 
на тези оценки и оценките от достигнатите цели и 
желано крайно състояние ОПЛАН следва да бъде 
адаптиран към новата обстановка. Също така на ос-
новата на тези оценки на достатъчно ранен етап ще 
дадат ясни индикации за степента на постигане на 
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целите на операцията и подготовка за преминава-
нето и към следващ етап от операцията – организи-
ране на изтеглянето и предаване на отговорности-
те. Това налага СКС да започне процес на планиране 
на операция по изтеглянето на силите, като следва 
логиката и последователността на цялостния про-
цес на планиране на операции на оперативно ниво.

Приложимост

Разгледаните (национални) документи слу-
жат като основни документи при планирането на 
съвместни операции от СКС и при планиране на са-
мостоятелни операции от командванията на видо-
вете въоръжени сили. За разлика от Ръководството 
(РПО-2), Директивата за всеобхватното планиране 
може да се прилага на всички нива на планиране 
на операциите – на стратегическо, оперативно и 
тактическо ниво в НАТО (разглеждаме само опера-
тивното ниво), а също така и да бъде прилагана и 
от останалите източници на сила, за да се подобри 
съвместната планираща дейност. 

Също така те са приложими и при двата вида пла-
ниране, а именно в процеса на предварително плани-
ране и при планиране в отговор на криза в командва-
нията на оперативно ниво във Въоръжените сили на 
Република България или оперативните, и стратегиче-
ски нива в НАТО. Положителното, което може да се 
отбележи за планирането в отговор на криза е, че като 
се отчитат особеностите, участващите сили, целите 
и задачите на операцията, някои стъпки от процеса 
може да се пропускат или обединяват. Чрез този при-
йом се цели намаляване на времето необходимо за 
планиране на планиращите органи.

Мястото в доктриналната йерархична струк-
тура на „Доктрината за планиране на операции“ е 
базово и като такава тя е основа за разработване на 
„Ръководството за планиране на операции“ част I, 
II и III. Съществува ограничението, че постановки-

те залегнали в Доктрината, а съответно след това 
и в Ръководствата, се прилагат при провеждане на 
национални операции, а при участие в многонацио-
нални такива ще се прилагат приетите от организа-
цията (коалицията) доктрини, директиви и проце-
дури12. Това ограничение ще окаже леко негативно 
влияние върху планиращия личен състав, т.к. ще е 
необходимо време за изучаването и прилагането 
на съюзните доктринални документи в съвместна-
та им работа. Поради това е необходимо да се при-
покриват националните със съюзните документи и 
да се работи само със съюзните. И точно тук е „раз-
ковничето“ за постигане на по-добра оперативна 
съвместимост с нашите съюзници от Алианса – уед-
наквяване на доктриналните документи и унифици-
ране при работата с тях.

При кризи по чл. 5 на наша територия ще участ-
ваме самостоятелно, само в национален формат на 
силите, само в първите 2 (две)  стъпки, съгласно на-
ционалните Ръководства, а след като съюзните сили 
навлязат на наша територия и се развърне съюзния 
щаб в ЗСО, то НАТО (назначеният от Съюзното ко-
мандване по операциите Командир на силите (CJTF)) 
ще поеме оперативен контрол над всички сили и то-
гава в процеса на планиране и провеждане на опера-
цията ще се използват съюзните документи. 

Заключение

Основните документи касаещи планирането 
на операции са задължителни за планиращите ща-
бове, но не са догма. Те са отворени и подлежат на 
периодичен преглед, преоценка и актуализация, 
когато промените в ръководните документи или 
поуките от практиката го налагат. Неоспорим факт е 
обаче пътя, който сме поели по отношение на пла-
ниращите документи – уеднаквяване на доктринал-
ните документи, унифициране при работата с тях и 
повишаване на оперативната съвместимост.
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Стратегическото мислене в съвременните 
системи за сигурност и за отбрана  

на Република България
Подполковник д-р Николай Недялков

Резюме: Настоящият доклад изразява мнението на автора относно използването на стратегическото 
мислене в съвременните системи за сигурност и за отбрана на Република България. Основната цел на докла-
да е да се представят принципни виждания и реалности относно приложимостта на стратегическото мислене 
в системите за сигурност и за отбрана, с акцент върху въоръжените сили на Република България, както и да се 
изведат възможни подходи за преодоляване на съществуващия дефицит от способности в използването му.

Ключови думи: стратегическо мислене, стратегическо лидерство, системи за сигурност и за отбрана.

STRATEGIC THINKING IN THE CONTEMPORARY SECURITY 
AND DEFENSE SYSTEMS OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

Abtsract: This report expresses the author’s opinion on the use of strategic thinking in the contemporary 
security and defense systems of the Republic of Bulgaria. The main purpose of the report is to present basic views 
and realities on the applicability of strategic thinking in the security and defense systems, with an emphasis on the 
Armed forces of the Republic of Bulgaria, as well as to identify possible approaches to overcome the existing shortage 
of abilities in its use.

Key words: strategic thinking, strategic leadership, security and defense systems.

Съвременната стратегическа среда за сигурност 
се характеризира с глобална нестабилност, 
висока степен на несигурност и все по-голя-

ма сложност. За да може ефективно да отговорят 
на съвременните предизвикателства, системите за 
сигурност и за отбрана на Република България по-
вече от всякога се нуждаят от умели стратегически 
лидери и командири, както и експерти в сферата на 
сигурността и отбраната, които да умеят да се адап-
тират, да анализират възможни алтернативи и да 
вземат решения, разбирайки „голямата картина” и 
отчитайки множество фактори, свързани с минало-
то, настоящето и бъдещето.

Постигането на устойчив успех в условия на 
толкова комплексна и сложна среда изисква в сред-
носрочен и дългосрочен план прилагането на инова-
тивни подходи на всички нива на управление. Съвре-
менните проучвания показват, че въпреки своето 
значение като основен вид планиране в областта на 
сигурността и отбраната, стратегическото планиране 
не е достатъчно за постигане на този устойчив успех. 
За да се намери решение на този проблем, извест-
ни експерти в областта на мениджмънта като Хенри 
Минтбърг, Лоизос Хераклеус, Жан Лейдка, Питър 
Линков, Роджър Кауфман и др. доразвиват концеп-

цията за стратегическото управление чрез включва-
нето на стратегическото мислене като ключов еле-
мент от стратегическото планиране.

За да приложим стратегическо мислене в 
системите за сигурност и за отбрана, първо тряб-
ва да разберем какво е стратегическото мислене. 
Простият начин за обяснение на „стратегическото 
мислене” е чрез използването на определенията 
за двете думи, от които е съставен изразът. „Стра-
тегия” (гр.ез.) означава „изкуството на генерала”, a 
„мислене” - „умствен процес на поява на мисли”1. 
Тъй като основната логика предполага, че „изку-
ството на генерала” би било свързано с изгражда-
нето, позиционирането и командването на войски-
те му, така че да спечели битка или война2, тогава 
„стратегическото мислене” би могло да се опреде-
ли като „умствен процес на генерал или стратеги-
чески лидер, който произвежда мисли за това как 
да спечели битка или война”.

Това може да се счита за разумно определе-
ние от чисто езикова гледна точка. То обаче е дос-
та рестриктивно по отношение на практическото 
приложение на стратегическото мислене в съвре-
менната сложна и динамична среда за сигурност. 
Приемайки тази дефиниция, може да се направи и 
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заключението, че стратегическото мислене е „ми-
слене за стратегия”, което от своя страна би било 
подвеждащо, тъй като такова разбиране може да се 
прилага за „стратегическо планиране” или „страте-
гическо управление”.

За да се преодолеят това, съвременните из-
следователи на темата се опитват да разширят това 
разбиране и да я поставят в по-широк контекст. 
Резултатите показват, че има почти единодушно 
съгласие за значението на стратегическото мисле-
не и че то е приложимо в почти всички аспекти на 
живота. Въпреки това няма съгласие относно общо 
и универсално определение за понятието. Поради 
това повечето експерти съсредоточават усилия не 
да дефинират, а да обяснят „концепцията за страте-
гическо мислене” и да изведат някои общи харак-
теристики.

Какво е състоянието на стратегическото ми-
слене в съвременните системи за сигурност и за от-
брана на Република България?

„Няма дефицит на функции*, има дефицит на 
стратегическо мислене, на държавническо мислене 
по отношение на секторите „Сигурност“ и „Отбра-
на”.3 Това изявление на българския президент Ру-
мен Радев от декември 2017 г. е показателно относ-
но стратегическото мислене в съвременните систе-
ми за сигурност и за отбрана на Република Бълга-
рия. За да се преодолее проблем от такъв характер, 
какъвто очертава президентът, първо трябва да се 
разбере самият проблем.

Разположена на кръстопътя между Изтока и 
Запада, и между исляма и християнството, като 
една малка страна, намираща се на такова стра-
тегическо и турбулентно място, България винаги е 
била във фокуса на геополитическите интереси на 
големите световни сили. Някои от тях са положили 
изключителни усилия, за да поставят страната ни в 
сферите си на влияние, било то политически, иконо-
мически, културни и др. Сферата на сигурността не 
прави изключение.

Откакто България се е освободила от османско 
владичество, българските държавни, политически 
и военни ръководители никога не са имали воля-
та или способността да се противопоставят на тези 
процеси по оказване на външно влияние. История-
та ни показва, че по въпросите, свързани със сигур-
ността и отбраната на страната, дилемата винаги е 
била с кого точно да се съюзим, без да се полагат 
много усилия за разглеждане на други алтернативи. 
Такъв въпрос, макар и да изисква стратегически из-
бор или решение, в България никога не е провоки-
рал стратегическото мислене по него. Независимо 
как се представят на широката общественост, исто-
рическите факти показват, че в някои случаи, като 
в края на Руско-Турската освободителна война и на 
Втората световна война, изборът за нас е направен 
от Великите сили. В други случаи, като в начало-
то на двете световни войни и в края на Студената 
война, когато всъщност сме имали избор, България 
винаги се е насочвала към най-простото и най-ли-

нейно решение – да се присъедини към силните на 
деня**. Такъв подход, макар и да позволява, не из-
исква непременно стратегическо мислене. Т.е. при 
него има водеща външна сила, която формулира ви-
зия за бъдещето и основни насоки за оформянето 
й. Тъй като несъгласието в такъв случай обикновено 
води до изолация или някаква форма на санкции, 
българските високопоставени политически и воен-
ни лидери винаги са предпочитали да се ограничат 
в настоящето, да реагират на събитията, а не да по-
гледнат в бъдещето. В този контекст дефицитът на 
лидери със стратегическо мислене в системите за 
сигурност и за отбрана е напълно разбираем.

Има хора, които твърдят, че сегашната ситуа-
ция, при която Република България е член на НАТО 
и Европейския съюз, е различна. И двата съюза, в 
които страната ни членува, се основават и крепят на 
демократични принципи и споделени ценности, а 
Република България има своя равен дял при фор-
мирането на бъдещето на тези съюзи, както всички 
останали държави-членки. Разбира се това е вярно, 
поне според стратегическите документи. Интерес-
но е обаче, че като пример за липса на стратегиче-
ско мислене може да се даде как членството в НАТО 
и ЕС се възприема от стратегическите лидери на 
Република България и как се представя на общест-
веността. Тъй като дейността на стратегическите (в 
частност на политическите лидери) оказва пряко 
влияние за включване на страната в политически, 
военни и икономически съюзи, запазването и раз-
витието на гражданските свободи и функциони-
рането на политическата система в страната, те са 
личностите, които въздействат върху всички факто-
ри, формиращи информационната среда и са гене-
ратори на развитието на държавата като цяло и в 
частност на въоръжените сили.4

Изявления на високопоставени политици от 
типа „НАТО ще ни защити”, „Решението за санкции 
беше взето от ЕС и ние трябва да го подкрепим” или 
„Моля се големите лидери скоро да постигнат раз-
бирателство” в отговор на руската външна полити-
ка през последните няколко години, са индикация 
за липсата на разбиране за теорията на системите, 
тяхното приложение в геополитиката, а от там и 
липсата на системна перспектива, която е импера-
тив на стратегическото мислене. По важни въпроси, 
свързани със сигурността и отбраната, стратегиче-
ските лидери на Република България издигнаха на 
пиедестал лоялността и предсказуемостта („... като 
лоялен и предвидим партньор ...”), вместо да бъдат 
критични, креативни и далновидни. 

На национално ниво, повърхностното отно-
шение към въпросите свързани със сигурността и 
отбраната, значително допринася за това, страте-
гическото мислене в системите за сигурност и за 
отбрана на Република България да се превърне в 
един вид изгубено изкуство. Стратегическите ли-
дери, поставени под натиск от външни фактори, 
над които всъщност до голяма степен имат малко 
или нямат никакво влияние, също така и изправе-

* Става въпрос за военно-транспортната авиация   
** В международните отношения, такова присъединяване на по-слаба към по-силна държава или коалиция от силни 

актьори е известно с термина „Bandwagoning“.
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ни пред вътрешни предизвикателства като нисък 
жизнен стандарт, високи нива на корупция, демо-
графски проблеми, висок процент на престъпност, 
лоши условия на труд, както и морално остаряло 
оборудване във въоръжените сили и структури-
те от сектора за сигурност, се занимават главно с 
прилагането на ограничени конвенционални по-
литики за решаване на ежедневните оперативни 
и дори тактически проблеми. Т.е. стратегическото 
мислене отново не е на преден план.

Не е тайна, че във въоръжените ни сили на 
стратегическо ниво всички настоящи регулаторни 
документи са до голяма степен преводи на чуж-
дестранни такива и в повечето случаи имат хори-
зонт не повече от пет години, като само при някои 
са правени значителни корекции една-две години 
след приемането им. Що се отнася до стратегиче-
ското управление на една сложна и консервативна 
система като въоръжените сили, това едва ли би 
могло да се счита за достатъчно време за реализи-
ране на някакво стратегическо намерение. Такъв 
подход също е индикатор за дефицит на стратеги-
ческото мислене.

В допълнение към гореизложеното, трябва 
да се отбележи, че практическото прилагане на 
концепцията за стратегическо мислене във въоръ-
жените сили е различно от това в политиката или в 
частния сектор. Това неминуемо води и до уникал-
ни предизвикателства пред него. Например повече-
то офицери през цялата си кариера са се обучавали 
и подготвяли да решават тактически и оперативни 
задачи. Необходимите умения и опит за постигане 
на стратегически успех обаче са различни и по под-
разбиране не се придобиват на тактическо или опе-
ративно ниво. Поради своята специфика, въоръже-
ните сили е невъзможно да излязат извън система-
та си, за да намерят и назначат генерал например. 
За разлика от бизнес-организациите, те не могат 
просто да намерят и наемат някой с доказани спо-
собности за стратегическо мислене, директно да му 
присвоят висше офицерско звание и да го поставят 
на длъжност, която изисква такива способности. За-
това военните трябва да развиват собствени лиде-
ри със стратегическо мислене.5 Тази ситуация сто-
варва значителен товар върху въоръжените сили, 
а именно да идентифицират, избират и обучават 
лидери със стратегическо мислене и най-важното 
да ги запазят, тъй като с времето те се превръщат 
в ценни активи, които са много търсени от външни 
организации.

Друго предизвикателство е, че когато се при-
лага стратегическото мислене, обикновено се изис-
ква комуникация и координация с множество еле-
менти в и извън военната организация, на нацио-
нално и международно ниво. Военните лидери на 
всички нива трябва да са способни на стратегически 
дискурс както със своите командири и началници, 
така и когато комуникират с цивилни колеги. Първи-
ят случай обаче може лесно да бъде квалифициран 
от командири с липсващи способности за стратеги-
ческо мислене като опит за неподчинение. Вторият 
случай за жалост също не е лесна задача, тъй като 
демократичната практика военни лидери да полу-

чават насоки от цивилни политически лидери, често 
се използва неправилно.

Как да се преодолеят споменатите предизви-
кателства и недостатъци?

Човек не придобива способности за стратеги-
ческо мислене след като е достигал стратегическо-
то ниво на управление.6 Многобройни проучвания и 
научни изследвания по темата показват, че умения-
та за стратегическо мислене се развиват чрез обра-
зование, практически опит и самообучение в хода 
на цялата кариера.

Може да се каже, че в академичната общност 
съществува широк консенсус относно някои умения 
или компетенции, които са от жизненоважно значе-
ние за стратегическите лидери и те биха могли да 
бъдат обучени в тези умения. В контекста на страте-
гическото мислене, в зависимост от проблема, те се 
прилагат в различна степен и трябва да се разглеж-
дат като взаимосвързани, взаимно допълващи се и 
балансирани. Въпреки че не е изчерпателен, този 
списък от умения7 (компетентности) е:

- умения за критичен анализ;
- умения за визуализиране (онагледяване);
- креативност;
- разбиране на контекста;
- концептуални умения;
- работа в екип или умения за съвместна ра-

бота;
- разбиране на етоса (култура, религия, тради-

ции и т.н.)
- комуникативни умения.
Изграждането на тези умения за стратегическо 

мислене може да осигури на настоящите и бъдещи-
те стратегически лидери необходимите умения за 
успешно разработване и изпълнение на стратегии 
и планове.

Първата компетентност (умение) за крити-
чен анализ, няма нищо общо с критикуването. Това 
е умение, което дава на стратегическите лидери 
по-задълбочено разбиране на проблемите и което 
изостря наблюдателността и прозорливостта. То ни 
предпазва от сляпото приемане на дадени пред-
поставки или резултати като неоспорими факти и ни 
кара да търсим други възможности. Прозорливост-
та представлява способността да се анализира фи-
зическа, социална или друга система, за да се види 
как нейните отделни компоненти работят заедно. 
Чрез ментално декомпозиране на дадена система 
на нейните съставни части се разкриват елементи и 
отношения, които обикновено не се виждат.

Втората компетентност е умението за визуа-
лизиране. Едно просто обяснение на това умение е 
„мисленето в картинки”. То ангажира несъзнател-
ния ум и е много полезно за системите при решава-
не на проблеми и моделиране на такива. Също така 
е полезно при търсене на решения при неправилно 
формулирани проблеми. Визуализацията позволява 
обработването на големи количества информация 
и подобрява паметта. Умението да се визуализира 
подпомага стратегическите лидери, като увеличава 
способността им да разпознават модели, да откри-
ват прилики и да виждат формални и неформални 
взаимоотношения.
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Креативността (творчеството) или творче-
ското мислене е компетентност, която позволява на 
човек да преодолее неправилната представа за ре-
алността. Намирането на трайни решения на слож-
ни проблеми в областта на сигурността е трудно 
поради факта, че предположенията, свързани с въз-
никването на проблема, обикновено все още про-
дължават да съществуват, дори и когато се работи 
върху потенциалните подходи за решаването им. 
Предположенията могат да са личностни или на ор-
ганизацията. Когато са недостатъчни, тези предпо-
ложения създават значителна бариера за намира-
нето на решение на проблема. Тук, наред с другото, 
творческото мислене е много полезно. В контекста 
на стратегическото мислене творческото мислене 
е инструмент, който ни позволява да формулираме 
потенциални отговори на въпросите, които възник-
ват след критичния анализ на системата.

Разбирането на контекста е умението, кое-
то помага на стратегическия лидер да анализира 
система, ситуация или процес като отделна част от 
комплексен континуум. Това налага разбирането, 
че всички резултати биват различни в зависимост от 
контекста. В съвременната сложна среда за сигур-
ност, извеждането на проблем от контекста има ве-
роятност и да доведе до неправилно разбиране на 
този проблем. Стратегическите лидери трябва да се 
научат как да извеждат проблемите от контекста, за 
да идентифицират онези, които са най-важни при 
решаването на цялостния проблем.

Във въоръжените сили често не се разгранича-
ват стратегическото, оперативното и тактическото 
ниво на управление при обсъждане на даден въ-
прос. Както е доказано многократно, заинтересо-
ваните страни и проблемите се променят в зависи-
мост от перспективата или контекста. Има няколко 
въпроса, които могат да се използват за поставяне 
на контекстуална рамка около даден проблем:” 
Каква е историята на проблема?”, „Какви са били 
стратегическите политически и социални предпос-
тавки?”, „Кои са актьорите?”, „Какъв е основният въ-
прос?”, „Какви са заобикалящите проблеми?” и т.н. 
Разбирането на контекста е умение, което може да 
се развие чрез практика и което ще подкрепя и за-
дълбочава критичния анализ, креативността и кон-
цептуализирането на уменията на стратегическите 
лидери.

Петата компетентност са концептуалните 
умения. Разбирането на определена ситуация или 
проблем става чрез поставянето на проблема в кон-
цептуална рамка или модел. Концепциите и произ-
тичащите от тях насоки са основата за разбиране на 
проблема и неговото анализиране. Целевите мо-
дели осигуряват ценна помощ при структуриране 
изследването на определена проблемна ситуация 
и са най-използваното средство за иницииране на 
етапа на разрешаване на проблема.

Следващата компетентност е способността 
за работа в екип или за развиване на умения за 
съвместна работа. Това подобрява ефективността 
като цяло и мотивира хората да учат, да се разви-
ват, да споделят и да се адаптират към промените 
като полагат съвместни усилия. Съвместните уме-

ния спомагат за развиването на синергия от заинте-
ресованите страни чрез открито споделяне на зна-
ния и опит, като същевременно признават същото 
на другите. Съвместните групи се характеризират с 
взаимно споделяне, уважение, разнообразие и рав-
но участие, което се получава чрез социално изу-
чаване, мислене и общуване на високо ниво. Съв-
местната комуникация е в основата на ефективния 
ангажимент, върховите и иновативните резултати. 
Тя помага да се развиват и постигат общи цели в на-
ционалните и институционалните граници.

Разбирането на етоса е необходимо за раз-
криване на взаимовръзките, произтичащи от про-
цеса на „размиване” на националните граници във 
все по-глобализиращия се свят, както и на перспек-
тивите във все по-широкия спектър от общества, ет-
нически и религиозни групи, и т.н. Това умение дава 
възможност на стратегическите лидери да разби-
рат по-големия диапазон на възгледите, вярвани-
ята, нормите, ценностите и ритуалите, свързани с 
глобалната среда за сигурност. Бързото развитие на 
информационните технологии създаде икономиче-
ски, културно и свързано в сферата на сигурността 
глобално общество. Това налага да се разбере, че 
днешната среда за сигурност е не само многопо-
люсна, но и има характеристики на междукултурни 
перспективи, идеологии, цели и способности.

В рамките на този глобален свят, резултатите 
от индивидуалните действия водят до значителни 
последици за международната общност в конте-
кста на сигурността. Тази нова реалност в областта 
на сигурността изисква отговорности към между-
народната сигурност, които надхвърлят рамките на 
националните държави. Стратегическите лидери 
често се сблъскват със сложни етични предизвика-
телства. Разбирането на етиката ни позволява да 
разглеждаме света от различни ъгли, да развиваме 
лично чувство за правилно и грешно и да интерпре-
тираме факторите, които влияят на индивидуално-
то и груповото поведение.

Следващата компетентност в областта на стра-
тегическото мислене е комуникативните умения. 
Комуникативните умения подпомагат стратегиче-
ския лидер за разбирането на различните средства 
и начини на комуникация. Той трябва да бъде в 
състояние да концептуализира сложни проблеми и 
процеси, да ги опростява и да вдъхновя хората око-
ло себе си.

След представянето на някои от основните 
компетенции, които определят стратегическия ли-
дер в контекста на стратегическото мислене, тряб-
ва да разгледаме и някои организационни мерки, 
които трябва да бъдат предприети, за да подобрят 
функционалността на българските системи за си-
гурност и за отбрана относно развиването на гор-
ните компетенции. Тези мерки трябва да включват 
комплексен подход, който ще изисква политическа 
воля и ангажираност на академичната общност и 
специалистите в тези области.

Академичната общност трябва да използва 
научните изследвания за развитието на стратегиче-
ското мислене в бизнеса и да предприема целеви 
мерки за адаптирането им в контекста на сигур-
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ността и отбраната. Резултатът трябва да бъде по-
добряване на образованието и обучението в стра-
тегическото мислене. Подобен подход би повишил 
общото ниво на осведоменост на обществото за об-
кръжаващата го стратегическа среда за сигурност и 
отбрана и би разширил групата на потенциалните 
бъдещи стратегически лидери.

Военната образователна система трябва да 
стане по-отворена и гъвкава. Въпреки някои малки, 
основно организационни (структурни) промени, все 
още в голяма степен се прилага бившата съветска 
философия на военното образование, в която обра-
зованието и обучението през офицерската кариера 
в повечето случаи се извършват в рамките на воен-
ните ВУЗ-ове. Както е описано по-горе, развиването 
на способности за стратегическо мислене изисква 
взаимодействие с множество фактори извън систе-
мата, както и различни гледни точки - нещо, което 
рядко би могло да се постигне в затворената и от-
носително консервативна среда на въоръжените 
сили. Трябва да се повиши процента на образова-
ние и обучение в и с цивилни институции както в 
страната, така и в чужбина.

Както споменах по-горе, уменията и опитът, 
необходими за стратегически успех, не се изграж-
дат автоматично на тактическо или оперативно 
ниво и сегашната система за кариерно развитие на 
офицерите не взема предвид това. Подходяща мяр-
ка за преодоляване на това ще бъде насърчаването 
на стратегическото мислене по време на кариерата 
на един офицер, преди той или тя да достигне стра-
тегическо ниво. Офицерите обикновено се популя-
ризират, възнаграждават или наказват въз основа 
на своята годишна атестация. Макар че настоящият 
атестационен формуляр позволява да се установи 
някакъв потенциал за стратегическо мислене, това 
рядко се разглежда от командирите и оценката 
обикновено се прави по текущи резултати и дори 
на база сравнение с други служители със същото 
звание и позиция. Този подход насърчава най-вече 
спазването на стандартите и одобрените процеду-
ри, които са характерни за оперативното и тактиче-
ското ниво на командване и оставя малко място за 
лични качества като креативност и иновативност, 
което би било много полезно за идентифициране 
и развитие на бъдещи стратегически лидери. Няма 
съмнение, че съответствието и текущите резултати 
са много важни, но тъй като стратегическото ми-

слене е способност, която понякога е интуитивна и 
както вече беше изяснено по-горе, приложима под 
стратегическото ниво на управление, би било много 
полезно за въоръжените сили да се обърне по-голя-
мо внимание на идентифицирането на ранен етап 
на офицери, притежаващи способности за страте-
гическо мислене, препоръчването им за развитие и 
поставянето им на задачи, които биха могли да раз-
вият тези способности.

Подобряването на взаимодействие между 
всички държавни институции в контекста на отго-
ворностите, свързани със сигурността и отбрана-
та, също ще допринесе за подобряване на способ-
ностите за стратегическо мислене на експертите 
в тази система. Конструктивният работен диалог 
между политиците и експертите, при който послед-
ните предоставят експертни мнения и оказват съ-
действие в процеса на формулиране на политиката, 
ще бъде много полезен и за двете страни при раз-
работването на техните способности за стратегиче-
ско мислене, както и ще доведе до много по-добро 
формулиране на стратегии, вземане на стратегиче-
ски решения или стратегическо планиране и упра-
вление в рамките на системите за сигурност и за 
отбрана на Република България.

Българските системи за сигурност и за отбрана 
имат потенциал да се развиват и да задържат ли-
дери и експерти със стратегическо мислене, които 
с течение на времето ще успеят да се придвижат 
страната ни в много по-различна и по-добра пози-
ция в контекста на регионалната и глобалната си-
гурност. Това ще изисква много усилия от страна 
на академичната общност, както и от политиците и 
експертите по сигурност и отбрана на всички нива, 
включващи прилагане на образователни програми, 
които да развиват специфичните умения за страте-
гическо мислене.

В заключение може да се обобщи, че за да се 
преодолеят гореизложените предизвикателства и 
недостатъци, трябва да се направят някои органи-
зационни реформи, които да позволят на системите 
за сигурност и за отбрана да идентифицират лица-
та, притежаващи умения за стратегическо мислене 
още на ранен етап от тяхната кариера и да осигурят 
възможност тези умения да бъдат така развивани, 
че при достигането до стратегическо ниво, незави-
симо дали те са цивилни експерти или военни, да 
бъдат способни ефективно да ги използват.

1 http://rechnik.info/мислене
2 Haycock, K., Cheadle, A., Bluestone, K.S., The core of the term strategic thinking, 2016
3 https://dariknews.bg/novini/bylgariia/radev-upravliavashtite-sa-na-pyt-da-zagubiat-choveshkiia-si-oblik-2067258
4 Желев, Ж., Информационни операции и информационно въздействие, Военна академия „Г.С.Раковски”, София, 2017 
5 Major Young, L., Developing Strategic Thinking, Australian Army Journal, Spring edition, Volume XIII, No 2, 2016
6 Liedtka, J.M., Strategic Thinking: Can it be Taught?, Long Range Planning, Elsevier Science Ltd, Vol. 31, February 1998
7 Prahalad, C.K., Hamel, G., The Core Competence of the Corporation, Harvard Business Review, 1999
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Предизвикателствата пред медийното 
отразяване на многонационални учения  

с въоръжените сили на НАТО
Стоян Марков

Резюме: В доклада се прави анализ на проблемите, които се срещат при отразяването на многонацио-
налния учение в въоръжените сили на НАТО. Посочени са някои основни принципи при организирането на 
кампания за отразяване на учения със сили на НАТО. 

Ключови думи: учения на НАТО, отразяване, медии, информационна кампания.

THE CHALLENGES TO THE MEDIA REPRESENTATION OF 
MULTI-NATIONAL LEARNINGS WITH NATO ASSOCIATIONS
Stoyan Markov

Abstract: The report analyzes the problems encountered in the coverage of multinational doctrine in the NATO 
Armed Forces. Some basic principles are set out in organizing a campaign to teach NATO exercises.

Key words: NATO teachings, coverage, media, information campaign.

Основните предизвикателства пред медийно-
то отразяване на многонационални учения с 
въоръжените сили на НАТО има два аспекта. 

От една страна пред журналистите, а от друга пред 
военните ПР – специалисти. Предизвикателството 
пред редакторите на различните видове медии е 
да разполагат с добре обучени журналисти, които 
да могат адекватно да представят военната тема. 
Анализ на средата показва, че са единици ресор-
ните военни журналисти. Това дава предимства на 
медиите, които имат такива служители, но се явява 
проблем пред редакциите на другите медии, които 
не може да разчитат на добрата подготовка по во-
енна тематика на своите служители. Липсата на дос-
татъчно и добре подготвени журналисти на военна 
тематика обаче е проблем и на военните специали-
сти по връзки с обществеността. Съобщенията и съ-
битията, които организират могат да не достигнат 
с пълна точност, дори може да бъдат допуснати и 
грешки от журналисти, които не са подготвени по 
темата. Друг основен проблем пред отразяването 
на учение с въоръжените сили на НАТО е инфор-
мационната епоха, в която живеем. Информацията 
от всяко събитие се предава почти веднага, а  го-
ляма част от медиите дори използват канали като 
Facebook, в които предават на живо случващото се в 
момента. Това поставя пред риск организацията на 
самото събитие, защото един гаф, непремерено из-

казване от действащите лица стигат на момента до 
хиляди потребители в социалните мрежи. В същото 
време надпреварата между самите журналисти кой 
ще публикува пръв новината, са предизвикателство 
пред специалистите по публични комуникации, за-
щото всеки един проблем става видим веднага за 
хиляди потребители. 

Има няколко основни канали за комуникация, 
които може да бъдат ползвани, макар и те да има 
своите специфики и ограничения. Те се използват 
както от журналистите, така и от специалистите по 
връзки с обществеността. Те обаче имам своите 
предимства и недостатъци. 

При провеждането на информационна кам-
пания за учения с участието на въоръжени сили на 
НАТО не е задължително да се използват всички 
възможности за популяризиране. Ако институцията 
има бюджет може да си позволи да използва по-
вече средства за популяризиране. Ако това обаче 
не е така може да заложи на работата с ресорните 
журналисти, които отразяват военната тема или да 
разчита, че прессъобщенията, които се публикуват 
ще бъдат интересни на повече редакции и по този 
начин ще достигнат до по-голяма част от публиката. 

За да бъде реализирано всичко до тук обаче 
има една много важна стъпка, която трябва да бъде 
направена. Това е разработването на комуника-
ционен план.  Създаването на конкретното посла-
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ние трябва да следва целите на комуникационния 
план. Планът съдържа указания кой какво прави, за 
да бъде отправено посланието и то да достигне с 
правилните думи до целевата група. Процесът на 
изграждане на комуникационен план трябва да до-
веде до определяне на конкретни стъпки и идеи за 
това как да бъде спечелено вниманието на публи-
ката и на медиите и да им бъде поднесено посла-
нието, което военните специалистите по връзки с 
обществеността искат да изпратят1. Всеки комуни-
кационен план трябва да дава отговори на следни-
те въпроси:

 - Каква е нашата стратегическа мисия? 
- Какво е стратегическото ни послание? 
- Какво е конкретното послание на този кому-

никационен план? 
- Кои са целевите ни групи? 
– Как те възприемат нас и за актуалния про-

блем в момента? 
- Каква промяна целим да постигнем в техните 

виждания чрез нашето послание? 
- Кои аспекти от нашата дейност представля-

ват интерес за тях? 
- Кой ще говори пред медиите от името на ор-

ганизацията по всяки конкретна тема? Служител в 
организацията, някой, който се ползва от нейните 
услуги или партньор? Помнете, че определянето на 
точния момент е най-важно за успешната реализа-
ция на една кампания. Във всеки отделен момент 
огромен брой от новини и послания се борят за вни-
манието на Вашата целева аудитория. Затова кому-
никационният план трябва да вземе предвид всич-
ки предстоящи публични събития, да отчете всички 
останали послания, които заливат публиката, така 
че да успее да предвиди точния момент и да спе-
чели вниманието на хората. Ако „закачите” своята 
новина към друго актуално събитие, като например 
приемането на нов закон или важна годишнина, 
ще увеличите шансовете да бъдете чути. Обратно 
– планирането на събитие в момент, в който по-го-
ляма новина обсебва вниманието на хората, ще на-
мали възможностите Ви за медийно отразяване и 
обществен отзвук2.

Освен комуникационния план като важна част 
от процеса по преодоляване на проблемите, които 
биха могли да се повяват при медийното отразява-
не на многонационални учения с въоръжените сили 
на НАТО е необходимо избирането на адекватна ко-
муникационна стратегия. Какво е важно да знаем 
и кои са основните стъпки, които трябва да имам 
предвид и да анализираме3:

1.Разбиране на пазара. Това е базата, на която 
стъпваме. Кои са основните ви конкуренти, какво 
правят те.

2. Цели. Тук ключово е определянето на крат-
косрочни и дългосрочни цели в посока комуника-
ции; каква тактика ще се използва за постигането 
на целта; как ще измерите постигнатото. А едно от 
най-важните неща е целите ви да са реалистични.

3. Оценка ресурси. Трябва да сте наясно с бю-
джета и сроковете, в които искате да реализирате 
целите си; кои са вашите силни и слаби страни; с ка-
къв човешки ресурс разполагате. 

4. Подходящи канали. Кои са подходящите ка-
нали; какъв опит имате дотук; кои медии са били 
най-ефективни; как сте стигнали до целевите си 
клиенти; видели ли сте реални резултати? Дали 
всеки канал на комуникация е подходящ за вашата 
инициатива. Ето защо е важно да познавате добре 
спецификите. 

5. Точни послания. Какво ще комуникирате? 
Как? Какво искате да кажете? На кого? Всяка група 
от потенциални клиенти има определени схваща-
ния за живота, поведение, разбирания. Използва 
специфични думи и изрази. Ако искате да бъдете 
забелязани, чути и избрани, тогава ще трябва да 
намерите точните думи, с които да предизвикате 
вниманието към себе си. 

6. Интегриране на каналите.  В днешно време 
никой не използва само един или два канала на ко-
муникация. Трябва да се присъства на възможно 
повече места: социални медии, блогове, събития, 
традиционни медии. Всеки комуникационен канал 
има смисъл сам за себе си, но силата идва, когато 
няколко канала на комуникация се обвържат така, 
че да подсилят взаимно съдържанието си. 

7. Оценка на резултатите. Оценявайте, преце-
нявайте и подобрявайте! Анализът е много важна 
част от комуникационната стратегия! Той ни дава 
отправна точка за подобрения в постоянно проме-
нящата се среда.

Според стратегическите комуникации на НАТО 
при провеждането на информационна кампания 
трябва да се спазват няколко основни принципа. 
Историята трябва да бъде последователна4. Което 
означава, че представените факти трябва да са сис-
тематизирани и да се надграждат. Това има своите 
предимства. Първото е, че журналистите ще получа-
ват информацията поетапно, а по този начин тя ще 
достига до хората. Голяма грешка на пресцентъра 
например би било да информира, че предстои уче-
ние, което е планирано и няма нищо необичайно и, 
че в него ще участвам не голям брой военни, а след 
това да обявят, че в учението ще вземат учaстие над 
25 000 военни. Това би предизвикало въпроси и би 
довело до мисълта, че нещо се крие. За да е ефек-
тивна комуникацията трябва да е установен климат 
на доверие. В тази връзка е добре информацията 
първоначално да се публикува от името на институ-
цията, която е позната на публиката, а не например 
от страната партньор.  Получателите трябва да имат 
доверие в източника и висока оценка за неговата 
компетентност.

Освен това когато се публикува информация 
трябва да се използват всички канали за комуни-
кация, които получателите знаят. Създаването на 
нови профили в социалните мрежи не отнема ни-
какво време, но един нов канал, който не е познат 
за публиката или нова интернет страница няма да 
има същия ефект, колкото употребата на вече по-
знатите такива. Когато говорим за военна термино-
логия трябва да имаме предвид, че журналистите 
и публиката нямат специализирано образование. 
Затова е важно съобщението да е написано разби-
раемо.  Сложната терминология трябва да бъде с 
ясни и разбираеми термини. 
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Директната комуникация насърчава принципи-
те на прозрачност, достоверност и автентичност. Ето 
защо, възможности за командири, ръководители на 
учения за пряка връзка с журналистите и съответно 
публиката трябва да се търси и планира  всеки път, 
когато и където е възможно. Това има своето пре-
димство. Журналистите ще знаят към кого да се об-
ръщат, а публиката ще приема говорещия като ком-
петентен по темата, защото ще вижда редовно не-
гови изяви5. По принцип, личният ангажимент на ви-
сшето ръководство е предпочитан вариант6. Тъй като 
комуникационните послания са важни те могат  да 
предадат правилните послания на подчинените си.

След като е изготвен комуникационния план 
и посланията са достигнали до публиката идва ред 
на същинската дейност, която трябва да се извър-
ши по време на учението с военни от НАТО. Тук 
процесът има две страни, които вече очертахме. От 
една страна това е подготовката на журналистите, 
които ще отразяват действията на военните, а от 
друга подготовката на организаторите на много-
национални учения с въоръжените сили на НАТО, 
за да може да се реагира адекватно на проблеми, 
които биха могли да се случат на терен и висока 
подготвеност на военните специалисти по връзки 
с обществеността, които са на терен. Практиката 
показва, че много често хората, които организират 
една информационна кампания и хората, които са 
на терен са различни. Това предполага, че те има 
различна информация за самото учение и различна 
подготвеност по темата. Затова е много важно всич-
ки специалисти по ПР да има пълната информация 
за учението с военни сили на НАТО, да са напълно 
наясно с опорните точки и посланията, които трябва 
да достигнат до публиката. Защото когато на терен 

се подаде грешка или непълна по обем информа-
ция, която се различава от онази, която се изпраща 
от пресцентъра на Министерството на отбраната, и 
която е в противовес на изпратените до момента до 
публиката послания, може да доведе до скандал и 
да провали цялата комуникационна стратегия. За-
това, за да се ограничат подобни проблеми на терен 
е изключително важно да има и добре подготвени 
журналисти. Практиката показва, че за съжаление 
не е така, а особено като става дума за големи уче-
ния много често на терен са местни журналисти и 
кореспонденти на големите медии, които може да 
предадат грешни послания до публиката. При про-
блемна ситуация един добре подготвен  по военна-
та тематика журналист би усетил, че има проблем и 
би сигнализирал специалиста по връзки с общест-
веността на терен. По този начин ще се минимизира 
възможността тази информация да бъде публику-
вана в останалите медии. Затова при провеждането 
на многонацонални учения с въоръжените сили на 
НАТО” е много важно  по възможност събитията да 
бъдат отразени от ресорните журналисти. 

В заключение може да се каже, че основните 
предизвикателства пред медийното отразяване на 
многонационални учения с въоръжените сили на 
НАТО са тези пред журналистите и специалистите 
по връзки с обществеността. Липсата на достатъч-
но подготвени журналисти често създава пробле-
ми на ПР специалистите. Затова е много важно при 
организиране на дадена информационна кампания 
отделите по връзки с обществеността да изготвят 
такива съобщения и да предоставят по такъв начин 
информацията, че тя да може да бъде възприета 
правилно и журналисти, които нямат нужната под-
готовка по военната тема. 

1 Thompson, J. L. (1995). Strategy in action. Chapman & Hall Publications: London.
2 Mintzberg, H. (1994). The rise and fall of Strategic planning: reconceiving roles for planning, plans, planners, New York.
3 Маринов Р., „Комуникационни стратегии“, изд. НБУ, С., 2004
4 StratCom | NATO Strategic Communications
5 Mintzberg, H. (1994). The rise and fall of Strategic planning: reconceiving roles for planning, plans, planners, New York.
6 StratCom | NATO Strategic Communications
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The necessity of instilling spiritual qualities 
in the preparation of military cadres
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Abstract: In the paper the spiritual values connected with the necessity of instilling spiritual qualities in the 
preparation of military cadres, technology as an activity system, and principles of training  have been reflected.
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The development of moral qualities, the protection 
of national and moral values of each citizen is 
considered to be one of the major issues of state 

policy. In this regard, the important task of the military 
pedagogical process in special-oriented educational 
institutions is to achieve the development of moral 
qualities.

Technology is, in general, a scientifically and 
practically justified system of action, applied by people 
to study the environment and make appropriate 
changes, produce materials and form a system of moral 
values (1, p.9).

The positive results achieved through the use 
of modern technology in the teaching process are 
enhanced by the quality of training as well as getting 
more cadets involved and directing them to effective 
functioning.

The observations show that, the application of 
programming and computerization to the educational 
process in terms of theoretical and practical aspects 
optimizes the development of moral qualities being 
technologically important. The idea of applying ICT to 
the solution of the problems of education has already 
reached the level of practical technology. With the 
help of the computer, the accuracy of the educational 
impacts on the basis of the educational technology 
attract more attention.

In this case, two important principles must be found: 
Building education in the direction of personalization; 
independent activity of the cadets. When it comes to 
establishment of education in the direction of shaping 
a personality, it is primarily understood in the sense of 
cadet’s feeling the importance, significance of moral 
values for himself.

In order to succeed, the cadet should understand 
the importance of moral qualities in forming his 
personality. He must believe that, if he is educated on 
rich moral qualities, he will always succeed as a skilled 
military man. According to the requirement of the 
independent work of the cadet, the educational material 
which includes the content of moral qualities should be 

provided by using the educational technology.
The content of education is a set of educational 

attitudes that will be instilled into the younger 
generation. It entails all aspects of harmonious 
personality education. It includes mental education, 
scientific outlook education, ideological-political 
education, moral education, aesthetic education, labor 
education, physical education, legal, economic and 
environmental education. These areas of education play 
an important role in the overall goal of the education - 
the formation of harmonious personality.

The education in military training of staff shows 
itself in the process of dialectical, purposeful and 
organized formation, continuous development, 
dynamics of personality. The dialectics of the 
educational process in military education is connected 
with its internal and external contradictions and creates 
the necessary force for continuous occurrence. The 
elimination of these contradictions and transforming 
them into a driving force is only possible through the 
rational use of the systematic methodology of designing 
training and education process.

  Internal contradictions occur at all stages of 
the identity formation. 

It can be mentioned that, there are contradictions 
between the newly emerging requirements for moral 
values in personality (cadet) and the chances to meet 
them.

The discrepancy that occurs during this period 
stimulates the cadet to expand his/her knowledge, skills 
and practices, to obtain new behaviors, to appropriate 
the norms and rules.

The results obtained depend on the activity and 
life position of the cadet. 

The external contradictions also have a strong 
impact on the direction and outcomes of the educational 
process. For example, contradictions between family 
and school have a negative impact on the education 
process. Proper organization of the education process 
has already become a global problem. Violation of the 
ecological balance in the world causes serious problems 
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in education. Technologically, it is possible to achieve 
the solution of existing problems by ensuring that the 
components of the pedagogical process are united.

Pedagogical technologies serve not only as an 
element of education but also as its purpose, content, 
process and outcome. Education technology is part 
of the pedagogical technology. A brief essence of 
pedagogical technology is characterized as a systematic 
method of designing the training and education process.

Technology expressed in terms of systematic 
approach to art is the means and tools that are driven 
by certain principles that address the problems 
encountered and their resolution (2, p.16).

Different methods and means of education that 
are known to pedagogical science should be established 
in systematic designing technology based on the 
hierarchical principle of instillation of moral qualities.

Moral values, such as common outlook, goals, 
ethics and beliefs that believed to be true and 
necessary by any social group or most members of 
society in order to preserve their own physical and 
spiritual existence, to keep them alive, began to arise 
and develop with the human being coming to the world. 
In such conditions, the first schools, literacy, and also 
the quality criteria of people are formed. Man is not 
only the essence of himself/herself, but also the main 
indicator of his usefulness to the society and country 
he belongs to. Morality is a combination of the most 
valuable human qualities. As a result, the spirituality 
become manifest in man’s relationships and behavior. 
Morality exists in the soul, heart, sensation, feeling, 
and thought of man.

In military education, cadets’ respect to each-
other, kindness, patriotism, consensus, all such aspects 
are related to ethics and are moral qualities. These 
qualities are found in the spirit, thought of the cadet, 
when used correctly from educational technology and 
show itself in his life and attitude.

Education technology is a complex of operations 
forming relative, stable, and regularly summarized 
relationships on purpose (3. s.8).

In the application of education technology, modern 
training principles (personality-focused training, active 
cognition, developmental training, “advanced training”, 
the flexibility of the training system, cooperation, 
dialogue training) should be used as a system. 

According to the personality-oriented training 
principle, for activation of the cadet, first of all, his 
performance as the central object of the learning 
process, his interests and needs, knowledge level, 
capacity and capabilities, individual characters should 
be taken into consideration and he should be respected.

Under the principle of active cognition, the 
teaching process should be organized so that it can 
create a sense of cognitive activity, natural learning 
activity, and let the cadet experience the joy of “the 
first discovery”, create the desire to acquire new 
knowledge.

In order to achieve the developmental training, 
cadets should be offered to solve some tasks 
independently, which are proper to their capabilities, 
but somewhat complicated. Developmental training 
should at first form the thinking and creativity.

The principle of “advanced learning”: the rapid 
changes in modern times put the issue of preparation 
for life of learners more dramatically before the training.

The training should reflect the development 
trends of the society, teach the cadet to obtain the 
information they need independently, use and apply it 
correctly.

The principle of flexibility of the training-education 
system is first of all, the ability of the cadet’s adaptation 
to the real situation. The flexibility of the training 
system is ultimately reflected in the knowledge, being 
more creative and practical.

The principle of cooperation is primarily reflected 
in the dynamic of learning process. Collaboration makes 
the training environment more affordable, activating 
and inspirational for the cadet.

Each cadet’s participation in discussions and 
group tasks should be provided in order to share ideas, 
opportunities and experiences in a joint decision-
making process and have mutual benefit from it in 
accordance with the principle of dialogue training.

Taking into account the different points of view 
and opinions of all learners in the learning process, 
dialogue training enables the diversity of ideas to 
further enrich the content of the learning process and 
have a positive impact on the outcome of the process.

Implementation of these principles creates 
conditions for the cadet to acquire the necessary 
skills for the formation of an effective lifestyle and 
adaptation to the constantly changing conditions. The 
most complete application of these principles in the 
learning process is possible through active (interactive) 
learning methods.

The concept of moral education and spiritual 
development is different, though they depend on the 
nature. Thus, moral development is the result of the 
technological process in moral education. It shows 
the level of moral education of cadets. To ensure 
the spiritual development of cadets, technological 
operations should be carried out on three groups of 
tasks identified in pedagogical literature of spiritual 
education.

 It includes: the formation of moral consciousness, 
imagination, understanding and judgments, moral 
feelings and relationships and moral behavior (4, p.274).

Proper use of the educational technology ensures 
that the mentoring of trainees is based on cognitive 
interests. While using the educational technology 
properly the establishment of cadets’ spiritual 
development on cognitive interests is ensured.

For this reason, cognitive interests play leading 
motives for learners to adopt program materials, 
acquire knowledge, skills and habits (5, p.24).

     
Conclusions: 

       
The development of moral qualities, the 

protection of national and moral values of each citizen 
are considered to be one of the major issues of state 
policy; the education in military training of staff 
manifests itself in the process of dialectical, purposeful 
and organized formation, continuous development, 
dynamics of personality related to his internal and 
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external contradictions. Moral qualities are found 
in the spirit, thought of the cadet. When they used 
educational technology correctly and it is shown in his 
life and attitude. Implementation of active learning 

principles creates conditions for the cadet to acquire 
the necessary skills for the formation of an effective 
lifestyle and adaptation to the constantly changing 
conditions.
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Abstract: After the Cold War came to an end, NATO recognized the importance of extending far beyond its 
traditional borders in order to maintain peace and stability throughout Europe. The incorporation of new members 
into the Alliance came to the fore. In light of this approach the cooperation with partner nations began to occupy 
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The history shows that making Alliances against a 
common enemy has the utmost importance and 
if the members of these Alliances are able to act 

seamlessly in the battlefield it will definitely result in 
victory.  The cooperation based on integration of forces 
is more efficient rather than dividing the operation 
among the nations. But the lack of cohesion and 
differences in tactics, as well as equipment among the 
members in the last century wreaked havoc on different 
Alliances. These kinds of failures were underwent in 
Korea, the Dominican Republic, Vietnam, Persian Gulf 
and etc. NATO, the most successful Alliance of the 
history has been trying to eradicate this problem since 
its inception by creating frameworks, methods, models 
and measures for interoperability. A successful and 
efficient military operation requires an appropriate 
level of interoperability on different functional areas 
(such as command and control, intelligence, logistics, 
etc.).

Having adopted a New Strategic Concept in 
1991 NATO began to focus on the development of 
multinational force projection in order to adapt to the 
post-Cold War era and expand its capabilities for crisis 
management operations. In pursuit of future strategic 
goals NATO had to broaden and deepen cooperation 
with the countries beyond its traditional borders. 
Thus, the Alliance was in urgent need of partners those 
would be able to keep abreast of NATO standards. This 
approach in turn required member, as well as partner 

forces to work together for out-of-area operations. The 
first initiative to invite those nations to cooperation 
was PfP programme which was launched in 1994. The 
ultimate goal of this programme was and still is to 
support partners in their efforts to reform their national 
defence structures and to assist them in developing their 
national capabilities. If partner nations who signed the 
framework of this programme wanted their militaries 
to operate together, they would follow procedures 
mainly determined in Brussels by Allies. This initiative 
proved to be really successful tool. The fledgling 
Republic of Azerbaijan was among these countries who 
joined the programme with an expectation to integrate 
into the Alliance. Shortly afterwards the Alliance 
embarked upon Partnership Planning and Review 
Process with the aim of promoting the development of 
forces and capabilities by partners that are best able 
to cooperate alongside NATO Allies in crisis response 
operations and other activities to maintain security 
and stability. It provides a structured approach for 
enhancing interoperability and capabilities of partner 
forces that could be made available to the Alliance for 
multinational training, exercises and operations (1). 
This strategy continued over the ensuing years and the 
Alliance initiated new programmes and mechanisms 
(Operation Capabilities Concept, Membership Action 
Plan, Individual Partnership Action Plan, etc.) for closer 
and deeper cooperation with its partners. The objective 
of NATO’s partnerships is to safeguard security 
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together, as stated in all three post-Cold War Strategic 
Concepts. In the current strategic concept (2010), the 
three core tasks of NATO are collective defence, crisis 
management and cooperative security. Out of these, 
cooperative security is very much about partnerships. 
Thus, cooperative security is a broad task consisting 
of numerous elements. Generally speaking it consists 
of three components: strengthening partnerships, 
contributing to arms control, non-proliferation and 
disarmament and assisting potential new countries 
to prepare for NATO membership. An important sub 
element of both strengthening partnerships and 
preparing new countries for potential membership is 
interoperability (2). In short with the new NATO missions 
and engagement in operational theatres there has been 
a dramatic shift from a single nation fighting on its own 
to coalitions where multinational units, down to the 
level of platoons, are working together. The research 
question is: Can Azerbaijan be fully interoperable with 
NATO forces without being a member of the Alliance?

A strategy for keeping interoperability  
on track

The world is currently undergoing much more 
complicated security environment than it was decades 
ago. Thus, as an epicentre of global security NATO 
needs to become attuned to the challenges its member 
and partner nations encounter. The implementation 
of the Alliance grand strategy requires the continuous 
improvement of military effectiveness. In this regard 
interoperability is a sine qua non for the success of any 
operation/mission in coalition warfare. As in almost all 
countries, the military in Azerbaijan plays a key role as a 
symbol of the state.  Though 20 percent of its territories 
have been occupied by Armenian aggressors Azerbaijan 
has voiced its commitment to the peacekeeping 
operations being carried out throughout the globe.  The 
government’s pledge to significantly reform the military 
is part of a stated national goal. Its forces regularly take 
part in NATO exercises and peacekeeping operations.  In 
the course of this cooperation, Azerbaijan has responded 
positively to NATO’s call for the modernization of its 
forces. Azerbaijan’s contributions to NATO missions 
have shown that it has the will and capability to provide 
the security along with member states. That’s why the 
government in Azerbaijan keeps a close eye on the 
strategy of NATO to enhance its interoperability with 
allies and partners, takes the stock of the decisions 
made in different summits.  Thus, it is important to 
elaborate on the programmes and mechanisms which 
provide a blueprint for interoperability with NATO and 
structural reorganisation according to NATO standards. 

In 2012 Chicago Summit the Alliance embarked 
upon some new programmes like Smart Defence (SD) 
and Connected Forces Initiative (CFI). The rationale for 
launching these programmes was once again the search 
for greater interoperability and coherence (3). The 
declaration adopted in the very Summit emphasized the 
importance of interoperability: “The Alliance’s recent 
operational experiences also show that the ability of 
NATO forces to act together seamlessly and rapidly 
is critical to success. We will, therefore, ensure that 

the Alliance’s forces remain well connected through 
expanded education, training and exercises” (4). In the 
meantime, it is important to stress what all impacts the 
lack of interoperability can have. First, it can endanger 
the successful implementation of operational mission. 
Second, it can have a major negative impact on resources 
and logistical footprint, as it makes it difficult, or even 
impossible, to share spare parts, ammunition, fuel, and 
therefore affects the efficiency of the force, in general. 
But in certain areas non-interoperability can have a 
dramatic impact, like blue-on-blue fire or unnecessary 
loss of lives. It proves that enhancing interoperability 
increases the effectiveness of NATO operations and 
saves lives and resources (5). It is therefore in everyone’s 
interest to cooperate and invest in order to achieve the 
highest level of interoperability and cooperation. In the 
Chicago Summit declaration four of five references to 
interoperability deal with extra-Alliance partnerships: 
Georgia, Ukraine, MD nations and a general reference 
to partners attending the summit (2). This attitude in 
turn stimulates NATO’s “open door” and enlargement 
policy. In April 2013, when General Phil Breedlove took 
over U.S. European Command (EUCOM) he was asked 
at his confirmation hearing about the most important 
lessons learned from 10 years of NATO operations in 
Afghanistan. Leading the list was the increased ability 
of U.S. and allied troops to literally fight and operate 
side by side: “First of all, NATO in general, and some of 
the partners, has become much more interoperable”. 
General Breedlove went on to say that the risk of losing 
this interoperability was one of his key concerns in 
thinking about how the North Atlantic alliance moves 
forward beyond Afghanistan (6).

In the 2014 Wales Summit the Alliance updated its 
NRF (NATO Response Force) concept. NRF in fact was 
created in the 2002 Prague Summit. But after Russia 
occupied Crimea in early 2014 its significance came to 
the fore. This is a technologically advanced, flexible, 
deployable, interoperable and sustainable force 
including land, sea, and air elements available wherever 
needed and is intended to serve as a vehicle for the 
transformation of allied nations’ and partners’ military 
structure and capabilities (7). If we delve into the last 
three declarations  issued by the heads of NATO state 
and government, we would see that by mentioning 
interoperability 16 times, Wales Summit declaration 
weighed much more prominently than both Chicago 
and Warsaw declarations, where it was mentioned only 
5 and 13 times respectively (8,9,10). Therefore we can 
say that the 2014 Wales Summit established a foothold 
in enhancing interoperability between NATO and 
partner nations by initiating invaluable programmes 
and mechanisms. 

Apart from this in 2014 NATO anticipated that 
allied militaries would have been deployed together 
in combat and post conflict land, maritime, and air 
operations for more than 20 years (11). In order to 
implement this strategy all stakeholders need to think 
and act coherently. It is about gaining and retaining a 
competitive advantage, a process which involves filling 
gaps and in particular, those gaps which the changing 
environment threatens to create in the future. Recent 
destabilizing events around the globe and within 
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the Euro-Atlantic region have reinforced NATO’s 
assessments of a future security environment as 
volatile, complex and uncertain. The political relevance 
of the Alliance and the military effectiveness of its 
forces will continue to be challenged by a combination 
of this highly dynamic, interconnected and ambiguous 
operating environment, together with a period of 
lasting fiscal austerity (3). In this regard, the constant 
improvement of military structures and capabilities 
of Azerbaijan Republic has the utmost importance, 
which entails enhancing the military effectiveness and 
interoperability with Allied forces. 

NATO Glossary of terms and definitions defines 
interoperability as “the ability of the forces of two or 
more nations to train, exercise, and operate effectively 
together in the execution of assigned missions and 
tasks” (4). NATO’s interoperability policy defines the 
term as the ability to act together coherently, effectively 
and efficiently to achieve tactical, operational and 
strategic objectives. Specifically, it enables forces, 
units or systems to operate together and allows them 
to share common doctrine and procedures, each 
others’ infrastructure and bases, and to be able to 
communicate. Interoperability reduces duplication, 
enables pooling of resources, and produces synergies 
among the 28 Allies, and whenever possible with 
partner countries (12). Therefore interoperability 
occurs at various levels - strategic, operational, and 
tactical as well as technological. Because of these levels 
and multiple dimensions, we examine interoperability 
from the broadest available definition: “The ability of 
systems, units, or forces to provide services to and 
accept services from other systems, units, or forces, 
and to use the services so exchanged to enable them to 
operate effectively together” (13). 

At strategic level, interoperability is one of 
the essential factors contributing to the creation 
of a coalition of forces, thereby demonstrating the 
coalition members desire to act together against 
common threats as long as necessary. At this level, 
interoperability focuses on harmonising the global 
visions of the members, strategies, doctrines and 
force structures. At operational and tactical levels, 
interoperability refers mainly to how interoperable 

issues agreed at political and strategic levels, as well 
as technologies, work together to support allied and 
partner states, members of a coalition, in conducting 
crisis management, creating the environment to achieve 
the set of objectives, and we can say, winning the war.  
At the operational and tactical levels, interoperability 
depends on synchronization among allied and 
partner forces. In general, the benefits of achieving 
interoperability at operational and tactical levels are 
represented by the interchange of the coalition forces 
and units/subunits (4). At the technological level, the 
benefits of interoperability come primarily from their 
impacts at the operational and tactical levels in terms 
of enhancing fungibility and flexibility. This level focuses 
on communications and computers but also involves 
the technical capabilities of systems and the resulting 
mission compatibility or incompatibility between the 
systems (hardware and software) and data of coalition 
partners (13). Thus, we may deduce that the qualities 
of interoperability at all levels are deployability, 
flexibility, sustainability, mobility, and survivability. 
This description makes interoperability one of the main 
requirements for effective operations.

In order to shed light on all levels of interoperability 
for enlightenment we may come up with an example of 
conducting an air campaign (as depicted in Figure 1). 
In this example the strategic level reviews the airspace 
policy and establishes airspace structures. The campaign 
addresses operational planning and execution, as well 
as force planning according to NATO doctrines. The 
main element at this level is the political willingness 
to cooperate. Interoperability at the operational level 
occurs when strategic and tactical interoperability come 
together to manage crisis situations. The allocation 
of airspace takes place at the tactical level. Airspace 
structures determined at this level are disseminated 
to interested airspace stakeholders. The technological 
level focuses on the technical capabilities of systems 
and data of coalition partners to respond in similar way 
to a particular situation.

Achieving interoperability is a constant necessity 
at all levels. In NATO member states it is achieved by 
implementing agreed standards. As for the relations with 
partner states, achieving a high level of interoperability 

Figure 1. Interoperability at four levels – case of air campaign (12)
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is a crucial factor considering the joint participation 
in NATO-led operations/missions (4). While NATO 
members engage in all levels, partner nations are not 
involved in strategic level. Parenthetically the Alliance 
develops partnerships at different levels and it is up to 
the partner nation to choose the level it wants to engage 
in to strengthen and extend their peace and stability. 
Since Azerbaijan does not articulate its ambition for full 
membership a concrete way to achieve interoperability 
from a military perspective is to benefit from the tools 
and mechanisms regarding education and training the 
Alliance has launched over the past years. In fact these 
tools are valuable means to improve interoperability 
and capabilities at all levels. Having capitalized on 
these opportunities military forces of some partner 
nations (e.g. Austria, Finland and Sweden) have reached 
a high level of interoperability as a result of years of 
participation in joint training and exercises in the first 
three levels. Interoperability is not at all a political 
decision, it is a technical one. Therefore there is not 
any hindrance to Azerbaijan Armed Forces to be fully 
interoperable with NATO, even though it has embraced 
balance as the cornerstone of its policy. Azerbaijan is 
keen on improving its military capabilities and the close 
cooperation with NATO is indispensable to this strategy. 

Interoperability does not mean that allied or 
partner states should have or purchase common 
military equipment. It is as much or more about human 
teamwork than it is about compatible machines and 
processes. What is very important is the ability to 
use the equipment by sharing facilities, thus being 
capable of interacting, connecting, communicating 
and exchanging information and services with similar 
equipment from other states inventory (4). At this 
juncture I have to mention that Azerbaijan Armed 
Forces has made giant strides through utilizing 
Partnership Staff Element (PSE) concept and Defence 
Education Enhancement Programme (DEEP). The PSE 
concept creates possibilities for Azerbaijan to deploy 
its officers within various NATO headquarters and 
commands, to gain experience and knowledge working 
side-by-side with Allies in the same headquarters and 
offices. Azerbaijan utilizes this instrument effectively 
and has sent more than 20 officers to various PSE 
posts since 2002, making it one of the biggest Partner 
staff contributors among the PfP countries (14). After 
completing their missions those officers are appointed 
to some leading positions where they may contribute to 
the enhancement of the relations between NATO and 
Azerbaijan. Having identified the needs in the military 
domain Azerbaijan began to widely utilize NATO expert 
advice through DEEP Programme to upgrade its military 
education system with the purpose of becoming 
intellectually interoperable with the Alliance. 

Given the above mentioned aspects we may 
deduce that interoperability encompasses the following 
areas (13):

1) the ability of forces from different nations to 
work effectively together; 

2) the effectiveness of the combined military 
organizational structure; 

3) the degree of similarity of technical capabilities 
of the forces from different nations. 

According to an action plan approved by 
NATO Defence ministers interoperability has three 
dimensions (15):

– technical (hardware and systems);
– procedural (doctrine and procedures); 
– human (language, terminology and training). 
On the other hand, the mechanisms that support 

achieving interoperability are: effective implementation 
of allied agreed standards (STANAGs), doctrine 
and tactics, joint training, participation in NATO/
multinational exercises, application of NATO policy 
related to lessons learned, conduct of demonstrations 
and tests. According to the NATO Strategic Concept 
2010, partnerships with third countries “can make 
a concrete contribution to enhancing international 
security, to defending the values on which the Alliance 
is based, to NATO’s operations and to preparing 
interested nations for membership of NATO” (4).

Interoperability in coalition warfare is at the 
core of U.S. defence policy and military doctrine. The 
January 2012 Defence Strategic Guidance, the most 
recent top-level Department of Defence (DOD) strategy 
document, emphasizes the importance of Allies and 
partners 60 times in its brief eight pages. The latest 
version of the military’s capstone doctrinal publication 
refers to interoperability 87 times in just 200 pages (11).

NATO remains committed to further strengthening 
and deepening its partnerships, as was agreed during 
the 2012 NATO Summit in Chicago and reaffirmed at the 
2014 Wales Summit when it launched the Partnership 
Interoperability Initiative (PII) to maintain and deepen 
the interoperability that has been developed with 
partners during NATO-led operations and missions 
over the last decades. The PII once again underlined the 
importance of interoperability for all its partnerships 
and proposed new means to deepen cooperation with 
those partners that wished to be interoperable with 
NATO. As NATO’s Deputy Secretary General Alexander 
Vershbow emphasized: “This is the first standing 
consultative forum dedicated to interoperability, 
and by far the greatest opportunity for cooperation 
and dialogue for those who wish to be an enhanced 
opportunity partner” (12). PII includes “Interoperability 
Platform” of 25 selected partners and tailor-made 
“Enhanced Opportunities” for deeper cooperation with 
only five partners (Australia, Finland, Georgia, Jordan 
and Sweden) (12). This initiative provides increased 
capacity to cooperate with partners to counter security 
threats by: interrelating all existing interoperability 
mechanisms and programmes; supporting partners that 
wish to become interoperable; providing partners that 
significantly contribute to the Alliance with increased 
opportunities; developing, maintaining, diversifying 
and increasing a pool of forces and capabilities 
belonging to partner states, which are certified and 
ready to contribute to future NATO operations or to the 
NRF (4). 

The second initiative which was endorsed at the 
Wales Summit to reinforce the Alliance’s commitment 
to the core task of cooperative security is the Defence 
and Related Security Capacity Building (DCB) Initiative. 
It focuses on helping partners to provide their own 
security, by strengthening their defence and related 
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security capacity (16). In this regard the Planning and 
Review Process (PARP), Operation Capabilities Concept 
(OCC) and Military Training and Exercise Programme 
(MTEP) are main tools to promote partner nations’ 
interoperability and capabilities of forces. The Alliance 
has recently developed an Individually Tailored Roadmap 
Capstone Concept that should simplify existing 
partnership programs and improve cooperation by 
increasing shared situational awareness and trust. Pilot 
projects that include cyber defence aspects have been 
launched with Finland, Georgia and Jordan. Another 
model of how NATO and coalition partners have worked 
together to improve interoperability and information 
sharing in operations, exercises and training events is 
NATO’s Federated Mission Networking. The framework 
includes policy, processes, procedures, standards 
and physical components such as static and deployed 
networks, services and supporting infrastructures. 
Partners should be engaged also in the areas of early 
warning, prevention, and analysis of cyber threats (17).

NATO militaries have achieved high level of 
interoperability through decades of joint planning, 
training and exercises. Member countries have put 
their interoperability into practice and developed it 
further during joint operations and missions. These 
operations have also enabled partner countries to 
improve their interoperability with the Alliance (18). The 
ISAF is the best example, in terms of both the benefits 
arising from achieving a high level of interoperability 
between NATO and partner states and the need to 
maintain the achieved level (4). If maintaining and even 
developing the achieved level of interoperability with 
partner nations is a priority for NATO, then Azerbaijan’s 
aspiration of much deeper cooperation with the 
Alliance is pretty much realistic.

Conclusion

In order to be interoperable with NATO forces 
it is required to have qualified military capabilities. 
Azerbaijan has been developing its military capabilities 
since it got independence from USSR. Azerbaijan is an 
enthusiastic partner of NATO. However there is a lot of 
work to do in order to enhance military interoperability 
with NATO. Azerbaijan has to go beyond achieving 
minimum interoperability and reach a higher stage of 
integration. As it was introduced in the paper taking all 
four levels of interoperability into account Azerbaijan 
might be actively engaged in the first three levels 
(technological, tactical and operational levels).  In 
order to achieve these goals Azerbaijan is to enhance 
national capabilities for crisis response operations 

as a capable, willing and reliable partner in a crisis. 
Thus, more demanding exercises and trainings are 
welcomed by Azerbaijan, as multinational exercises 
verify interoperability in an outstanding manner. 
The bottom line is that the more a partner invests in 
cooperation, the more it benefits from it. PARP remains 
one of the most effective mechanisms for Azerbaijan 
in the field of defence and force planning. The OCC 
has to be utilized widely to ensure the level of armed 
forces interoperability.  Azerbaijan may benefit from 
NATO through getting advices in areas such as defence 
institution building, cyber defence, logistics, and 
standardization in order to increase interoperability 
with Western forces. NATO in turn should develop 
more robust assistance and engagement programs 
for Azerbaijan considering its vulnerability and 
susceptibility to neighbouring aggression. DEEP is an 
invaluable tool to develop educational institutions in the 
defence sector and make Azerbaijani military personnel 
intellectually interoperable with of NATO’s. As a part of 
“Interoperability Platform” Azerbaijan recognises the 
importance of working together with NATO and may 
benefit from a more tailor-made relationship, such 
as “Enhanced Opportunities” to maintain an optimal 
level of interoperability. In this way The Alliance may 
create additional tailored programs based on individual 
needs of Azerbaijan. Apart from these Azerbaijan 
should ask for DCB packet in order to strengthen 
its defence and related security capacity through 
education and training. The NRF is the central platform 
for sustaining interoperability. For enhanced training of 
its troops and with the use of modern technology to 
facilitate interoperability and integration of required 
capabilities Azerbaijan can easily benefit from CFI 
concept. Azerbaijan may also join NRF exercises, with 
designated forces and minimum level required by 
the OCC evaluators for potential operations, since 
it is the most visible instrument for the certification 
of interoperability capabilities between NATO and 
Azerbaijan.  In the end what is important to mention is 
that foreign language training is a prerequisite for the 
whole interoperability-related activities. The primary 
focus is, of course, on English as the language of 
NATO integrated military structure. Thus, the Foreign 
Language and Partnership Centre functions under the 
aegis of the War College, with the purpose of imparting 
training in different foreign languages to the personnel 
of the Armed Forces. Enabling our military personnel 
to communicate in English at a reasonable level of 
proficiency (STANAG levels 2-3), we provide them with 
an opportunity to learn NATO tactics in the military 
domain. 
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Smart Control System of Systems  
for Dynamic Objects Group
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Abstract: In paper the development of Unmanned Aerial Vehicle System-of-System complex and the opportunity 
of military application have been considered. The characteristic of developed 6-rotors Unmanned Aerial Vehicle have 
been presented. It is shown that Unmanned Aerial Vehicle System-of-System complex can implement various military 
tactic and reconnaissance tasks.

Key words: dynamic object, UAV, “System of System”, control system, reconnaissance task.

The smart control system of systems (SoS) for 
dynamic objects group can be based on the 
various principles. Since 1990s the posibilities and 

advantages of SoS ideology are very interesting and  
this ideology finds wide  application to dynamic groups 
control and solution of various tasks  [1, 2], for example: 
conduct of policy, defence systems, transport, public 
health and other. In 1995  for the first time the SoS 
ideology was applied in military area.

The SoS components are systems too. In technical 
area the SoS definition can be divided on two groups: 
1) SoS is consisted of components which solve one 
task and on the whole jointing own properties and 
possibilities these components creat the complex 
system with new qualities; 2) SoS is such system which 
during various operations combines and joints itself a 
synergetics of comands, control functions, network and 
feedback information change.

Presented paper is devoted of Unmanned Aerial 
Vehicle (UAV) SoS complex making,  the opportunity 
of military application  and development of complex 
control algorithm. Developed 6-rotors UAV is taken as 
test drone. SoS UAV complex will can execute various 
military tactic and reconnaissance tasks.

SoS application in battle conditions

The choice of battle tactic and during battle its 
correction based on the input information is depended 
on the professional level of staff commissioned and 
on the assigned decision-making principles [3]. If 
a radio communication between military units is 
broken then commanders’ correct  decision-making 
becomes very actual. In this case, with other units 
communication lost the commander must make an 
optimal decision based on the gotten information from 
last radio communication session, current situation 
and reconnaissance information. Therefor, it is very 

important to joint information recieved from tactic 
groups and UAVs.

Last 20 years the manage of mutually operated 
various groups was a reason to creation of SoS 
ideology. The SoS theory is a mathematical modelling 
form to solve a task of support of the  optimal mutually 
activities of independent units [1]. Commenting upon 
SoS theory A.P.Sage and C.D.Cuppan indicated on five 
main futures [2]:

l	Activity independence of each system;
l	Independence managment of systems;
l	Geography space distribution of systems;
l	Tasks implementation based on the common 

aim of each system;
l	Progress.
Nowdays, SoS are applied widely for modelling 

of complex structural objects activities: engineer 
control systems, physical complexes, complex systems 
managment etc. [4-8]. Indicated futures allow to 
simulate activities of military units as SoS and it 
can be an usefull tool of optimal to solve tactic and 
reconnaissance tasks.

SoS control of UAV dynamic complex

From the point of view of mathematics moving in 
air, sea or space the various automated robots including 
UAVs  can be considered as dynamic systems. Such 
systems can execute both peace and military tasks. The 
control of these systems can be based on the various 
principles [9]. The distinction of kind between by usual 
and SoS ideology control systems is that the criterion of 
usual system control is evalution of UAV operation, but  
the criterion of SoS control is evalution of effectiveness. 
Usual systems cannot evaluate of changeable operation 
condition.

For example, UAVs group at 20 km distance from 
the distribution of troops and at a height of 1 km 
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executes some task. The effectiveness of task solution 
is depended on number of UAV, on space location, on 
environment conditions and events etc. The task can be 
executed at own or enemy territory, on the mountainous 
or flat country. In these conditions, at each moment the 
rational decision making based on the UAV operation 
evalution, UAV state and possibilities assessment are 
advantages of SoS ideology. 

The making of UAV control system is conditioned 
by technical factors and possibilities:  limitations of 
UAV flight dynamics, UAV task execution possibility.  
For example, let us consider developed 6-rotors UAV 
shown in figure 1 [10]. The purpose of this UAV is to 
make terrain digital maps, video surveillance execution, 
transportation of goods and implementation of special 
assignment. This UAV has 6 rotors. Its main parts are 
made of carbon compozite material, it has a smart 
autopilot system. It has next technical characteristics:

l	takeoff weight -18 kg;
l	load-carrying ability -10 kq;
l	flight distance 20 km;
l	flight speed 80 km/hour
l	flight duration 1 hour.

Fig. 1. Developed 6-rotors UAV.

The block chart of the UAV control system is 
shown in figure 2. Microcontroller MC and its software 
operate all electronic parts and elements of UAV. GPS 
determines UAV space coordinates and during UAV 
flight the 3-coordinates gyroscope 3D-GY controls 
flight position. GPS determines UAV coordinates in 
space. Accelerometer block X-Y-Z ACC developes 
input date for generation of control algorithm. Using 
wireless radio communication system WRC and video 
surveillance system VSS it send obtained information 
to command post and receive orders. Using rotor 
control blocks RCB1, RCB2, RCB3, RCB4, RCB5 and 
RCB6 the microcontroller MC controls R1, R2, R3, R4, 
R5 and R6 rotors flight condition. Accumulator AC 
provides electric energy all electronic systems and 
rotor engines. 

In some cases, as contrasted to UAV usual 
control systems, in UAV SoS complex wireless radio 
communication system block can be replaced infrared 
(IR) communication one. Using this system block the 
directly communication between UAVs can be provided 
and, therefore without order from command center 
UAVs can independently control each other. As a 

result, it troubles much enemy radio-electronic devices 
countermeasure to UAVs control system operation.  

Fig. 2. The block chart of the UAV control system: MC 
- microcontroller; 3D-GY –3-coordinates gyroscope;  
GPS – determines UAV coordinates in space; X-Y-Z 
ACC – accelerometer block; WRC - wireless radio 
communication system; VSS - video surveillance 

system; RCB1,…,RCB6 – rotor control blocks; R1,...,R6 – 
rotors; AC – accumulator.

For visualization UAV SoS complex operation 
the chart of control priciples are shown in figure 3. 
The chart of usual UAV control from comand center 
is shown in figure 3a. In this case, the comand center 
makes decision itself and controls directly UAVs flight 
by radio wireless communication. In case of SoS, at 
the first start stage, UAV SoS complex has gotten 
orders from comand center, too. But, at the second 
flight stage of UAVs autonomous flight the comand 
center only recieves information from UAVs, there is 
information interchange between UAVs and mutual 
control by radio wireless or IR communication (see 
figure 3b).

 

Fig. 3. The control prinsiples of UAV. a) usual UAV 
control from comand center; b) UAV SoS control. 

RW - radio wireless communication, IRW – IR wireless 
communication, CC – control center.

During mutual flight UAVs keep communication 
each other, exchange information about current state. 
If during task execution owing to some reason one or 
more UAVs do not confirm input-output signals then 
other UAVs continue flight independently for execution 
of given task. 
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Conlusion

So, in paper the development of Unmanned 
Aerial Vehicle System-of-System complex and the 
opportunity of military application have been 
considered. Developed 6-rotors Unmanned Aerial 

Vehicle control system has been considered for 
application in UAV SoS complex. IR communication 
has been considered and offered for information 
exchange between UAVs. UAV SoS complex can 
implement various military tactic and reconnaissance 
tasks. 
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Конфликты между курсантами  
и способы преодоления их

доктор психологических наук, профессор Э.И.Шафиева, Р.М.Маниева

Аннотация: В данной статье отмечена конфликт как актуальная проблема для любого общества. А также 
рассматриваются разные аспекты конфликтов, которые оказывают существенное влияние на социально-пси-
хологический климат всего воинского коллектива. В статье проанализирован виды конфликтов. Отражены 
особенности и причины конфликтов в деятельности курсантов. В данной статье рассмотрен механизм упра-
вления конфликтами, применение которого может способствовать повышению эффективности деятельность 
курсантов. Рассматриваются разные способах разрешения конфликтов в курсантских коллективах. 

Kлючевые слова: Конфликт, типы конфликтов, причины конфликта, конфликт между курсантами, спо-
собы преодоления  конфликтов. 

Summary: This article marks the conflict as an actual problem for any society. And also considers various 
aspects of conflicts that have a significant impact on the socio-psychological climate of the entire military collective. 
The article analyzes the types of conflicts. The features and causes of conflicts in the activity of cadets are reflected. 
This article discusses the mechanism of conflict management, the application of which can contribute to increasing 
the effectiveness of cadets. Different ways of conflict resolution in cadet collectives are considered.

Key words: Conflict, types of conflicts, causes of conflict, conflict between cadets, ways to overcome conflicts.

Сложность социально-экономических, поли-
тических и духовных процессов в обществе, а 
также их динамичное развитие, к сожалению, 

привели к заметному увеличению количества кон-
фликтов в воинских коллективах. Поэтому каждому 
командиру и начальнику необходимо понимать их  
причины возникновения и знать способы их  разре-
шения.

В современных условиях заметно усилился ин-
терес исследователей  различных наук к проблеме 
конфликта. 

Конфликт — есть качество взаимодействия 
между людьми выражающееся в противо борстве 
сторон ради достижения своих интересов и целей. 
[1, с. 540].

 Понятие конфликт несет негативный смысл, 
ассоциируется с агрессией, враждебностью, угроза-
ми, глубокими эмоциями, спорамии т. п.  Современ-
ная психология рассматривает конфликт не только 
в негативном, но и в позитивном ключе. По У.Лин-
кольну, положительное воздействие конфликта 
проявляется в следующем:

l	конфликт ускоряет процесс самосознания;
l	под его влиянием утверждается и под-

тверждается определенный набор ценностей;
l	способствует осознанию общности, так как 

может оказаться, что у других сходные интересы и 
они стремятся к тем же целям и результатам и под-
держивают применение тех же средств — до такой 
степени, что возникают официальные и неофици-

альные союзы;
l	приводит к объединению единомышленни-

ков;
l	способствует разрядке и отодвигает на вто-

рой план другие, несущественные конфликты;
l	способствует расстановке приоритетов;
l	играет роль предохранительного клапана 

для безопасного и даже конструктивного выхода 
эмоций;

l	благодаря ему обращается внимание на 
недовольство или предложения, нуждающиеся в 
обсуждении, понимании, признании, поддержке, 
юридическом оформлении и разрешении;

l	приводит к возникновению рабочих контак-
тов с другими людьми и группами;

l	благодаря ему стимулируется разработка 
систем справедливого предотвращения, разреше-
ния конфликтов и управления ими.

Отрицательное воздействие конфликта часто 
проявляется в следующем:

l	конфликт представляет собой угрозу заяв-
ленным интересам сторон;

l	он угрожает социальной системе, обеспе-
чивающей равноправие и стабильность;

l	препятствует быстрому осуществлению пе-
ремен;

l	приводит к потере поддержки;
l	ставит людей и организации в зависимость 

от публичных заявлений, от которых невозможно 
легко и быстро отказаться;
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l	вместо тщательно взвешенного ответа он 
ведет к быстрому действию;

l	вследствие конфликта подрывается дове-
рие сторон друг к другу;

l	вызывает разобщенность среди тех, кто ну-
ждается в единстве или даже стремится к нему;

l	в результате конфликта подрывается про-
цесс формирования союзов и коалиций;

l	конфликт имеет тенденцию к углублению и 
расширению;

l	конфликт в такой степени меняет приорите-
ты, что ставит под угрозу другие интересы.

Для правильного понимания и толкования 
конфликтов, их сущности, особенностей, функций 
и последствий важное значение имеет типологиза-
ция. Наиболее распространенные классификации 
конфликтов основаны на таких критериях, как:

1) стороны конфликтов:
l	внутриличностные- Содержание этого 

кон фликта выражается в острых негативных пе-
реживаниях личности, порожденных ее противо-
речивыми стремлениями. Эти конфликты по своей 
природе и содержанию являются во многом психо-
логическими и вызываются противоречиями моти-
вов, интересов, ценностей и самооценок личности 
и сопровожда ются эмоциональным напряжением 
и негативными переживания ми сложившейся си-
туации. 

l	 межличностные-Это столкновение между 
отдельными инди видами в процессе их социально-
го и психо логического взаимодействия. Конфликты 
это го типа возникают на каждом шагу и по самым 
разным поводам. Во всяком межличностном кон-
фликте большое значение имеют личностные каче-
ства людей, их психические, социально-психологи-
ческие и нравственные характеристики. В этой свя-
зи часто говорят о межличностной совместимости 
или несовместимости людей, которые играют важ-
нейшую роль в межличностном общении.

l	между личностью и группой- Этот тип кон-
фликта имеет много общего с межличностным, 
однако он более многоплановый. Группа включает 
в себя целую сис тему отношений, она определен-
ным образом организована. Подобно другим типам 
конфликтов, конфликт между личностью и группой 
может быть как конструктивным, так и деструктив-
ным. В первом случае разрешение конфликта спо-
собствует укреплению связи личности с группой, 
формированию личностной и группо вой идентифи-
кации и интеграции. Во втором случае, напротив, 
происходят дезидентификация личности и группо-
вая дезинтеграция.

l	межгрупповые- Выражается этот конфликт 
в столкновении интересов различных групп. К тако-
му типу относятся конфликты между социальными 
группами самого разного размера: малыми, сред-
ними и большими.

– Малая социальная группа – это совокупность 
людей, находящихся в непосредственном взаимо-
действии и объединенных общими целями и зада-
чами совместной деятельности. Количественный 
состав малой группы может варьироваться от не-
скольких человек до нескольких десятков людей. 

– Средние социальные группы – это например, 

коллектив предприятия, учебного заведения, воин-
ской части. Для таких групп характерна институци-
ональная организация, а основная их роль и задача 
обусловлены официальным общественным стату-
сом. Типичная средняя группа – относительно са-
мостоятельная организация, имеющая свой статус 
и функции в системе общественного разделения 
труда или в нетрудовой.

– К большим социальным группам относятся 
такие образования, как социальные классы, соци-
альные слои , этнические общности, национальные 
образования, крупные религиозные объединения. 
Такие группы конституируются на основе общих 
для всех членов существенных признаков.

l	Межгосударственные - Основе межгосу-
дарственных конфликтов лежат прежде всего про-
тиворечия интересов стран. Одна из отличительных 
черт такого конфликта в современных условиях – 
опасность массового уничтожения людей в случае 
развязывания военных действий между государ-
ствами.

2) характер потребностей, ущемление которых 
вызвало конфликт: 

l	материальные;
l	статусно - ролевые;
l	духовные.
3) направленность конфликта:
l	горизонтальные, возникающие между де-

ловыми партнерами, коллегами по работе;
l	вертикальные — между подчиненными и 

начальством.
4) временные параметры конфликта:
l	кратковременные;
l	быстротечные;
l	длительные, продолжающиеся иногда го-

дами и десятилетиями.
5) результативность конфликтов:
l	конструктивные, нормальные, позитивные, 

при которых группы, где они происходят, сохраня-
ют свою целостность, а отношения между членами 
группы — характер сотрудничества, кооперации;

l	деструктивные, патологические, негатив-
ные, когда взаимоотношения между людьми при-
обретают нецивилизованные формы, характер про-
тивостояний, борьбы, ведущей даже к разрушению 
и распаду организации [3, с. 175].

Конфликт оказывают существенное влияние 
на социально-психологический климат всего во-
инского коллектива  как и другие обшество. Для 
конфликта характерны два основных признака. 
Первый - противодействие конфликтующих сторон 
(курсантов). Оно выражается в общении, поведении 
военнослужащих, имеющих целью защитить свои 
интересы. Второй признак - переживание военнос-
лужащими негативных эмоций по отношению друг 
к другу.

В начальном периоде пребывания в училище 
каждый курсант вынужден заниматься саморегули-
рованием, приспосабливать свое поведение, свои 
действия и поступки к данным правилам, требова-
ниям училища, к распорядку. Начав свое обучение 
курсанты вынуждены в сжатые сроки перестроить 
свой распорядок дня, усвоить этику служебных вза-
имоотношений, разработать свою тактику поведе-
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ния. Все это порой приводит к возникновению кон-
фликтов между курсантами.

Уклад жизнедеятельности курсантов жестко и 
строго регламентирован, значительные физические 
и эмоциональные нагрузки ведут к росту усталости 
и напряжения, что порой приводит к эмоциональ-
ным конфликтам, нервным срывам, возникновению 
большого количества негативных переживаний, 
стрессов. Для нас наибольший интерес представ-
ляют конфликты, возникающие между курсантами. 

Среда, в которой курсант развивается, ны-
нешняя социально-экономическая ситуация в 
обществе способствовали и способствуют фор-
мированию у человека повышенной тревожно-
сти и агрессивности. По этому одним из условий 
предупреждения конфликтов является забота сни-
жении тревожности и агрессивности у курсанта. 
Можно, например, используя соответствующую 
аутогенную тренировку, физические упражнения, 
организуя для себя полноценный отдых, поддер-
живая благоприятный социально-психологический 
климат на службе, в семье и т.п. [5, с.55].

В решении конфликтной ситуации централь-
ным является определение причины возникновения 
конфликта. Внешняя причина, связанная с деловы-
ми неурядицами, рассматривается как следствие, а 
внутренняя причина, связанная с отрицательными 
эмоциональными отношениями, которые приво-
дят к деструктивным взаимоотношениям и отри-
цательным последствиям, часто скрыта. Участники 
конфликта тщательно прячут истинные внутренние 
причины и стремятся к решению конфликта по пути 
предотвращения следствия, а не причины.

Причинами возникновения конфликта являют-
ся также психологические и смысловые барьеры, 
создающие препятствия для взаимопонимания и 
дальнейшего взаимодействия партнеров в общении.

Причины личностных конфликтов: страх за 
собственную безопасность; недостаточное обще-
ственное признание; чувство обиды; зависть или 
месть; завышенная самооценка. Внутреннее напря-
жение требует разрядки. Нельзя требовать от кур-
санта невозможного, следует учитывать то, что его 
способности к различным видам деятельности раз-
личны. Если у курсанта плохая память, то не следу-
ет поручать ему задания, требующие великолепной 
памяти. Если его работа требует отличной памяти, 
то либо необходимо, чтобы он развивал свою па-
мять, либо предложить ему другую работу. 

Конфликты в воинских коллективах, как пра-
вило, могут быть порождены целым комплексом 
причин, среди которых выделяют объективные и 
субъективные. Рассмотрим объективные причины 
конфликтов. К их числу военные психологи относят:

l	недостаточную обеспеченность подразде-
ления всем необходимым для нормальной жизне-
деятельности и выполнения боевых задач;

l	нарушения социальной справедливости 
при распределении материальных и духовных благ;

l	слабую разработанность правовых путей 
разрешения межличностных противоречий, возни-
кающих во взаимоотношениях военнослужащих.

l	сложность и динамичность воинской дея-
тельности;

l	несоответствие нормативного характера 
отношений военнослужащих тому типу отношений, 
которые возникают в процессе служебной деятель-
ности;

l	сложность социальной и профессиональ-
ной адаптации командиров к своему должностно-
му статусу.

Среди субъективных причин возникновения 
конфликтов в военной психологии выделяются 
управленческие и психологические.

Управленческие причины:
– принятие необоснованных или ошибочных 

решений;
– излишняя опека старшими начальниками 

младших в выполнении ими своих должностных 
обязанностей;

– неумение некоторых военных руководите-
лей подчеркнуть престижность первичных команд-
ных должностей;

– примерное равенство начальников и подчи-
ненных;

– недостаточная профессиональная подготов-
ка некоторых военнослужащих.

        Психологические причины:
– неуставные отношения;
– недостаточность культуры общения, прояв-

ление грубости, нетактичности, нетерпимости к чу-
жому мнению;

– стремление командира утвердить свой авто-
ритет среди подчиненных любой ценой;

– предвзятое отношение начальника к подчи-
ненному;

– сложные взаимоотношения между военнос-
лужащими;

– завышенная самооценка отдельных воен-
нослужащих;

– стремление стать лидером в коллективе лю-
быми путями;

– негативизм в поведении;
– повышенная агрессивность и раздражитель-

ность;
– эмоциональная неустойчивость, излишняя 

тревога, низкое cамоуважение [6, с. 43].
На основе анализа успешных приемов разре-

шения конфликтных ситуаций между курсантами с 
учетом разработок, сделанных военными психоло-
гами, можно предложить следующий вариант ра-
боты военнослужащего-посредника при разреше-
нии конфликта.

1. Определить позиции и истинные, обычно 
скрытые интересы обоих курсантов. Для этого по-
беседовать обязательно с обоими, а не с одним; 
побеседовать со сторонниками обоих курсантов; 
получить информацию о сути конфликта от компе-
тентных и независимых его свидетелей, желатель-
но неформальных лидеров коллектива.

2. Выявить истинные причины конфлик-
та между курсантами  и в дальнейшем пытаться 
разрешить противоречие в интересах курсантов. 
3. Обективна определить, в чем каждый из курсан-
тов прав, а в чем не прав.

4. Оценить наихудший, наилучший и наибо-
лее вероятный варианты развития и разрешения 
конфликта в том случае, если вмешательство в кон-
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фликт не даст результатов.
5. Выработать замыслы и планы действий по 

разрешению конфликта имея в виду, что курсантам, 
как правило, невыгоден длительный конфликт. 

6. Обсудить способы разрешения конфлик-
та и при необходимости привлечь к посредниче-
ству друзей курсантов, неформальных лидеров. 
7. Попытаться помочь курсантам разрешить кон-
фликт, постоянно корректируя принятые решения 
в зависимости от особенностей развития конфликт-

ной ситуации [2, с.261].
Таким образом, проблема улучшения взаи-

моотношений в воинских коллективах сложна. Ее 
решение во многом определяется готовностью и 
интересом отдельных военнослужащих повысить 
индивидуальную общую и коммуникативную куль-
туру.  Решение данной проблемы жизненно необхо-
димо, так как оно является наиболее значимым ус-
ловием в совершенствовании и оздоровлении всех 
сторон жизнедеятельности армии и флота страны. 
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Преговорите по споразумението  
за конституционното име  
на Република Македония

Полковник Зоран Илиев

Резюме: В докладът на темата е представена информация за спора от исторически аспект, както и за 
текущото състояние и позициите на двете страни по отношение на спора, т.е. не предоставя информация или 
лични мнения за спора и за валидността на същия. В докладът   са представени и две гледни точки на това 
какви са били събитията през последните 27 години в отношенията между Република Македония и Република 
Гърция, а за участниците в конференцията да се запознаят с генезиса на проблема и разбира се самостоя-
телно да вземат собствени заключения за спора като и за оправдаването на същото.

Също така в доклада е показана част от анкетата на МЦМС – Македонски център за международно съ-
трудничество и Институт за демокрация в Република Македония публикувана на националните телевизии в 
Република Македония, като проучване на общественото мнение през 2018 година на гражданите във връзка 
с името, за което мисля, че е интересно да се анализира. Държа да уточня, че тези резултати не са лични, а са 
от средствата за масова информация.

Спорът за името между Република Гърция и Република Македония обхваща няколко въпроса, до голя-
ма степен обединени над името Македония, етническия произход на населението живеещо в тази страна, и 
определянето на езика който се използва. Ескалирането на спора се простира до такава рамка, че неговата 
резолюция включва участието на международни Медиа тори на най-високо ниво.

Спорът като цяло е резултат от несъгласието на Република Гърция да приеме конституционното име 
на Македония. Временното решение „Бивша югославска република Македония“ (в английската версия „Тhe 
Former Yugoslav Republic of Macedonia“), освен Република Гърция, се използва от няколко други държави, кои-
то не признават конституционното име на Република Македония. Всички държави-членки на ООН, както и 
самият ООН като цяло, се съгласяват да приемат решението което ще възникне в резултат на взаимните пре-
говори между двете страни.

Ключеви думи: Република Македония, референция, етнически произход, определяне на езика, спора-
зумение, конституция на страната.

NEGOTIATIONS ON THE AGREEMENT  
ON THE CONSTITUTIONAL NAME  
OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA
Colonel Zoran Iliev

Abstract: The report of the subject presents information about the dispute from a historical perspective, as 
well as about the current situation and the positions of the two parties regarding the dispute, i. does not provide 
information or personal opinions about the dispute and the validity of the dispute. The report also presents two 
perspectives on what the events of the past 27 years have been in the relations between the Republic of Macedonia 
and the Hellenic Republic, and for the participants in the conference to get acquainted with the genesis of the problem 
and, of course, to make their own conclusions about the dispute as and to justify the same.

The report also shows a part of the ICMC survey, the Macedonian Center for International Cooperation and the 
Institute for Democracy in the Republic of Macedonia, published on national televisions in the Republic of Macedonia, 
as a public opinion poll in 2018 to citizens about the name I think that it is interesting to analyze. I have to say that 
these results are not personal but they are from the mass media.

The name dispute between the Republic of Greece and the Republic of Macedonia covers 
several issues, largely united over the name of Macedonia, the ethnic origin of the population living 
in that country, and the definition of the language used. The escalation of the dispute extends to such 
a framework that its resolution includes the participation of international media at the highest level. 
The dispute as a whole is the result of the Greek Republic‘s refusal to accept the constitutional name of Macedonia. The 
interim decision „The Former Yugoslav Republic of Macedonia“, except the Hellenic Republic, is used by several other 
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1. ИСТОРИЯ НА ПРОТИВОПОСТАВЯНЕТО

След независимостта си от СФРЮ през 1991 г., 
Република Македония се стреми да бъде призната 
под конституционното си име в Организацията на 
обединените нации, въз основа на доклада на спе-
циялна комисия на ООН. Република Гърция се про-
тивопоставя на международното признаване на Ре-
публика Македония под нейното конституционно 
име на въз основа на : Конституцията на страната, 
знамето и името.

– Конституцията на РМ – според РГ същата има 
иредентистички членове и представя директна за-
плаха по териториалният суверенитет на РГ,

– Знамето на РМ – според РГ символът „Слън-
цето от Кутлеш – Виргина“ е символ на Антична Ма-
кедония  което е изключително право на РГ да го 
използва, 

– Името Република Македония – според РГ ду-
мата Македония не може да  се използва от друга 
държава защото Македония е част от РГ.

За да възпрепятства признаването на Репу-
блика Македония, Република Гърция, като член на 
Европейския съюз, оказва натиск върху останалите 
държави-членки чрез Декларацията от Лисабон, 
която забранява всякакви териториални претенции 
към Република Гърция, враждебна пропаганда или 
използването на термина „Македония“.

Основните политически партии на Република 
Гърция на 13 април 1992 г. се съгласяват, че думата 
„Македония“ не може да бъде включена под каква-
то и да е форма от името на Република Македония. 
Гръцката диаспора се мобилизира и оказва силен 
натиск в Съединените Щати и Канада.

Република Македония, под конституционното 
си име, кандидатства за членство в ООН на 30 юли 
1992 г. От официалното заявление до официално-
то приемане тя предизвика дипломатическа буря 
в ООН, както и на балканския полуостров. Между-
временно, докато признаването се очаква от ООН, 
България, Хърватия, Литва, Словения, Турция, Бела-
рус признават Република Македония под нейното 
конституционно име.

Република Гърция изразява загриженост, че 
членове 3 и 49 от Конституцията на Република Ма-
кедония подбуждат териториални претенции. За да 
се намалят опасенията от възможни териториални 
претенции, на 6 януари 1992 г. Асамблеята на Ре-
публика Македония приема поправки I и II, с кои-
то изменят членовете 3 и 49 от Конституцията си. 
Именно:

Член 3 гласи, че „територията на Република 
Македония е неделима и неотчуждаема. Сегашна-
та граница на Република Македония е неприкос-
новена. Границата на Република Македония може 
да бъде променена само в съответствие с Консти-
туцията „. Тук е добавено изменението, че „Репу-
блика Македония няма териториални претенции 
към съседните страни. Границата на Република 

Македония може да бъде променена само в съ-
ответствие с Конституцията и принципа на добро-
волност и в съответствие с общоприетите между-
народни норми“.

В член 49 от Конституцията на Република Ма-
кедония, преди промените пишеше „Републиката 
се грижи за положението и правата на членове-
те на македонския народ в съседните страни и за 
емигранти от Македония, помага им в културно 
развитие и насърчава връзките с тях. Републиката 
се грижи за културните, икономическите и социал-
ните права на гражданите на републиката в чужби-
на „. По молба на Гърция в първата алинея на тази 
статия се добавя: „Републиката няма да се намесва 
в суверенните права на други държави и в техните 
вътрешни работи“.

На 7 април 1993 г. Съветът за сигурност на ООН 
одобри влизането на Република Македония с Резо-
люция 8171 (Приложение 1). Резолюцията е внима-
телно написана и се казва, че:

l Референцията „ Тhe Former Yugoslav 
Republic of Macedonia „ е временна и се използва 
до разрешаването на спора.

l Терминът е референция, а не име, като неу-
трална гледна точка в спора. Организацията на обе-
динените нации няма мандат да определя името на 
страната.

l Терминът е предназначен само за използва-
не в ООН и не е задължителен за която и да е друга 
организация.

l Терминът не означава, че Република Маке-
дония има някакви връзки с бивша Югославия.

Освен това Гърция отказва да приеме Репу-
блика Македония на официалния адрес на ООН, да 
бъде под писмо М, но поиска Ф и накрая Македо-
ния се намира на официалния адрес с буквата „Т“ 
като “Тhe Former Yugoslav Republic of Macedonia“ и 
се поставя веднага след Тайланд.

Въпреки успеха от постигнатото споразумение, 
това предизвика националистични изблици и в две-
те страни. Против западни и против американски 
демонстрации се проведоха в Гърция в отговор на 
признанието. Правителството на Константин Мицо 
Такис беше изключително уязвимо и под голямо на-
прежение от ултра националистите. През февруари 
1994 г. Гърция като средство за допълнителен на-
тиск въведе търговско ембарго върху Македония.

Република Гърция и Република Македония 
формализираха двустранните отношения с Времен-
ното споразумение (Приложение 2), подписано в Ню 
Йорк на 13 септември 1995 г. С това споразумение 
Македония се съгласи да промени знамето си и да 
промени Конституцията си в частта на преамбюла, 
в която се казва, че Македония няма териториални 
претенции към коя да е от съседните си държави.

Във временното споразумение Република Гър-
ция се е ангажирала да не възпрепятства пътя на Ре-
публика Македония да се присъедини към институ-
ции като международните финансови институции, 

countries that do not recognize the constitutional name of the Republic of Macedonia. All UN member states, as well as 
the UN itself as a whole, agree to adopt the decision that will result from mutual negotiations between the two parties. 
Key words: Republic of Macedonia, reference, ethnic origin, definition of language, agreement, constitution of the 
country.
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НАТО, ОССЕ, ЕС и други подобни. Молбата за член-
ство може да бъде с конституционното и име, но 
Гърция си запазва правото да блокира приемането, 
ако не е под временната референция БЮРМ. В това 
споразумение Република Македония и Република 
Гърция са кредитирани като първа и втора страна, 
или по името на столиците: Атина и Скопие.

Така на 05. октомври 1995 година Република 
Македония в Асамблеята огласи променя на знаме-
то както е показано на фигура 1.

2. СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕГОВОРИТЕ

Въпреки усилията за разрешаване на пробле-
ма, все още не е постигнато окончателно решение. 
С течение на времето бяха предложени няколко 
имена, като Горна Македония, Нова Македония, 
Славо-Македония, Македония (Скопие) и други по-
добни. Всяко едно от тези предложения се отхвър-
ля от едната или другата страна.

В голям степен остава неясно какво всъщност 
се договаря. Въпреки че Резолюция 817 е ясна, гръц-
ката страна настоява че преговорите са за намиране 
на взаимно приемливо име, което ще бъде офици-
алното име на Република Македония. Докато, Репу-
блика Македония представлява позицията, вклю-
чена в Резолюцията 817, тя преговаря за приемливо 
за Гърция наименование в двустранна комуника-
ция, а единствената възможност за международна 
употреба е Република Македония. Този принцип се 
категоризира като „Двойна формула“.

Междувременно редица страни по света при-
знаха Република Македония под нейното консти-
туционно име. Именно, 138 страни по света при-
знаха Македония за Република Македония, която 
представлява над 66% от общия брой на държави-
те-членки на ООН.

На 3 април 2008 г. на срещата на високо равни-
ще на НАТО в Букурещ, Република Гърция блокира 
поканата към Република Македония за членство в 
НАТО. Въпреки категоричното застъпничество на 
няколко водещи държави за присъединяването на 
Република Македония и преди всичко на Съедине-
ните Американски Щати, Република Гърция не даде 
съгласието си за поканата на Република Македония, 
обяснявайки това с лошите си съседни отношения, а 
поради неуредения проблем с името „Македония“.

На 17 Ноември 2008 г. Република Македония 
заведе дело срещу Република Гърция пред Между-
народния съд в Хага, че е нарушила член 11 от Вре-
менното споразумение, като се намесва в приема-
нето й в НАТО, което гласи че Гърция няма да въз-
препятства членството на Република Македония в 
международни организации.

През декември 2011 година беше приета при-
съдата на Международния съд в полза на Репу-
блика Македония, т.е. Република Гърция наруши 
член 11 от Временното споразумение, като бло-
кира присъединяването на Република Македония 
към НАТО на срещата на високо равнище в Буку-
рещ през 2008 година. Решенията на Международ-
ния съд са окончателни и обвързващи за държави-
те-членки на ООН, но досега все още не са спазва-
ни от Република Гърция.

Преговарящия за спора за името г-н Матю 
Нимиц (старши генерален секретар на ООН за раз-
решаване на спора за името между двете страни) 
предложи няколко предложения, които бяха от-
хвърлени или съвместно, или от една от страните, 
така че все още няма споразумение между двете 
страни.

В периода от 2008 г. до 2017 г. можем сво-
бодно да кажем, че в преговорите за постигане на 
споразумение между двете страни не е постигнат 
напредък, въпреки че неофициално се проведоха 
разговори на затворени врати, които приключиха 
без успех.

След две и половина десетилетие на спора, с 
пристигането на новата политическа възможност 
във властта в Република Македония, усилията за 
разрешаване на спора за името бяха засилени. 
Външната политика насърчавана от новото прави-
телство в Република Македония е в посока подо-
бряване на добросъседските отношения. Пример 
за това е подписването на двустранно споразу-
мение с Република България за добросъседски 
отношения.

Именно, позицията на новото правителство 
на Република Македония по отношение на уреж-
дането на спора за името се дължи на геополи-
тическата стабилност в региона, Република Ма-
кедония би могла да бъде поканена възможно 
най-скоро за членство в НАТО под референтната 
Бивша Югославска Република Македония, докато 
ратификацията от това решение, както и прегово-
рите с ЕС, да се търси двустранно решение на спо-
ра за името.

Новото правителство на Република Маке-
дония предложи 11 мерки за изграждане на 
доверие между двете страни. Темите включват 
сътрудничество между двете страни по въпроси 
свързани с енергетиката, миграцията, икономи-
ката, здравеопазването, културата, публичната 
администрация, образованието и гражданската 
защита.

Като знак за добросъседски отношения пра-
вителството на Република Македония взе реше-
ние да преименува международното летище от 

Фиг. 1
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„Александър Велики“ на „Международно лети-
ще Скопие“ и да промени името на магистралата 
Скопие - Солун от „Александър Велики“ в „Прия-
телство“.

Разговорите на ниво външни министри се за-
силват и цялата информация на заинтересованите 
страни е, че те са близо до споразумение, което 
вероятно ще бъде изпълнено в рамките на даден 
период от 1-2 години. Днес 17.05. се очаква среща 
в София между министър-председателите на двете 
страни и може да станем свидетели на конкретно 
решение на спора.

3. АНКЕТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО  
МНЕНИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

Анкетата на МЦМС – македонски център за 
международно сътрудничество и Институт за де-
мокрация в РМ беше проведена през месеците ап-
рил-май 2018г. и е публикувана чрез националните 
телевизии в Република Македония. Искам да под-
чертая, че представените данни са от средствата за 
масова информация.2 

Въпрос № 1

Резултати:
На въпроса: Кое изявление най-добре отразя-

ва отношението ви към промяната на името?
47% от гражданите са гласували, че не са съ-

гласни с промяната на името.
14% от гражданите са гласували, че са съгласни 

с промяната на името „Erga Omnes“.
14% от гражданите са гласували, че са съгласни 

с промяната на името „Двойна формула“.
13% от гражданите са гласували, че са съгласни 

с промяната на името за употреба в международни-
те организации.

11% от гражданите са гласували, че са съглас-
ни с промяната на името за всеобща международна 
употреба.

1% от гражданите са гласували, че не знаят.
Заключение: Повечето от гражданите не се съ-

гласни с промяната на името и само 14% се съгласни 
за „Erga Omnes“, каквото е искането на Република 
Гърция.

Въпрос № 2 като въпрос № 1 в 2013 година

Резултати:
На въпроса през 2013 година: Кое изявление 

най-добре отразява отношението ви към промя-
ната на името?

62% от гражданите са гласували, че не са съ-
гласни с промяната на името.

4% от гражданите са гласували, че са съгласни 
с промяната на името „Erga Omnes“.

8% от гражданите са гласували, че са съгласни 
с промяната на името „Двойна формула“.

10% от гражданите са гласували, че са съгласни 
с промяната на името за употреба в международни-
те организации.

6% от гражданите са гласували, че са съгласни 
с промяната на името за всеобща международна 
употреба.

10% от гражданите са гласували, че не знаят
Заключение: Повечето от гражданите не се съ-

гласни с промяната на името и само 4% се съгласни 
за „Erga Omnes“, каквото е искането на Република 
Гърция.

 Значителен спад от 62% против промяна на 
името през 2013 година спрямо 47% през 2018 го-
дина с цели 15%. Но и увеличаване с 10% за промя-
на на името на принципа “Erga Omnes“. 

Въпрос № 3
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Резултати съобразно етническата принадлеж-
ност:

За македонците на въпроса: Кое изявление 
най-добре отразява отношението ви към промя-
ната на името?

60% от гражданите са гласували, че не са съ-
гласни с промяната на името.

5% от гражданите са гласували, че са съгласни 
с промяната на името „Erga Omnes“.

14% от гражданите са гласували, че са съгласни 
с промяната на името „Двойна формула“.

16% от гражданите са гласували, че са съгласни 
с промяната на името за употреба в международни-
те организации.

4% от гражданите са гласували, че са съгласни 
с промяната на името за всеобща международна 
употреба.

1% от гражданите са гласували, че не знаят
Заключение: Повечето от гражданите маке-

донци не се съгласни с промяната на името и само 
5% се съгласни за „Erga Omnes“, каквото е искането 
на Република Гърция.

За албанците на въпроса: Кое изявление най-
добре отразява отношението ви към промяната на 
името?

7% от гражданите са гласували, че не са съглас-
ни с промяната на името.

42% от гражданите са гласували, че са съгласни 
с промяната на името „Erga Omnes“.

14% от гражданите са гласували, че са съгласни 
с промяната на името „Двойна формула“.

9% от гражданите са гласували, че са съгласни 
с промяната на името за употреба в международни-
те организации.

26% от гражданите са гласували, че са съглас-
ни с промяната на името за всеобща международна 
употреба.

2% от гражданите са гласували, че не знаят
Заключение: Повечето от гражданите алба-

нци се съгласни с промяната на името. 42% се съ-

гласни за „Erga Omnes“, каквото е искането на Ре-
публика Гърция.

Въпрос № 4

Резултати:
На въпроса: За да се постигне решение, дали 

е приемливо да се промени Конституцията?
16% от гражданите са гласували, че е приемли-

во да бъде променена Конституцията;
48% от гражданите са гласували, че не е при-

емливо да се променя Конституцията.
14% от гражданите са гласували, че е приемли-

во промяна на текстове от Конституцията, които не 
са свързани с името.

18% от гражданите са гласували, че е прием-
ливо да не се променя конституционното име, а да 
се определи име за международно използване.

4% от гражданите са гласували, че не знаят
Заключение: Повече от гражданите са гласува-

ли, че не е приемлива никаква промяна на Консти-
туцията.

Въпрос № 5

Резултати:
На въпроса: Какви допълнения на името Ма-

кедония биха били най-приемливи за постигане 
на решение?

45% от гражданите са гласували, че не е при-
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емливо каквото и да е допълнение.
17% от гражданите са гласували, че е прием-

ливо Горна.
12% от гражданите са гласували, че е прием-

ливо Скопие.
10% от гражданите са гласували, че е прием-

ливо Нова.
8% от гражданите са гласували, че е приемли-

во Северна.
6% от гражданите са гласували, че е приемли-

во Вардарска.
2% % от гражданите са гласували, че не знаят
Заключение: Повече от гражданите са гласува-

ли, че не е приемливо каквото и да е допълнение 
към настоящото име.

Въпрос № 6

Резултати:
На въпроса: Необходимо ли е гражданите да 

обявят референдум за възможно решение на спо-
ра за името?

71% от гражданите са гласували, че е необхо-
димо да се обяви референдум за решаване на спо-
ра за името.

25% от гражданите са гласували, че не е необ-
ходимо да се обяви референдум.

4% от гражданите са гласували, че не знаят 
дали е необходимо да се обяви референдум.

Заключение: Повече от гражданите са гласу-
вали, че е необходимо да се обяви референдум за 
решаване на спора за името.

Въпрос № 7

Резултати:
На въпроса: Въпрос на референдума: Съглас-

ни ли сте с промяната на името на Република Гор-
на Македония?

40% от гражданите са гласували, че са съглас-
ни с промяната на името на Република Горна Маке-
дония.

52% от гражданите са гласували, че не са съ-
гласни с промяната на името на Република Горна 
Македония.

4% от гражданите са гласували, че няма да гла-
суват на референдум.

4% от гражданите са гласували, че не знаят 
дали са съгласни с промяната на името на Републи-
ка Горна Македония.

Заключение: Повече от гражданите не са съ-
гласни с промяната на името на Република Горна 
Македония.

Въпрос № 8

Резултати:
Въпрос на референдума: Съгласни ли сте с 

промяната на името в Република Горна Македо-
ния когато страната стане член на ЕС?

47% от гражданите са гласували, че са съгласни 
с промяната на името в Република Горна Македо-
ния когато страната стане член на ЕС.

45% от гражданите са гласували, че не са съ-
гласни с промяната на името в Република Горна Ма-
кедония когато страната стане член на ЕС.

4% от гражданите са гласували, че няма да гла-
суват на референдум.

4% от гражданите са гласували, че не знаят 
дали са съгласни с промяната на името в Република 
Горна Македония когато страната стане член на ЕС.

Заключение: Мнението на гражданите е почти 
наравно относно промяната на името в Република 
Горна Македония когато страната стане член на ЕС.

Едно от Заключенията на МЦМС
Един от всеки двама граждани (47,1%) е против 

каквато и да е промяна в името, която след растежа 
през 2013 г. (62,3%) е връщане към нивото от 2010 г. 
(48,4%). Макар че мнозинството от етническите ма-
кедонци (59.6%) не са за промяна, това отношение 
намалява в сравнение с 2013 г. (79.7%).

„Erga Omnes“ е най-малко приемливо решение 
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и това отношение е по-високо от всички предишни 
проучвания.

Почти половината от гражданите (45,1%) смя-
тат, че промяната на конституционното име ще про-
мени идентичността, 17,8% вярват, че македонската 
идентичност няма да бъде променена. 

Срещу всяка промяна в Конституцията има 
48.3% от гражданите, независимо дали за името 
или за други въпроси. Промяна в Конституцията 
за определяне на международно наименование е 
приемлива за 18.3% от гражданите.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Безбройните източници (книги, статии, про-
учвания, дипломатическа кореспонденция и др.) 
ясно свидетелстват, че не само балканските, но и 
европейските правителства обръщат внимание на 
Р Македония. В европейската история е трудно да 
се намерят подобни примери за обсъждане на на-
ционалния характер на нацията, какъвто е случаят 
с македонците. Тази загриженост за националния 
характер на македонците произтича от определе-
ни политически и стратегически интереси и поради 
своята забележителна географска и стратегическа 
позиция.

Спорът за името Македония става видим (ак-
туален) след независимостта на Република Маке-
дония през 1991 година когато Република Гърция се 
противопоставя на използването на името Македо-
ния от Република Македония, позовавайки се на ис-
торически и териториални причини. Гърция тогава 
смята, че има изключителното право да използва 
името за своята провинция Македония и нейните 
жители.

Позицията на Република Гърция в спора ево-
люира от „едно име, което не съдържа думата“ Ма-
кедония „за всички употреби“, като се доразвива в 
„едно име, което ще съдържа думата Македония и 
географско определение „за всички употреби“. По-
зицията „Еrga Оmnes“ или употреба на новото име 
за вътрешно и външно използване като и промяна 
на Конституцията. 

Позицията на Република Македония в спора 
се развива от т.н „Двойна формула“ промяна на име-
то за РГ и международните отношения до решение 
за ново име с географско определение, което няма 

да промени Конституцията на Република Македо-
ния, за да промени конституционното име и да не 
застраши македонската национална идентичност, 
индивидуалността на македонската нация и маке-
донския език и гражданите (с мнозинството) да се 
съгласят с евентуалното решение на Референдум.

Както знаете в момента споразумение за 
името все още няма, но разговорите за намиране 
на името през последната година са засилени на 
равнище министри на външните работи с посред-
ничеството на посредника на ООН Матю Нимиц с 
цел да се постигне приемливо решение за двете 
страни и с това да сложи край на десетилетния 
дълъг спор и така да отвори вратите на Република 
Македония за членство в НАТО и ЕС. Видна е реши-
мостта на държавния политически елит на Репу-
блика Македония да се сложи край на десетилет-
ния спор за името, който затруднява интеграцията 
на нашата държава в НАТО и ЕС заради ветото на 
Република Гърция.

Досега не е известно дали изобщо ще има ре-
шение за името, тъй като преговорите са в послед-
ната най-чувствителна фаза, когато двете страни 
трябва да направят определени отстъпки от своите 
позиции. Съществуват много спекулации за въз-
можни решения, но според твърденията на поли-
тиците и преките преговарящи за спора, изразен в 
обществените медии, има напредък в сближаване-
то на възгледите между двете страни и е възмож-
но да се приеме взаимно приемливо решение в 
най-кратки срокове.

Спорът за името за Република Македония, 
се превръща в основна пречка за евроатлантиче-
ската интеграция. Много международни и местни 
институции извършиха проверка на общественото 
мнение относно уреждането на спора за името. Об-
щият извод е, че около 60% от населението на Ре-
публика Македония не приема промяната на име-
то на Република Македония за общо използване в 
международните отношения3.

Най-големи са опасенията на населението че 
Република Гърция, ако се откаже от промяната на 
името си, че ще поиска нови отстъпки, т.е. ще търси 
промяна в идентичността и езика на македонската 
нация в страната. Тези две заплахи заплашват оце-
ляването на нацията и вероятно ще бъдат основни-
ят мотив за отказ от компромис.
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Приложение № 1

Текст 
на Резолюция 817 от 7 април 1993 година 

(Английски)

RESOLUTION 817 (1993)
Adopted by the Security Council at its 3196th meeting, on 7 April 1993

The Security Council,

Having examined the application for admission to the United Nations in document S/25147,
Noting that the applicant fulfils the criteria for membership in the United Nations laid down in Article 4 of the 

Charter,
Noting however that a difference has arisen over the name of the State, which needs to be resolved in the 

interest of the maintenance of peaceful and good-neighbourly relations in the region,
Welcoming the readiness of the Co-Chairmen of the Steering Committee of the International Conference 

on the Former Yugoslavia, at the request of the Secretary-General, to use their good offices to settle the above-
mentioned difference, and to promote confidence-building measures among the parties,

Taking note of the contents of the letters contained in documents S/25541, S/25542 and S/25543 received 
from the parties,

1. Urges the parties to continue to cooperate with the Co-Chairmen of the Steering Committee of the International 
Conference on the Former Yugoslavia in order to arrive at a speedy settlement of their difference;

2. Recommends to the General Assembly that the State whose application is contained in document S/25147 
be admitted to membership in the United Nations, this State being provisionally referred to for all purposes 
within the United Nations as “the former Yugoslav Republic of Macedonia” pending settlement of the 
difference that has arisen over the name of the State;

3. Requests the Secretary-General to report to the Council on the outcome of the initiative taken by the Co-
Chairmen of the Steering Committee of the International Conference on the Former Yugoslavia.
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Приложение № 2

Временно споразумение между Република Македония и Република Гърция – 
подписано на 13 септември 1995 година

1 Резолюция 817 на Съвета за сигурност на ООН е приета единодушно на 7 април 1993 г., след като Съветът разглеж-
да молбата на Република Македония за членство в Организацията на обединените нации. Резолюция 817 препоръчва на 
Общото събрание на ООН Република Македония да бъде приета за равноправен член на организацията под референцата 
БЮРМ.

2 Пълният отчет може да бъде намерен на https://bit.ly/2KOOrIM и на http://idscs.org.mk/mk/publikacii/.
3 „Спорот за името Македонија“- ставови на јавноста, МЦМС, Институт за демократија Социетас Цивилис - Скопје, 2015 

година.
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Социалната сигурност -  
обществени очаквания и реалност

Чл.-кор. професор, доктор на икономическите науки, доктор на науките 
(Национална сигурност), доктор на науките (Социални дейности),   

Венелин Терзиев

Резюме:  Съвременните проблеми и отношенията между икономическата и социалната сфера имат 
различни изражения в обществения живот, повлияни от националните особености и световните тенденции. 
В разглеждания случай, развитието на пазара на труда се поставя във фокуса на редица стратегически доку-
менти, защото чрез заетостта и безработицата въпросът е пряко свързан с благосъстоянието на хората, което 
от своя страна е главната цел на социалните политики. Настоящото проучване анализира проблемите на зае-
тостта и безработицата, вкл. уязвимите групи на пазара на труда в частност, като се има предвид развитието 
на пазара на труда в България и съответните политики, оказващи влияние върху него. Дадени са препоръки по 
отношение на инструментите на социалните политики, тяхната икономическа и социална ефективност, гъв-
кавост и сигурност, като се обръща специално внимание на прилагането на проектен подход чрез социално 
програмиране за устойчива заетост.

Ключови думи: заетост, безработица, социална ефективност, социално програмиране.
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Abstract: Contemporary problems and relations between economic and social sphere have different 
expressions in community life influenced by national peculiarities and global trends. The specific issue of labor market 
development is put in the focus of a number of strategic documents because through employment and unemployment 
it is directly connected to human well-being which in turn is the main target of social policies. Current study analyzes 
the problems of employment and unemployment, and vulnerable groups on the labor market in particular, considering 
the development of labor market in Bulgaria and corresponding policies rendering impact on it. Recommendations 
are provided regarding the instruments of social policies, their economic and social effectiveness, flexibility and 
security, paying special attention to the project approach application through social programming for sustainable 
employment. 
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Политическите промени от началото на 90-те 
години на ХХ век в България положиха осно-
вите за изграждане на реален пазар на тру-

да и основни реформи в съществуващите до този 
момент системи за социална защита и в развитие-
то на човешкия капитал. Преходът от централно 
планирана към пазарна икономика в България се 
изрази в огромни трансформации в собственост-
та и структурата на националната икономика. Тези 
процеси доведоха до съществен срив във функ-
ционирането на националната икономика. При 
тези неблагоприятни икономически условия фор-

мирането на пазара на труда и политиката за соци-
ална защита преминаха през много обрати поради 
непоследователната политика на често сменящи-
те се правителства и различното им отношение 
към политиките по отношение на безработицата и 
заетостта.

Ускорените икономически реформи в края на  
90-те години дадоха основание на повечето иконо-
мисти и политици да приемат, че преходният пери-
од е приключил и има функционираща пазарна ико-
номика. Придобивайки чертите на една развита па-
зарна икономика, националното стопанство получи 
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възможности за по-пълна от досегашната интегра-
ция в глобалните икономически и социални про-
цеси. Едновременно с това се разшириха възмож-
ностите за участие в общи европейски и глобални 
мрежи, схеми, различни инициативи, чрез които се 
обединяват усилията за преодоляване на икономи-
ческите проблеми. Също така беше получен достъп 
до нови алтернативи за иновативно развитие на 
социалните системи в посока социално включване, 
интеграция и кохезия.

СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ - 
ОБЩЕСТВЕНИ ОЧАКВАНИЯ 

И РЕАЛНОСТ [1-30]

Последната финансово-икономическа криза 
от 2008 г. ни завари недостатъчно подготвени да 
прилагаме интегрирания подход спрямо социал-
ната сфера и по-конкретно в развитието на пазара 
на труда, социалната защита и човешките ресурси, 
съобразно настъпилите промени в неблагоприятна 
посока в макроикономическата среда. На практика 
се прилагат различни програми и мерки, заимства-
ни от чужд опит, като се правят опити да се апро-
бират на регионално и национално ниво, без да е 
направен предварителен обстоен анализ.

Актуалността на изследваната тема за въз-
действието на различни политики, програми и 
мерки върху националния пазар на труда, реали-
зирани чрез Националния план за действие, е обу-
словена от това, че в последните години прилага-
нето на определени програми и мерки играе все 
по-нарастваща роля в България и се използва като 
основен инструмент за въздействието върху паза-
ра на труда, както на регионално, така и на нацио-
нално ниво.

Важна особеност на съвременните приоритет-
ни национални проекти е тяхната ясна насоченост 
към социалната сфера, тоест  към човека.

В последните години не се е обръщало сериозно 
внимание на проблемите, свързани с инвестициите в 
човека и повишаване на качеството на неговия живот.

Иновационният подход към социална сфера е 
основната разлика на съвременните социални про-
екти, от всички  провеждани до сега на национално 
равнище.

Ефективността от реализацията на социалната 
политика, на което и да е равнище (национално, ре-
гионално, корпоративно), безусловно зависи от фи-
нансовите възможности на онези, които я планират 
и реализират (държавата, общината, фирмата). При 
липса на финансови средства не може да се гово-
ри нито за развитие на образованието, културата, 
здравеопазването, нито за пазар на труда и социал-
на защита на населението.

Всички проблеми в социалната сфера възник-
ват, преди всичко поради недостиг на финансови 
средства и често пъти са свързани с икономически 
проблеми и с грешки при формиране на разходната 
част в бюджетите.

Самата социална политика и нейната основа1 
социално-трудовата сфера, както показва практика-
та, оказват силно влияние върху икономическия рас-

теж, финансовите потоци и бюджетната политика.
Финансирането на определена сфера пряко 

зависи от решението на проблема, свързан с разви-
тието на производството.

Именно този въпрос разкрива проблемите за 
формирането на доходната част в бюджетите, де-
фицита на финанси и парични средства, в това чис-
ло и за реализиране на социалната политика.

Съдържанието на социалната политика може 
да бъде успешно разкрито, чрез обяснение на ос-
новните структурни елементи на социалната поли-
тика и нейните оперативни понятия.

Социалната политика е в известна степен фи-
лософия, идеология, програма за въздействие вър-
ху демографската ситуация, заетост на населението, 
равнище, начин и качество на живот на население-
то, неговите доходи, ниво и структура на потребле-
ние на материалните и културни блага, пенсионно 
и други форми на социално осигуряване, социално 
обслужване на населението, а също осигуряване 
на целева държавна помощ на най-незащитените, 
най-уязвимите социални и бедни слоеве от населе-
нието. В тази система влизат и мерките, насочени 
към създаване на условия за самозащита с цел да 
се поддържа и повишава равнището на благосъс-
тояние на техните семейства.

Днес често се говори за социална отговорност 
на бизнеса. А какво означава това всеки определя 
по свой начин. Междувременно, в другите държа-
ви, това е понятие, което се разбира от само себе 
си, което подбужда всеки предприемач да мисли 
не само за своята изгода, но и за обществото, в кое-
то живее и работи.

При положение, че предприятията и фирмите 
имат добри перспективи за собственото си разви-
тие, то те ще имат възможност да плащат стабил-
на заплата, да запазят работните места и да решат 
много други въпроси в тази насока.

Под задължения на бизнеса често се разби-
ра и допълнителна социална отговорност - извън 
това, което той е задължен да извършва. В извес-
тен смисъл - допълнително натоварване. Понякога 
обаче това натоварване произтича от чисто финан-
сови, икономически и инвестиционни задачи на 
някои фирми. В частност, от грижа за територията, 
на която фирмата осъществява своята дейност. Ако 
предприятието (организацията) е „структуроопре-
деляща” или структуроопределящо, то няма как да 
не спонсорира детски градини, училища, здравни 
заведения и други. Общините нямат достатъчно 
средства за издръжка на тази инфраструктура, и 
фирмите, в които работят жителите на дадено насе-
лено място, не могат да оставят хората на произво-
ла на съдбата. Сами, без помощта на своите пред-
приятия, те няма да могат да изучат децата си, да се 
лекуват и други и фирмите нямат друг избор, освен 
да влагат пари в тази социална инфраструктура. 

Както е известно, днес навсякъде има дефицит 
на работна сила. В същото време на фирмите им се 
налага активно да намаляват „вредните”, ниско плате-
ни неквалифицирани работни места. Същевременно 
те самите подготвят квалифицирани специалисти за 
нови работни места, като се ангажират със системата 
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за професионална подготовка и преквалификация. 
Социалната защитеност е цялостна система 

от икономически, юридически и социални права и 
свободи, уредени в закони и социални гаранции за 
гражданите, осигуряващи на населението гаранти-
рано ниво на сигурност и жизнена дейност.

В условията на преход към пазарна икономика, 
а и след този период, от първостепенно значение е 
установяване на правата и социалните гаранции в 
сферата на заетостта на населението, защитата на 
уязвимите групи от населението и осигуряването 
им с доход не по-нисък от съответния екзистенц 
минимум и предотвратяване понижаването на ре-
алното равнище на живот (реални доходи на насе-
лението) във връзка с повишаването на цените.

Социалната защита е система от приоритети и 
механизми за реализиране на установяване в зако-
нодателството на социални, правни и икономиче-
ски гаранции за гражданите. Тя е система от органи 
за управление на други институти на всички нива, 
а също така и система от социални служби, които 
осигуряват определено ниво на социална защите-
ност и достигане на социално-приемливо равнище 
на живот за населението в съответствие с конкрет-
ните условия на обществено развитие.

Системата за социална защита на население-
то, създадена в България, включва мерки, насочени 
към установяване на минимално равнище на запла-
щане на труда, пенсиите и стипендиите, въвеждане 
на национална система за помощи за деца, под-
крепа на многодетни семейства, диференциация 
в равнището на заплащане на труда на различните 
категории работници в бюджетната сфера и други.

Социалната подкрепа е система от мерки за 
оказване на помощ на някои групи трудоспособни 
граждани, изпаднали временно в тежко икономи-
ческо положение (частично или напълно безработ-
ни, младежи и други) чрез предоставяне на необхо-
димата им информация, финансови средства, кре-
дити, обучение и преквалификация, правна защита 
и въвеждане на други привилегии.

Социална самозащита на населението - това 
е развитие на предприемаческата и трудова иници-
атива, повишаване активността на гражданите и на 
техните организации за подобряване на условията 
на живот.

Социалната помощ е система от мерки за 
оказване помощ на отделни действително нужда-
ещи се лица или групи от населението за преодо-
ляване или смекчаване на жизнените трудности, за 
поддържане на социалния им статут, за пълноцен-
на жизнена дейност и за адаптация в обществото.

Основните видове и форми на социална по-
мощ се установяват на местно (общинско) ниво 
като се взема предвид имущественото положение 
и фактора „нужда на гражданите”.  Тe включват:

l парична помощ: еднократни помощи; по-
мощи за плащане на транспортни услуги; оказване 
на помощ при екстремни ситуации, в резултат на 
които са понесени големи еднократни загуби (по-
жар, наводнение, други) и други.

l помощи за социално осигуряване в нату-
рална форма: предоставяне на предмети от първа 

необходимост (хранителни продукти, обувки, дре-
хи и други); извършване на ремонти на жилища, ав-
тотранспорт; раздаване на лекарствени препарати; 
осигуряване на безплатна храна; предоставяне на 
топливо;

l хуманитарна помощ;
l услуги и привилегии: изпращане в рехаби-

литационни центрове, центрове за социално-пси-
хологическа помощ, домове и центрове за настаня-
ване и други;

l правна помощ (защита на права и интереси, 
защита в съда и други);

l психологическа помощ;
l професионална ориентация (помощ при тру-

доустрояване, консултации за избор на професия);
l информационна помощ и други.
Основните принципи за социална помощ са: 

адресираност, гарантираност, диференциран под-
ход при определяне на нуждаещите се граждани, 
на размера и вида на помощта, комплексност, со-
циално реагиране - преразглеждане на социалните 
норми във връзка с повишаване стойността на жи-
вота, самостоятелност на териториалните органи 
при определяне формите и нивата на социалните 
помощи, а също и при определяне на категориите 
граждани, които се нуждаят от тази помощ.

Критериите за предоставяне на социална по-
мощ могат да бъдат:

l съвкупният семеен доход или средният до-
ход на един човек, който е по-нисък от сумата на ус-
тановения на национално ниво екзистенц минимум 
за всеки член от семейството по социално-демо-
графски групи или равен на съответния размер на 
установения екзистенц минимум (по-нисък от ми-
нималната работна заплата, минималната пенсия и 
други);

l липса на средства за съществуване; 
l самота и невъзможност за самообслужване;
l материални щети или физически уврежда-

ния в резултат на стихийни бедствия, катастрофи, 
междунационални конфликти, а също и в резултат 
на изпълнение на служебни задължения и други.

На базата на тези критерии в отделните общи-
ни и административни области се създава база от 
данни за нуждаещите се от целева помощ - карто-
тека, която съдържа подробна информация за нуж-
даещите се граждани.

Социалното развитие е процес на промяна в 
обществото, изразяваща се в изменения на негова-
та структура, включваща основните класове, групи, 
слоеве и социални отношения, тоест изменения в 
отношенията между хората като представители на 
социални групи по повод общественото им положе-
ние и начина им на живот.

Социалният норматив е научно обоснована 
пресметната величина или показател, определящ 
количествената мярка или нивото на развитие на 
социалния процес.

Начинът на живот е определена система от 
устойчиви и повтарящи се форми на жизнена дей-
ност и способите за тяхната организация, които 
притежават вътрешно единство.

Качеството на живот характеризира качестве-
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ната страна на удовлетворяването на материалните 
и културни потребности на хората, чрез съпоставя-
не на фактическото им равнище с избрания стан-
дарт на живот.

Ниво на живот - това е осигуряването на на-
селението с необходимите за живот материални, 
духовни, културни и социални потребителски бла-
га и степента на удовлетвореност на хората от тези 
блага. Наред с качеството на живот, нивото на жи-
вот е сред най-важните условия за начина на жи-
вот. Нивото на живот се изразява в количеството и 
качеството на консумираните от човека блага и ус-
луги, като се започне от „първичните”, задоволява-
щи нуждите от храна, жилище, дрехи, средства за 
предвижване, за поддържане на здравето и други, 
и се стигне да най-сложните, „възвишените” по-
требности, свързани с удовлетворение на духовни, 
нравствени и естетични въжделения. Понятието 
„ниво на живот” е по-широко от такива показатели, 
като ръст на доходите и производство на предмети 
за потребление.

Социално-демографските показатели на ни-
вото на живот са:

l раждаемост, смъртност, прираст на населе-
нието, средна продължителност на живота, очаква-
на продължителност на живота и други;

l показатели, характеризиращи състоянието 
и опазването на околната среда;

l показатели и норми за социалното обслуж-
ване и социалното осигуряване на населението.

Обобщаващите стойностни показатели за ни-
вото на живот на населението са:

Платежеспособно търсене от страна на населе-
нието - търсене от населението на материални блага 
и услуги, обезпечено с парични средства. Обемът и 
структурата на платежеспособното търсене се опре-
делят от обема на паричните доходи на население-
то и получените кредити, от който са приспаднати 
задължителните плащания (данъци, изплащане на 
кредити, застрахователни вноски и други), от разпре-
делението им между отделните групи от население-
то в съответствие със социалната, професионалната 
и демографската структура на обществото; от нивото 
на образование и култура на населението; от нивото 
на цените на дребно и таксите за услуги, а също така 
и от тяхното сътношение с други фактори.

Потребности на населението - съвкупност от 
материални (потребности от храна, жилище, пред-
мети на бита и други), културни, духовни и социал-
ни (потребности от образование, задоволяване на 
културни потребности, потребности от почивка и 
други) жизнени блага, изискващи удовлетворяване.

Реални доходи (без да се отчитат услугите) - 
част от националния доход, използван от населе-
нието за задоволяване на материални, културни и 
духовни потребности.

Реални доходи (като се отчитат услугите) - 
част от брутния национален продукт, използван от 
населението за потребление и натрупване на мате-
риални блага и услуги.

За да се характеризира увеличаването (нама-
ляването) на реалните доходи се изчисляват ин-
декси на реалните доходи на населението, а също 

и индекси на реалните доходи от гледна точка на 
социалните групи.

Доходи на населението - сумата от средства, 
получени от населението от различни източници, 
под формата на парични и натурални постъпления, 
безплатни услуги и услуги с намаление (в неплате-
ната им част).

Паричен доход на домакинство - представля-
ва сумата от парични постъпления в домакинството 
под формата на работна заплата, пенсии, стипен-
дии, помощи, предприемачески доход, лихви, ди-
виденти и други доходи от собственост, недвижи-
мост, акции и облигации и средства от продажба на 
продукция от личното помощно стопанство.

Съвкупен доход - в статистическата практика 
това е едни от основните показатели за нивото на 
живот и за материалната обезпеченост на населе-
нието и включва всички видове парични доходи. 
А също и стойността на натуралните постъпления, 
получени от личното помощно стопанство и използ-
вани за лично (домашно) потребление. 

Както паричните, така и съвкупните доходи 
могат да бъдат общи - до плащането на данъците и 
задължителните плащания (бруто) и разполагаеми 
- след извършване на посочените плащания (нето). 
Разполагаемите доходи са максималната сума от 
средства, която домакинството може да изхарчи 
за крайно потребление на стоки и услуги без да из-
ползва спестявания и други източници.

Среден доход на член от домакинство - съв-
купният доход на домакинство (работна заплата, 
пенсии, стипендии, помощи, доходи от предпри-
емаческа дейност и от личното помощно стопан-
ство, доход от други източници), който е изчислен 
за месец или година за всеки член от домакинство-
то. При изчисляване на средния доход на член от 
домакинство се вземат под внимание гражданите, 
живеещи съвместно, изключват се трудоспособни-
те неработещи членове, които не са регистрирани 
в бюрата по труда и децата и подрастващите, които 
се осигуряват напълно от държавата.

Минимален потребителски бюджет – Той 
се явява набор от потребителски стоки и услуги в 
натурална и стойностна форма, който отговаря на 
изискванията на съответните научно обосновани 
норми и нормативи и официално се признава от об-
ществото като допустим на дадения етап от негово-
то икономическо развитие.

Минимален потребителски бюджет (бюджет 
на потребителския минимум) - изразява се в стой-
ностна оценка на потребителските стоки и услуги за 
задоволяване на основни физиологични и социал-
но-културни потребности на работниците и члено-
вете на семействата им при достигнато равнище на 
развитие на държавата.

Екзистенц минимум – Той представлява со-
циално-икономическа категория, характеризира-
ща съвкупността от минимални обеми материални 
блага и услуги в дадено съотношение, необходими 
и достатъчни за запазване на здравето и поддържа-
не на жизнената дейност на трудещия се и неговото 
семейство, за възстановяване на загубената работ-
на сила и за продължение на рода.
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Индекс на влияние на цените върху граници-
те на екзистенц минимума – Това е относителен 
показател, характеризиращ изменението в грани-
ците на екзистенц минимума през текущия и базо-
вия период.

Социални слоеве – Те се явяват социални общ-
ности, разграничавани в обществото по един или 
няколко сродни признака на неговата диференци-
ация: доход, престиж, ниво на образование, кул-
тура, местожителство, участие при осъществяване 
на властта и други. Много от социалните слоеве се 
образуват при пресичане на различен тип структу-
ри - социално-професионална, квалификационна, 
образователна и други.

Средни слоеве - класи и социални групи, зае-
мащи междинно положение между двата полюса в 
обществото.

Социална структура на обществото - взаимо-
връзката между социалните групи. Видове соци-
ални структури - социално-демографски, социал-
но-професионални и национално-етнически.

Социално-демографската структура пред-
ставлява взаимовръзка между елементи, като пол, 
възраст и семейно положение.

Социално-професионалната структура обе-
динява хората по професионален признак и спо-
ред заеманата длъжност - професии, свързани с 
висококвалифициран, творчески и интелектуален 
труд и други.

Социално-класова структура - разграничение 
на класи и социални групи по следните критерии: 
отношение към средствата за производство; роля 
в обществената организация на труда; и размер и 
източник на получаваната част от общественото 
богатство.

Национално-етническа структура - взаимо-
връзка между нации, народности, родове, племе-
на, национални и етнически групи.

Социална стратификация - структуриране на 
неравенството между различните социални групи.

Социални гаранции - условия и средства, оси-
гуряващи на гражданите възможност да ползват 
предоставените им от държавата със закон соци-
ално-икономически, политически и лични граж-
дански права и свободи. От надеждността на со-
циалните гаранции зависи степента на реалност на 
предоставените права и свободи. Основният Закон 
в държавата (Конституцията) и нормативните акто-
ве посочват конкретните механизми за реално осъ-
ществяване на социалните гаранции.

Социални приоритети - социалните задачи, 
които се признават от обществото на даден етап от 
неговото развитие като неотложни, изискващи пър-
востепенно решение.

Ниво на ниска обезпеченост (граница на бед-
ността) - парична сума от доходите, необходима за 
покриване на разходите за придобиване на необ-
ходимите за човека и семейството потребителски 
стоки и услуги. Измерва се с помощта на екзистенц 
минимума или с други показатели (минимална ра-
ботна заплата и други).

Социална рехабилитация - представлява про-
цес, насочен към възстановяване на социалната 

жизнена дейност на личността, която е била огра-
ничена от възрастта или по други причини.

Социално осигуряване - установена от държа-
вата система за материално обезпечаване на граж-
даните при пенсиониране, при пълна или частична 
загуба на трудоспособност, при загуба на човек, 
който издържа семейството, а също и помощи за 
многодетни и бедни семейства.

Безработен - трудоспособен гражданин, който 
по независещи от него причини няма доход от ра-
бота или от друг законен източник, регистриран е 
в бюро по труда, търси работа, желае и е готов да 
се труди, а при необходимост и да премине курс за 
преквалификация.

Помощи при временна трудова незаетост 
(безработица) - държавна компенсация на гражда-
ните при настъпване на определени условия: при 
загуба на работа в предприятия, учреждения и ор-
ганизации, а също и на лицата, които се стремят да 
възобновят трудовата си дейност след продължи-
телно прекъсване.

Обществена платена работа - дейности, орга-
низирани от органите на властта за осигуряване на 
временна заетост на гражданите, които са загубили 
заетостта си и търсят работа, преди всичко от соци-
ално незащитените групи от населението.

Пазар на труда - сфера на социално-икономи-
ческите и правови отношения, създадени във връз-
ка със състоянието на търсене и предлагане на ра-
ботна сила при свързване на личните и материални 
фактори на труда.

Бежанци - лица, влезли или желаещи да вля-
зат на територията на друга държава, без да имат 
нейно гражданство.

Бездомен - човек без определено местожи-
телство и професия.

В обобщение може да се направи извода, че 
съдържанието на социалната политика е програма 
от конкретни действия на държавните органи и не-
държавните учреждения и на обществените обеди-
нения по реализацията на тактически и стратегиче-
ски задачи с цел хармонизиране на обществените 
отношения. 

Социалната политика има редица важни ха-
рактеристики, които могат да бъдат систематизира-
ни по различни признаци. (Таблица 1.)

В процес на разработване са стратегии за соци-
ално-икономическо развитие за следващи по-про-
дължителни периоди като социалната политика ко-
ренно променя своя инструментариум, понеже се 
създава законодателна база, ориентирана към съв-
местна дейност на Правителството с бизнеса. По та-
къв начин, същността на социалната политика се из-
разява в нейната стратегия и в тактиката в дейността 
на държавата, насочена към удовлетворяване на ма-
териалните и културни потребности на членовете на 
обществото и към оказване на необходимата помощ 
преди всичко на онези, които най-силно се нуждаят 
от нея, които са осъществими на основата на прин-
ципите за справедливост и адресираност.

Безспорно, социалната политика и социал-
но-трудовата сфера се намират в постоянен процес 
на развитие.



142

При това тя изисква значителни финансови 
средства и активно влияе върху развитието на на-
ционалната икономика, икономическия растеж, 
динамиката на БВП, движението на обществото и 
прогреса. Очевидно e, чe без добре развита систе-
ма на образование, култура, здравеопазване и т.н., 
е невъзможно развитието на производството, тъй 
като именно тези фактори оказват огромно влияние 
върху хората като основен (личен) фактор на произ-
водството.

Като един от примерите за обратното влияние 
на социалната политика и социално-трудовата сфе-
ра върху икономиката може да се разгледа функ-
ционирането на пенсионната система.

Държавата и работодателите изразходват ог-
ромни средства за разработване и реализация на 
пенсионната система. От една страна, това може 
да се разглежда като чисто социална мярка, която 
няма отношение към икономическите показатели: 
пенсионерът не работи, не произвежда продукция, 
не участва в създаването на БВП и други. От друга 
страна, ако пенсионната система е създадена от 
позициите на социалната справедливост, ако раз-
мерът на пенсиите зависи пряко от резултатите и 
качеството на труда на пенсионера в миналото, то 
тази система ще стимулира и производителността 
на труда и развитието на производството като цяло.

Аналогична взаимна връзка съществува меж-
ду икономическата ефективност и решението на 
проблема за заетостта, охраната на труда, социал-
ното осигуряване, развитието на културата, здраве-
опазването, науката и образованието.

Могат да се откроят следните етапи в съвре-
менното развитие на социалната политика:

Първи етап – Той се характеризира с рязко 
съкращение на социалната политика (началото и 
средата на 90-те г.). Максималното съкращение на 
непрофилни активи се приемало от предприятията 
с различна форма на собственост като условие за 
оцеляване на компанията. Две трети от обектите на 
социалната инфраструктура са предадени на общи-

Таблица 1
Класификация на социалната политика

Признаци Характеристики на социалната политика

Ниво на разработване и реализация
на социалната политика

Държавна социална политика
Регионална социална политика
Общинска социална политика
Социална политика на предприятието, организацията, учреждението

Съдържание на мероприятията и задачите на 
социалната политика

Организационни, правни, социални, икономически, финансови, 
екологични, демографски, идеологически, пропагандистки, 
социокултурни

Период на реализация на социалната политика
Дългосрочни
Средносрочни
Краткосрочни
Текущи

Ефективност - неефективност Ефективна - действена, резултатна, прагматична, реализирана в 
значителна степен, разбираема за населението
Неефективна - нереална, „на хартия”, нереализирана в значителна 
степен, неразбираема за населението

ните като този процес има всички елементи на сти-
хийност и не висока степен на контрол.

Втори етап - стабилизиране на социалната ин-
фраструктура (1997/98-2000 г.) Подходът към соци-
алните обекти е станал по-диференциран.

Трети етап - икономически подем (преход на 
предприятията от етап на оцеляване към развитие). 
Характеризира се с оптимизация на социалната ин-
фраструктура.

Оптимизация на социалната инфраструктура в 
настоящите условия може да бъде постигната пре-
ди всичко на ниво фирма, поради следните причи-
ни:

Първо, защото на микрониво социалните про-
блеми се проявяват най-остро (потребност на ра-
ботниците от жилище, от медицинско обслужване, 
от съответна културна и образователна среда и дру-
ги). 

Второ, фирмата е заинтересована наетите ра-
ботници да са здрави, трудоспособни и образовани. 

Трето, всяка фирма в условията на пазарна 
икономика има за цел да получи печалба, която не 
винаги може да бъде изразена в пари (а в статус, в 
получаване на кредит на доверие от общественост-
та и от местната администрация, което й позволява 
напълно да реализира своите стратегически цели - 
търговски и нетърговски).

По този начин, икономиката и социалната по-
литика са органично свързани, което налага пра-
вилен и премерен избор на приоритети за тяхното 
съгласувано развитие, както на национално, така и 
на регионално и общинско ниво.

За да може оценката да е ефективна, тя не 
трябва да зависи само от мнението на ръководи-
телите, управляващите програми и мерките, които 
въздействат върху пазара на труда. Решението  за 
провеждане или поръчката за оценка трябва да 
се намират в компетенцията на хора, стоящи  над 
ръководството на конкретната програма. Важно 
средство за съхраняване на обективността  се явява 
привличането на независими специалисти, нямащи 
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лична или професионална заинтересованост от ре-
зултатите от оценката. За да може оценката да има 
практическа ориентация и полезни резултати, тя 
трябва да отчита мнението на специалистите-прак-
тици (например социалните работници или служи-
тели в социалните служби, приемащи население по 
дадени въпроси), а също така и задължително из-
искване - клиенти (бенефициентите) на програмата. 
Сътрудниците и клиентите предоставят значима 
информация относно различни аспекти в реализа-
цията на програмата, възникващите трудности и пъ-
тищата за преодоляването им.

За да бъде оценката надеждна, тя трябва да се 
провежда от специалисти и да се използват съот-
ветстващи съвременни стандарти за методология. 
При това, информацията за резултатите от оценката 
трябва да бъде достъпна до основните заинтере-
совани страни и трябва да се обсъжда от колкото 
се може по-широк кръг специалисти, така или ина-
че съпричастни към реализацията, финансирането 
или разработката на социалната политика, конкрет-
ната програма или групи от мерки. По такъв начин, 
основен метод, прилаган в настоящото изследване 
за определяне на ефективността от държавните 
програми за социална поддръжка на населението, 
се явяват оценъчните  изследвания на различните 
показатели за ефективност на всички стадии при 
осъществяване на програмата. 

На етапа на разработка: проектът за програма 
се оценява по качествени показатели  на фиксира-
ните  в него основни ценностни ориентири (степени 
за съответствие на целите на създателите на про-
грамата с целите на социално-икономическото раз-
витие на страната, декларираните законодателни 
норми и принципи, а също така и с очакванията на 
субектите на програмата).

На етапа на реализация: ефективността от 
програмата, изразявана в качествените показатели 
на организационния, правния и управленския със-
тавен компонент при осъществяването на програ-
мата (условие за ефективно в социално отношение 
държавно управление се явява наличието на ефек-
тивен механизъм за координация на социалните 
въздействия във държавната социална служба - из-
пълнител на програмата).

На завършващия (оценъчен) етап: програма-
та се оценява по количествени показатели на ико-
номическия съставен компонент на ефективността 
(съотнасяне на обема на услуги и тяхната стойност 
в условията на ограничени човешки и материални 
ресурси) и по качествените показатели (степента на 
съответствие на целите на ръководителите и орга-
низаторите на програмата с потребностите на су-
бектите на програмата).

Оценката на политиките се определя от въз-
действието на активните програми на пазара на 
труда върху вероятността за последващо нами-
ране на работа. Ефектът, който се очаква е след 
участието си в една програма/мярка безработният 
да намира заетост. Качествената страна на ефекта 
се определя с факта дали участието в програмите 
е довело до нарастване на самоувереността и ак-
тивността на безработните при търсене на работа, 

която е свързана с възприемането на програмите от 
самите участници.

Общата слабост на програмите от субсидира-
ната заетост е ограничената възможност на тези 
хора да преминат от временна към постоянна за-
етост, тоест от гледна точка на т.нар. „устойчива 
заетост“ тези програми не са ефективни. Тяхната 
ефективност е главно социална и краткотрайна 
(за периода на действие и главно за определен 
брой месеци).

В заключение, преструктурирането на иконо-
миката продължава и усилията следва да се насо-
чат към повишаване на нейната ефективност и кон-
курентоспособност, както и ограничаване на бю-
джетния сектор и особено повишаване на неговия 
капацитет. Политиките за заетостта могат да пови-
шат своите възможности, ако станат дългосрочни и 
по-тясно се обвържат с националните и регионални 
планове за икономическо развитие. 

Необходимо е преориентиране в по-голяма 
степен към заетост в реалната ико номика за смет-
ка на нарастването на заетостта в публичната ад-
министрация и програмите за безработните.

Основният извод, който може да се направи 
е, че реализира нето на специални програми за за-
етост е едно от алтернативните решения за нама-
ляване на напрежението на пазара на труда. При-
ложението им заедно с местни регионални иници-
ативи и програми съдържа потенциал за увелича-
ване на заетостта и намаляване на безработицата.

Въз основа на представените процеси на раз-
витие и провежда ните политики бихме могли да 
обобщим и да направим редица из води за иконо-
мическата активност, заетостта и безработицата.

Икономическата активност, която се изразява, 
чрез заетостта на населението с про изводителен 
труд е най-важният фактор за икономическия рас-
теж и успеха на интеграционните процеси. В пе-
риода на адаптиране към пазарната икономика и 
членството на страната в ЕС, увеличаването на за-
етостта може да допринесе за преодоляване на со-
циалната несигурност.

Заетостта като фактор за икономически растеж, 
на този етап е значим за България със своите качест-
вени структури, секторно и отраслово преразпреде-
ление, мобилност и цена. Заетостта като равнище и 
структура, е резултат от икономическото развитие от 
настъпилите радикални промени в структурата на 
собствеността и производството. В значителна част 
обаче тя е и резултат от провежданите икономиче-
ски, социални и политически реформи.

Спадът през 90-те години на XX в. в икономиче-
ската активност на населението и в още по-голяма 
степен на неговата заетост, високата и продължи-
телна безработица и масовото обедняване имат 
за резултат свиването на вътрешния пазар, нама-
ляването на възможностите за развитие на произ-
водството и за увеличаване на заетостта. Всичко 
това намалява социалната сигурност (дори само по 
отношение на осигурителните фондове) и забавя 
развитието на обществото, което направи прехода 
към пазарна икономика продължителен и с висока 
социална и икономическа цена.
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 Могат да бъдат направени следните обоб-
щения:

Преструктурирането на работната сила и про-
мените в заетостта на населението в България са 
радикални, мащабни и разнопосочни. Най-общо 
те се делят на две големи групи: едните са в посо-
ка на изграждането на пазарна икономика в стра-
ната, като разширяват възможностите на страната 
за присъединяване; и другите, създаващи затруд-
нения, бариери пред успешното присъединяване 
и развитие по пътя на пазарната икономика и де-
мокрацията. Последните налагат провеждането на 
адекватна политика за увеличаването на заетост-
та и намаляване на безработицата в контекста на 
съгласуваната политика, стратегии и планове на 
страните-членки на ЕС.

Към първата група промени в заетостта, съз-
даващи добра основа и възможности за утвър-
ждаване на страната като член на ЕС и развитието 
и пътя на пазарната икономика и демокрацията, 
са: смяната на модела на заетост - от администра-
тивно към пазарно разпределение на заетите и 
тяхната мобилност; от пълна заетост на социална 
основа - към безработица и несигурност по отно-
шение на платения труд, и от тук от пасивно към 
активно поведение и конкуренция на пазара на 
труда; премахване на административните ограни-
чения в движението на работната сила вътре и вън 
от страната и създаване на условия, макар и огра-
ничени засега, за по-голяма мобилност на работ-
ната сила; преминаване от административни към 
договорни отношения в сферата на платената за-
етост, договаряне на цената труда и другите усло-
вия по наемането между непосредствените учас-
тници в трудовия процес (работници и служители 
и работодатели); създаване на ново и радикално 
изменение на съществуващото в страната трудово 
и социално законодателство в контекста на разви-
тието на пазарната икономика и демократичните 
процеси и в съответствие с международните кон-
венции, европейските директиви и други; изграж-
дане и развитие на социалното партньорство на 
всички равнища и развитие на системата на ко-
лективното трудово договаряне; създаване и раз-
витие на пазара на труда и неговите институции 
и политики с изграждането на мрежата от служ-
би по заетостта по цялата територия на страната, 
тяхното оборудване и квалифициране на заетите 
в тях; създаване и развитие на политика за регу-
лиране на пазара на труда, на активна политика за 
стимулиране на безработните за връщане към за-
етост и на работодателите да наемат определени 
групи безработни; преструктуриране на отрасло-
вата и секторната заетост, бързо увеличаване на 
заетите в услугите и намаляване на тези в индус-
трията; увеличаване на заетите в частния сектор, 
на предприемачите и самонаетите; развитие на 
формите на заетост, макар и все още ограничено 
на настоящия етап, бавно увеличаване на работе-
щите на непълно работно време и други; бързо 
увеличаване на заетите в неправителствените ор-
ганизации като своеобразен гарант за развитието 
на гражданското общество в страната.

Към втората група промени в заетостта – про-
мени, създаващи проблеми и бариери за иконо-
мическия растеж и социалната кохезия могат да 
се отнасят: намалява участието на населението в 
сферата на платения труд, в заетостта и развитието 
на икономиката. Расте икономическото натоварва-
не на работещите (социални осигурителни вноски, 
данъци, ограничення за нарастване на работната 
заплата и други). В общия спад на заетостта се от-
кроява драстичното намаляване на заетостта на 
младите хора, етническите групи, жените и селско-
то население. В резултат расте броят на бедните и 
обедняващите, на изключените от сферата на тру-
да. Висок е броят на трудоспособното население, 
разчитащо и нуждаещо се от социални помощи. 
Една част от безработните (главно продължител-
но безработните) трудно се връщат към работа, за 
друга част става невъзможно да осигури образова-
нието на децата си. Напускащите преждевремен но 
училищата по тази причина са многобройни.

Остава висока скритата безработица и неефек-
тивното използване на зае тите. Повишаването на 
ефективността и конкурентоспособността на пре-
обладаващата част от националното производство, 
за съжаление изисква намаляване на дела на разхо-
дите по производството, в т.ч. и разходите за труд. 
Това, от своя страна налага освобождаване на част 
от заетите.

Процесите на деиндустриализация и преструк-
туриране на икономиката имаха за естествен резул-
тат силното намаляване на заетостта в индустрията. 
По-значително е намалението на производството. 
Разруши се заетостта и производството в отрасли, 
за които се счита, че страната има добри потенциал-
ни възможности и традиции и в отрасли, в които тя 
е инвестирала много през последните десетилетия. 
Към първите се отнасят леката и хранително-вкусо-
вата промишленост, а към вторите - електроника, 
изчислителната техника, електротехническата про-
мишленост, приборостроенето, специализираното 
оборудване и други. С това на ционалната икономи-
ка загуби не само външни пазари и възможности за 
по-ускорен растеж и заетост, в т.ч. и на висококва-
лифициран труд, но и възможности в близка перс-
пектива да се промени техническото и технологич-
ното равнище на производство и в страната да се 
задържат и ефективно да се използват професио-
нално подготвени и квалифицирани специалисти.

Не се осъществи очакваното институционал-
но преструктуриране на научните изследвания - от 
институтите към университетите. В същото време 
производството се лиши от научни изследвания и 
иновации, необходими за повишаване на ефектив-
ността и конкурентоспособността на националното 
производство Силно свитият по брой и разпилян по 
много научни направления потенциал на практика 
е неефективен и поради ограничените средства, 
които може да отделя бюджетът за научни изслед-
вания и оборудване.

Висок е делът на наетите в публичния и осо-
бено в частния сектор, получаващи трудови въз-
награждения около минималната работна заплата 
за страната. Част от заетите в частния сектор про-
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дължават да не са осигурени за социалните риско-
ве. Това води до увеличаване на броя и дела на т.
нар. работещи бедни, увелича ва се несигурността 
и социалната диференциация. Една част от тях из-
бират официалната безработица пред заетостта 
(обезщетенията са сравнително високи или доста-
тъчни по размер, за да бъдат предпочитани пред 
получаването на доходи от труд) или продължават 
престоя си в безработица пред алтернативата на 
ниското заплащане и несигурността.

През 90-те години безработицата беше висо-
ка, масова и про дължителна и доведе до дълбоки 
социални и икономически проме ни в обществото. 
Реално предлагането на труд е много по-голямо 
поради нерегистрирането в бюрата по труда на 
много от завършващите учебните заведения или 
преждевременно напускащите ги, изоставилите 
официалната си регистрация отчаяни и обезверени 
безработни, търсещите заетост пенсионери и уча-
щи и други. Към тях се прибавя и огромният брой 
от освобождаваните от армията във връзка със на-
маления състав на Българската армия и провежда-
щата се в нея реформа. Равнището на безработица 
в много общини през този период е над 30%, а в не-
малко и над 40 и дори 50%. Повечето от тези реги-
они са със смесено и компактно ромско население. 
Само около 1/4 от безработните получават обезще-
тения или по-голямата част от безработните са без 
доходи. Сравнително малка част от тях могат да се 
надяват на социални помощи или включване в суб-
сидираните програми за заетост. Преобладаващата 
част от безработните са с ниско образование, без 
професионална подготовка и/или без трудов опит. 
По-голямата част от тях са роми, младежи и жени. 
Около 60% от безработните са с ниско образова-
ние и без професия, което озна чава, че и при бла-
гоприятен икономически растеж, ръст на чужди те 
инвестиции и увеличено търсене на работна сила 
е много малка вероятността те да намерят платена 
заетост. И това се потвърди на практика, когато през 
последните години в страната беше регистриран 
висок икономически растеж и високо търсене на 
работна сила, дори недостиг в национален мащаб. 
Безработицата макар и значително намаляла, оста-
на сравнително висока, особено за безработните от 
т. нар. рискови групи (продължително безработни 
- с ниско образование, без професия, с увреждания 
и други). За много от тях сферата на платения труд 
става недостъпна и навлизането в нея - случайно, 
непродължително и несигурно. На свой ред, това 
поражда социална несигурност в обществото и в 
„най-добрия“ случай - заетост в неформалната ико-
номика, миграция и други.

Политиката по заетостта дълго време беше на-
сочена главно към безработните, към финансира-
не на силно ограничената дейност професионално 
ориентиране и квалификация, насърчаване и сти-
мулиране на безработните да започнат работа и на 
работодателите да наемат определени групи без-
работни. Все още е много малка частта от средства, 
които се използват за активна политика, учение, 
професионална квалификация и преквалификация 
на безработните, за създаване на работни места в 

реалната икономика за продължително безработ-
ни, за увеличаване на мобилността на работната 
сила и други, които реално биха намалили безрабо-
тицата и социалното напрежение, което тя пораж-
да. Заетостта и безработицата са в тясна връзка и в 
зависимост от циклите и характеристиките на ико-
номическото развитие и неговото управление. От 
друга страна, като продукт на функционирането на 
пазара на труда, е необходимо те да се разглеждат 
в контекста на общата икономическа теория за па-
зарното стопанство като се открояват възможност-
ите и ефективността на публичната политика за на-
меса и регулиране.

Независимо от съществуващите различия в 
равнището и структурата на заетостта, се наблю-
дават и някои общи тенденции и структури като: 
значително намаляване на заетостта в отраслите от 
първичния сектор, добивните (селско стопанство, 
рудодобив, въгледобив и други); намаляване на 
заетостта в отраслите от вторичния сектор (прера-
ботващата промишленост, строителството и други); 
увеличаване на заетостта в третичния сектор (услу-
гите); повишаване на образователното равнище на 
заетите, намаля ване на заетите с по-ниско от сред-
но образование; увеличаване заетостта на жените; 
намаляване дела на наетите на безсрочен трудов 
договор и увеличаване на наемането за определе-
но работно време; увеличаване делът на работещи-
те на непълно работно време и на другите нетра-
диционни форми на заетост; преобладаващата част 
от заетите са наети като делът на работода телите и 
самонаетите е под 1/5 от общо заетите. 

За равнището на заетост и безработица оказ-
ват влияние след ните фактори или политики за тях-
ното активизиране: политиката за увеличаване на 
заетостта на населението като част от макроиконо-
мическата политика и като политика за намаляване 
на неравновесието на пазарите на труда; равнище-
то на образование и професионална подготовка, 
степента на съответствие на подготовката на ико-
номически актив ното население и търсенето на 
организациите; политиката за развитие и усъвър-
шенстването на подготовката на населението и по-
литиката за инвестиции в човешкия потенция; рав-
нището на икономическо развитие, структурата на 
икономиката и насоките на нейното развитие; по-
литиката за развитие на малките и средните пред-
приятие за насърчаване на предприемачеството и 
самонаемането; развитието и усъвършенстване на 
законодателството и под законовите актове за га-
рантиране правото на труд и създаване на възмож-
ности за реализиране на това право от различните 
групи население; политиката за развитие на реги-
оните и населените места с висока безработица и 
западаща икономика; финансовата, данъчната и 
инвестиционната политики на държавата, създава-
щи средата за икономическата активност на пред-
приятията, за да нараства тяхното търсене на труд; 
социалната и демографската политика, политиката 
на доходите и на специалната закрила на някои ка-
тегории от населението в сферата на труда и друга.

Стратегическата цел на политиката за заетост 
е да се достигне пълна и производителна заетост 
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на можещите и желаещите да работят. Подцелите и 
конкретните задачи за реализиране на тази цел са 
свързани с развитието, както на икономиката, така 
и на населението, с постигането на по-пълно съот-
ветствие между търсенето и предлагането на труд, 
със създаването на възможности за труд на всички 
желаещи, а на предприятията- да повишават своята 
конкурентоспособност и ефективност.

В условията на пазарна икономика и пазар на 
труда, мащабите и равнището на заетост и на неза-
етост на икономически активното население се оп-
ределя от пазара на труда и от пазарните механиз-
ми, регулиращи търсенето и предлагането на труд. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Възможностите за регулиране на социалното 
развитие зависят от социално-икономическото по-
ложение на всяка държава и характера на извърш-
ващите се в нея промени. Фактор за ефективно 
регулиране на социалното развитие е степента за 
съответствие на механизмите на това регулиране с 
индивидуалните за всяка страна изходни условия, 
цели и единни принципи. 

Проблемът за регулиране на пазара на труда 
в България е изключително актуален, тъй като па-
зарните преоб разования неравномерно обхващат 
всички звена на икономиката и съответно проник-
ват в нейните вътрешни механизми и взаимозави-
симости. Тяхното управление, с цел формиране-
то на единен национален пазар на труда изисква 
съгласувани действия.

Съдържанието на социалната политика е про-
грама от конкретни действия на държавните орга-
ни и недържавните учреждения и на обществените 
обединения по реализацията на тактически и стра-
тегически задачи с цел хармонизиране на общест-
вените отношения. 

Необходими са социални технологии за пре-
ход на обществото от извършване на един етап на 
реформиране към друг, от отделни решения към 
система от мерки в областта на регулирането на 
цикъла на преминаване на работната сила от един 
в друг тип и оздравяване на модела за заетост. Не-
обходимо е търсене, както на отделни решения по 
назрелите проблеми със скритата безработица или 
неефективната заетост, така и създаването на спе-
циални целеви комплексни програми и действени 
социални механизми, обвързани по време,  място и 
осигурени с ресурси.

Съвременните социални програми в условията 
на пазарно стопанство могат да се проявят в редица 
форми, които имат на свой ред специфични принци-
пи, методи, технологии за определяне и достигане 
до социалните цели, пътища и средства за реали-
зация на развитието на човешките ресурси. Обща-
та тенденция при разработването и реализацията 
на социалните програми за развитие на човешките 
ресурси се състои в това, че тяхната преимущест-
вена целева ориентация е свързана с решаването 
на проблема за здравето и физическото развитие 
на населението и интелектуалното образователно 
развитие на човешките ресурси.

Основата на социалните ресурси за поддръж-
ка на програмите условно може да се структурира 
като съчетание от три слоя на поддръжка, които 
взети заедно образуват пространството от потоци-
те на социалните ресурси за поддръжка. Първият 
слой е първата ресурсна основа на пространството 
от потоци, и се състои от верига електронни импул-
си (телекомуникация, компютърна обработка, сис-
темите за излъчване и високоскоростен транспорт, 
основан на информационните технологии). Вторият 
слой от пространството на потоците се състои от въ-
зли и комуникационни центрове - големи социални 
институции, които са връзка на световната мрежа за 
поддръжка на социалните проекти. Третият слой от 
пространството на потоците е свързан с  простран-
ствената органи зация на доминиращия мениджър-
ски елит, осъществяващ управ ленски функции, око-
ло който се гради организационното пространство. 

Реализирането на специални програми за за-
етост е едно от алтернативните решения за нама-
ляване на напрежението на пазара на труда. При-
ложението им заедно с местни регионални иници-
ативи и програми съдържа потенциал за увелича-
ване на заетостта и намаляване на безработицата. 
Политиките за заетостта могат да повишат своите 
възможности, ако станат дългосрочни и по-тясно се 
обвържат с националните и регионални планове за 
икономическо развитие. 

Преструктурирането на работната сила и про-
мените в заетостта на населението в България са 
радикални, мащабни и разнопосочни. Най-общо те 
се делят на две големи групи: едните са в посока 
на изграждането на пазарна икономика в страна-
та, като разширяват възможностите на страната за 
присъединяване; а другите създаващи затрудне-
ния, бариери пред успешното присъединяване и 
развитие по пътя на пазарната икономика и демо-
крацията. Последните налагат необходимостта от 
провеждането на адекватна политика за увеличава-
нето на заетостта и намаляване на безработицата 
в контекста на съгласуваната политика, стратегии и 
планове на страните-членки на ЕС.

Намалява участието на населението в сферата 
на платения труд, в заетостта и развитието на ико-
номиката. Расте икономическото натоварване на 
работещите (социални осигурителни вноски, данъ-
ци, ограничения за нарастване на работната запла-
та и други). В общия спад на заетостта се откроява 
драстичното намаляване на заетостта на младите 
хора, етническите групи, жените и селското населе-
ние. В резултат, расте броят на бедните и обеднява-
щите, на изключените от сферата на труда. Висок е 
броят на трудоспособното население, разчитащо и 
нуждаещо се от социални помощи. 

Политика по заетостта дълго време беше на-
сочена главно към безработните, към финансиране 
на силно ограничената дейност, професионално 
ориентиране и квалификация, насърчаване и сти-
мулиране на безработните да започнат работа и на 
работодателите да наемат определени групи без-
работни. Все още е много малка частта от средства, 
които се използват за активна политика, учение, 
професионална квалификация и преквалификация 
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на безработните, за създаване на работни места в 
реалната икономика за продължително безработ-
ни, за увеличаване на мобилността на работната 
сила и други, които реално биха намалили безрабо-
тицата и социалното напрежение, което тя пораж-
да. Основа на активната политика на пазара на тру-
да трябва да стане съдействието на безработния в 
неговото активно търсене на способи за включване 
в трудовата заетост. 

Заетостта и безработицата са в тясна връзка 
и в зависимост от циклите и характеристиките на 
икономическото развитие и неговото управление. 
От друга страна, като продукт на функционирането 
на пазара на труда, е необходимо те да се разглеж-

дат в контекста на общата икономическа теория за 
пазарното стопанство, като се открояват възмож-
ностите и ефективността на публичната политика 
за намеса и регулиране.

Стратегическата цел на политиката за заетост 
е да се достигне пълна и производителна заетост 
на можещите и желаещите да работят. Подцелите и 
конкретните задачи за реализиране на тази цел са 
свързани с развитието, както на икономиката, така 
и на населението, с постигането на по-пълно съот-
ветствие между търсенето и предлагането на труд, 
със създаването на възможности за труд на всички 
желаещи, а на предприятията - да повишават своя-
та конкурентоспособност и ефективност [1-9].
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Cyberterrorism in Bulgaria, Poland  
and European Union

Kacper Zielinski

Abstract: According to the newest research in cybersecurity the cyberterrorism will become the biggest threat 
in cyberspace in future. Curently International Terrorism Organisations (ITOs) use cyberspace mostly for information 
purposes and recrutation process. At the same time number of spheres of human activity in cyberspace increases. To 
security this part of society environment countries and international organisations prepare cybersecurity strategies. 
In this artical author wants to compare cybersecurity strategies of Bulgaria, Poland and European Union and present 
their capabilities related to cybersecurity environment according to cyberthreats, especially cyberterrorism. 

Key words: Cybersecurity, Cybersecurity Strategies, Cyberterrorism, Cyberthreats, Cyberspace, Bulgaria, 
Poland, European Union.

Very fast technical development created new 
possibilities and threats in almost every sphere 
of human life. Nowadays we use Internet for easy 

and quick information flow, online money transfer, 
mobile bank applications and much more. All these 
capabilities have to be properly secured. Increasing 
number of cybercrimes was noticed in previous years . 
One of possible threats in cyber field is cyberterrorism. 
International terrorism groups use Internet mostly 
for recrutation of new members, information war 
and propaganda, and money transfers. Cybersecurity 
experts predict appearining and increasing of number of 
cyberterrorism attacks, for example on SCADA systems. 
To prevent and counteract European Union and 
member states prepared their cybersecurity strategies. 
In this publication my goal is to compare cybersecurity 
strategies of Poland, Bulgaria and European Union to 
see what are ideas related to cyberterrorism.

Definition

Basic problem related to security in cyberspace is 
lack of common definitions. There are even situations, 
that within one country function different definitions of 
cyberterrorism depending of agency. Similar problem 
is with lack of common definition of terrorism. A little 
better situation is in European Union. EU started process 
unification of law, especially in the security field. 
Another problem is abusing of terms “cyberterrorism” 
and “terrorism” in mass media. As a result it is very 
difficult to present process of evolution of different 
terrorist groups, which started to use more peaceful 
methods of achieving goals. 

Bulgaria has no definition of cyberterrorism. In my 
opinion it may cause problems with implementation of 
EU’s documents and effective judicial work. 

Poland define cyberterrorism as terrorist acts in 
cyberspace . 

Law regulations

In Poland and Bulgaria the most important 
efforts related to protection against cyberterrorism 
are focused on implementation of NIS regulation. This 
concept will improve cooperation between countries 
in case of cyberterrorist attacks. Same law regulations 
in all member countries of EU provide opportunity to 
set common procedures and reduce time needed on 
matching allowed solutions. It is also opportunity to 
start discussions about directions of improvement 
of law regulations. European Union declare creating 
of strong law which will give basement for effective 
cooperation within EU structure, between Eurojust, 
Europol and member state’s organisations.

Structure of system

In strategic document countries proposed 
different solutions related to structure of cybersecurity 
systems and adaptation of other spheres of national 
security system. European Union do not proposed 
anything to not interfere in structure and functioning 
of security systems in member states.

Bulgaria proposes modernisation of current 
national security system structure to adapt it to 
new threats and risks, especially cybercrimes and 
cyberterrorism. It is also planned to create new 
Cybercrime Center as one of the core elements of 
the national coordination network, providing a 24/7 
service and implementing the e-SOS (or "cyber 112" 
initiative) to respond to cyber crime and operational 
and technical interaction with national, regional and 
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international organizations and bodies . Poland’s goal is 
also improvement and modernisation of cybersecurity 
system’s structure.  Government decided also to create 
and develop 4 new systems related to information 
and informatics protection. First of them is new risk 
management system which would include also capacity 
and capabilities to response to cyber attacks, including 
terrorist acts in cyberspace. In cooperation with this 
system would be system of early warning of users. 
As a result people responsible for protection will 
have enough time to prepare for potential attack and 
minimization negative effects. It is crucial for SCADA 
users in industry sector and critical infrastructure. 
Damages of this component may create very large 
losses and threats for human health and lives. Last 2 
are safe communication systems. One is designed for 
government and whole administration, second for 
national security organs. In case of large attack, which 
would be able to paralyse regular Internet, the most 
important people will keep capability of information 
flow and sources to manage and administrate state. 
Security organs will have possibility to react against 
other threats and attacks. Such systems would be 
key factor in case of modern war to keep abilities of 
effective defence. 

Prevention

Prevention is one of the most important and 
effective parts of security process. As a result of 
good prevention it is possible to avoid large costs of 
repairs of infrastructure’s damages, potential losses in 
industrial sphere and people’s suffer. Bulgaria, Poland 
and European Union have different propositions for 
establishing effective prevention.

Bulgaria is focused on raising of public awareness 
in cyberspace. Big part of this will depend on non-
government organisations. They are supposed to 
prepare social campaigns to popular knowledge in 
cybersecurity. It is important to warn people about 
threats, especially in situation when procent of users 
of social media's increases. Government and national 
security system organs task is to enhance of protection 
of potentially threatened sites. The most important 
aspects will be mobile bank application and SCADA 
systems. 

Poland has unfamiliarity ideas of increasing of level 
of security against cyberterrorism. Raising of public 
awareness is also one of the most important tasks in 
this matter. Ministry of Digitization prepares social 
campaigns about threats in cyberspace. According to 
new law, so called “RODO” (Rozporządzenie o ochronie 
danych osobowych- Ordinance about personal data 
protection) specialists of information security are 
obligated to provide and conducts courses inside of 
company for personnel about new procedures and 
ways of information security. Important are also audits 
and control tests of current information security 
systems. The key factor are people employed as ethical 
hackers to test procedures and informatics systems 
resistance for different kinds of attack, for example 
DoS, DDoS, malicious malware and others. On strategic 
level the most important task is creating of analyse 

capabilities. It will provide tools for improvement of 
current procedures and solutions. Conclusions from 
previous attacks, like cyberattack in 2007 in Estonia, 
may be crucial for avoiding of mistakes and indirectly 
will increase level of cybersecurity.

European Union’s goal is to establish more 
effective cooperation between national security 
organs like ENISA, Europol and Eurojust. It will help 
to establish effective procedures not only for these 
organisations, but also national organs may adopt 
good practise in their environment. EU wants to create 
system of early warnings of possibility of cyberattacks , 
including cyberterrorism acts. In situation, when some 
sites or SCADA systems are in danger EU will publish 
warning with probable details of kind and estimated 
time of attack. The most important task for European 
Union as a international organisation is coordination of 
efforts of different member states to establish effective 
partnerships within EU. 

Operational capabilities

Operational capabilities are main part of 
cyberscurity strategies of these three entities. 
Also in these sphere are the biggest differences in 
implementation of common law. 

Bulgaria has several flagship projects for increasing 
of operational capabilities. One of them is raising 
of organisation base of companies and government 
administration. It will help to survive cyberattacks and 
reduce negative effects. Second activity of Bulgarian 
state is setting of closer cooperation between public and 
private sector in security. Both sectors have different 
way of thinking, sum of ideas of these groups creates 
perfect base for future discussion and searching for 
new concepts and procedures in cybersecurity. Result 
of closer partnership will be also better information 
exchange between state agencies and private 
companies. From technical point of view for Bulgaria 
important is systematic updating of framework. Good 
idea is permanent testing of it to find gaps in security. 
One more time it is important task for ethical hackers 
employed by factories. On the institutional level, 
Bulgaria created several projects. One of them is 
establishing of new operational centre of cyber defence. 
Integrated institution on strategic level will have large 
positive influence on coordination and effectiveness 
of activities of national security system in cyber 
protection. As a result, it is possible to set partnership 
between different sectors of crisis management and 
military components. For the last, one Bulgaria wants 
to build new centre for crisis management and disaster 
response in Sofia. Very positive change in situation of 
Bulgaria will give rapid response forces. Their goal is to 
react and counteract to terrorist groups. Last program 
is integration with national network of NCOMCL.

Poland has also several key programmes. All 
of them are focused on increasing of operational 
capabilities of state. Polish former Ministry of Defence 
started discussion about creating of sixth kind of forces 
in the army. According to new trend started by USA 
and Russia Cyber Forces will have responsibility for 
defensive and offensive operations in cyberspace like 
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attacking and protection of informatics commanding 
and communication systems. In Poland it is not possible 
to use military forces during time of peace inside of 
the country. The only situation when it is allowed is 
extraordinary state in case of danger for constitutional 
order of Poland. Large-scale cyberterrorist attacks may 
cause enough damages to threaten structure and give 
base for this extraordinary solution and using of armed 
forces against terrorists. In this case Cyber Forces would 
have crucial role. From strategic point of view Poland 
prepares new state CSIRT network. It will consists of 4 
levels: national for whole country, sectoral for every part 
of economy and private and public sectors, commercial 
and enterprises. As a result of such complex protection 
Poland would achieve high level of security. Important 
will be also creating of new cybersecurity standards. 
In critical infrastructure it is crucial to start using of 
Intranet network. It will increase level of security in the 
most important and sensitive elements for economy.

European Union has 9 flagship ideas. First of 
them is closer cooperation between public and private 
sectors. To make this cooperation stronger and more 
effective EU will strengthen private sector and create 
possibilities of partnership between civilians and military 
component. One of such programmes is between 
Europol and national security organs of member states. 
Europol will provide support, knowledge and training 
programmes. On strategic level EU wants to create new 
EC3 centre for ICANN and second EU cyber centre. Both 
of them will help to coordinate and make more effective 
efforts which member states would put in case of large-
scale cyberterrorists attacks. Last two solutions are 
related with control programmes ISEC and ISF and with 
development of CSDP framework. 

Research and development

Research and development is one of the most 
important parts according to future situation of 
cybersecurity. New research programmes will cause 
creating of new technologies, which will increase 
capabilities of different agencies and companies, 
not only in security but also in further technical 
development. 

Bulgaria decided to educate students at all levels 
of education about increasing their own security, 
especially courses for youth related to proper use 
of social media's. State’s agencies will be focused on 
looking for unlicensed digital products at the market. 
They may cause large damages as a result of gaps 
in protection and possible malicious malware. Very 
important are research projects at universities and 
academies. Implementation of their new concepts 
and innovation will increase level of security. Last 
programme are industrial investment projects. 

Poland’s goal is also providing science research 
programmes. To increase effectiveness all the most 
important research centrers and universities are going 
to be connected in Science Cluster of Security. It will 
create new possibilities of information exchange, 
better cooperation and closer partnership. The last 
concept is using of industrial and technologic resources 
in programmes like “Cyber Enigma” It will help to 

implement innovations and make development faster.
European Union also wants to be focused on 

investments and innovations. They created for example 
program “Horizon 2020”. Important are also industrial 
and technologic resources which may be use in 
cybersecurity.

Partnership

International cooperation is one of key aspects in 
every cybersecurity strategy. Integration of countries 
within EU regulations creates new quality in national 
security as a whole and especially incybersecurity as 
a part. Poland and Bulgaria are members of different 
local international groups and in these places process 
of building of common security system is the most 
dynamic. 

First at all, Bulgaria is focused on closer integration 
with EU. Implementation of European law, for example 
GDPR regulation, will establish more effective 
partnership with EU’s subjects like Europol or Eurojust. 
Second benefit is better resilience of system, because 
if the system is the same in all Member States, in case 
of successful attack on one of the States, Bulgaria is 
able to see all details which were infective and improve 
security of own subjects. Example of such situation is 
large-scale cyberattack on Estonia in 2007. Creating 
and developing of new ideas of protection against 
such threats is also very good field for discussion and 
scientific cooperation between research institutions and 
academies in different countries. Similar background is 
for integration with NATO but only in cyberdefense. All 
these activities make Bulgaria’s goal of being specialist 
in cybersecurity possible to achieve.

Poland has the same ideas and goals related to 
EU and NATO as Bulgaria. As a result there is a good 
field for effective partnerships between these two 
countries. Poland is also focused on activities within V4 
group and in United Nations. crucial for Poland is also 
cooperation with countries of Baltic Sea. Poland wants 
to match to already existing projects and develop them 
like European CSIRT Network but also MISP and n6.

European Union in field of international 
partnerships provided joined exercises of Europol, 
Eurojusts and subjects from Member States. Very 
important is also partnership between EU and USA. 
United States are strategic partner for all Member 
States in field of security, especially in military aspect. 
At the same time cybersecurity develops very fast in 
USA. As a result it is opportunity for closer cooperation 
between Member States, European Union as a whole 
and United States. 

Conclusions

Cybersecurity is the newest field of national 
security. There are permanent discussions about new 
ways and solutions of increasing protection level in 
cyberspace. Result of such discussions are cybersecurity 
strategies of Bulgaria, Poland and European Union. 
In every document are different points of views, 
projects of solutions, ideas and propositions related 
to cybersecurity. Comparing of this documents shows 
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that there are common ideas and fields for effective 
international cooperation. In my opinion it is crucial 
to study strategies of other countries to see what 
else common projects are possible to conduct. Closer 
integration within European Union is one of key aspects 
of developing of security as a whole. In my opinion the 

most important task and goal for Poland and Bulgaria 
is implementation of EU’s law, active participation in 
joined exercises, building and developing of common 
informatics infrastructure and information exchange 
between research institutions and universities related 
to cybersecurity.
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Ensuring Electromagnetic Compatibility  
of Radio-electronic Means  

in Communications Centers
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Abstract: The article presents the results of the research on the ensuring of electromagnetic compatibility 
of radio-electronic means in communication sites. The technical bases of electromagnetic compatibility of radio-
electronic means were analyzed.

Key words: electromagnetic compatibility, radio-electronic, communication, radio receiver, antenna-feeder

At present, the innovations cover all aspects of 
the Armed Forces, as well as the modernization 
of the communications and telecommunications 

networks, which are the main means of managing the 
Armed Forces.

The rapid development of information technology 
in modern times requires from communications centers 
certain work on timely, accurate and confidential 
exchange of all types of information, further enhancing 
the effectiveness of its activities, as well as replacement 
of communication centers elements by means of 
modern requirements or re-processing electromagnetic 
compatibility and reconstruction of communication 
centers during modernization.

One of the most important problems in the 
deployment and operation of military-purpose 
field communication centers is the reconciliation 
of electromagnetic compatibility of modern radio-
electronic means with existing old radio-electronic 
means. Radio-electronic means is the ability to work 
without any disturbance under the influence of 
coincident electromagnetic interferences, without 
interfering with the radio-electronic means used by 
the others radio-electronic means.  As can be seen 
from this, the new radio electronic devices that have 
been commissioned should be positioned at the 
communication centers so that they do not create 
excessive barriers to their work with other high-
frequency electromagnetic fields. Radio-electronic 
units of military-purpose communication centers are 
composed of three main elements: radio transmitters, 
radio receivers and antenna-feeder devices. Radio 
transmitters generate, modulate and enhance high 
frequency currents. The radio receiver’s devices 
determine the electrical signals, strengthen the 
selection and strengthen it. Antenna-feeder devices, 
in turn, select electromagnetic dance in radio range 

assigned to it and transmit it to the spatial area by 
converting it into appropriate electrical currents. 
Each of these elements affects the electromagnetic 
compatibility separately.

Main parameters of the radio transmitting 
device affecting the electromagnetic compatibility 
are wave propagation power, spectrum width, carrier 
speed, working frequency band, transmitter stability, 
frequency (bandwidth), nonlinearity, as well as the level 
of additional irradiation etc. The main parameters of 
the radio receiver unit affecting the electromagnetic 
compatibility are its sensitivity, the working frequency 
range, the width of the discharge strip, the interval speed, 
the selectivity etc. One of the main factors affecting the 
electromagnetic compatibility of radio receiver device is 
that, it has channels for receiving different signals and 
noise. Antenna-feeder device solves the issues of radio 
frequency signals, polarization and phase selection. The 
parameters of the antenna-feeder device affecting the 
electromagnetic compatibility are a width of the routing 
diagram, a level of the petals, a working range etc. Most 
of these parameters are tactical-technical indicators of 
antenna-feeder, radio-receiver and radio transmitters. 

Thus, every radio electronic facility operated at the 
military-generated field communication intersections 
has many parameters and indicators that affect its 
electromagnetic compatibility. It is also important to ensure 
that normal operation of several different radio electronic 
facilities in one station remains a serious and crucial issue.

The technical bases of the analysis  
of electromagnetic compatibility  

of radio-electronic means

When analyzing electromagnetic compatibility 
of radio-electronic means, it is important to 
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know the factors affecting their interaction. 
First of all, there is a need for information on the 
characteristics of the radio transmitting device, 
such as radio obstacle or a source of useful signal. 
The radio frequency level of the radio receiver   
output depends significantly on the characteristics 
of the radio transmitting device (such as the type 
and strength of the transmitter transmitted in the 
reception zone). The level of radio barriers on the 
radio receiver’s output is substantially dependent on 
the directional properties of the antenna systems, 
the source of radio obstacle and the receptor, their 
compatibility in a specific area and the compression 
of the amplitude [1,2].

As the next important factor, the radio receiver 
has its own sensitivity, selectivity, and so on. It is 
possible to note some of its features. If the radio wave 
source and the receptor are located at a distance, 
with a large dimension and the average length of the 
interaction wave, then the characteristics of the radio 
wave propagation and the relief of the area should be 
taken into account.

Thus, it is important for electromagnetic 
compatibility to analyze and evaluate:

a) radiation characteristics of the radio transmitter;
b) acceptance characteristics of radio receiver 

device;
c) the characteristics of antenna systems;
d) mechanisms and characteristics of  interaction 

of the radio-electronic means.
Figure 1 shows conventional electromagnetic 

conditions around the radio technical device.
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Radio-electronic means electromagnetic 
compatibility techniques are based on the radio-
electronic means principles, data acquisition and 
processing techniques, first of all, in the radio-
electronic means construction and partly in the process 
of exploitation. They do not differ from deliberately 
created barriers, with useful alerts and barriers to 
information, spatial, frequency, time, etc., and based 
on the use of distinctions.

The technical methods of electromagnetic 
compatibility are as follows:

1. Reduce the sensitivity of the reception 

channels which are not based on the parameters of 
the irradiation, modulation parameters and type of 
signals, the selection of generators and amplifiers, the 
reduction of the power of extra and nonlinear beams;

2. Application of oriented antennas;
3. Reducing the radiation level of the side beams 

of the antennas with the directional diagram that 
affects the radio-electronic means;

4. Implementation of temporary selection 
schemes for pulse duration and recurrence frequency;

5. Synchronizing radio-electronic means startup 
interactions;

6. Determining the interrupted signal (by switching 
the selected impulses) and setting the alarm time;

7. Application of schemes compensating the 
barriers based on A1 and A2 signals in two different 
antennas by space (see figure 2).
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alarm time; 
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random obstacles. These barriers make it difficult for them to work or generally do not allow them 
to work together normally (for example, creating two interruptions between two non-synchronized 
radio-electronic means). 

Causes of electromagnetic compatibility problems: 
     1. An increase in the total number of electromagnetic compatibility working at the same time; 
     2. The frequency range used is very loaded and limited; 
     3. Increasing the power of the transmitters; 
     4. Increase the sensitivity of radio receiver devices to 10-12 ... 10-16 W; 

Fig. 2. The barriers compensation scheme based on 
the reception of signals in two different antennas by 

space: 1 - phase converter; 2 – attenuator; 3 - receiver.

The useful and obstructive signals that are 
passed through the A1 phase transmitter and the A2 
attenuator are transmitted to the collector. It can be 
achieved by compensating for phase interruptions and 
compensating for the signals generating obstacles by 
changing the amplitude of signals with the help of the 
attenuator. As a result, the receiver only receives useful 
signals.

Radio-electronic means technical requirements 
for the electromagnetic compatibility are as follows:

establishing tactical technical requirements for 
electromagnetic compatibility in the construction stage 
of radio-electronic means;

standardization of some of the radio-electronic 
means specifications (width of main transmission lines, 
transverse and non-transverse level of transmitters, 
constant transmitter frequency, sensitivity of 
transceivers without reference, directional diagram of 
the antennae side petals)

Electromagnetic compatibility conditions are 
generated during the construction of new equipment 
and construction of the radio-electronic means. These 
models, in turn, allow them to evaluate the expected 
levels of coincident obstacles and identify the locations 
of radio-electronic means, and their antenna systems. 
Checking the fulfillment of requirements and norms 
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aimed at ensuring the electromagnetic compatibility, 
as well as measuring the radio-electronic means, 
parameters are carried out with the help of a special 
controller.

Ensuring electromagnetic compatibility  
of radio-electronic means.

The mass use of different radio-electronic means 
leads to one another by the occurrence of random 
obstacles. These barriers make it difficult for them to 
work or generally do not allow them to work together 
normally (for example, creating two interruptions 
between two non-synchronized radio-electronic 
means).

Causes of electromagnetic compatibility problems:
1. An increase in the total number of 

electromagnetic compatibility working at the same 
time;

2. The frequency range used is very loaded and 
limited;

3. Increasing the power of the transmitters;
4. Increase the sensitivity of radio receiver devices 

to 10-12 ... 10-16 W;
5. Fully flawless of radio receiver transmitters and 

antenna installations;
6. Diagnostic control based on analogue and digital 

techniques, wide application of electronic controllers 

(microprocessors), which is a source of coincident 
barriers and at the same time, they are exposed to 
them.

Radio-electronic means, which causes 
coincidental barriers in the working process, is called 
an electromagnetic barrier source. Devices subject to 
coincidental barriers are called electromagnets. In the 
case of free waves, the level of obstacles depends on 
the strength of the barrier source, the distance between 
the barrier source and the obstacle receptor, the length 
of the barrier wave, and the parameters of the plunge 
environment [3,4,5].

Conclusion

Thus, based on the analysis, it is possible to 
conclude:

– when new radio-electronic means are included 
in communications sites then it should be take into 
account an electromagnetic compatibility;

– determination of electromagnetic conditions 
around radio electronic devices is the main task of 
electromagnetic compatibility;

– for evolution of electromagnetic compatibility, 
it is need to know: radiation properties of radio device, 
the properties of radio receiver, properties of antenna 
systems, wave propagation during mutual radio devices 
operation. 
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The Model of the RatIonally Deployment  
of ObservIng Systems 
A.A.Bayramov, E.N.Sabziev, Y.A.Nasibov

Abstract: In present paper the mathematical model of the rationally deployment of technical observing systems 
in mountainous terrain has been developed and offered. Using the rationally SCS number we can reduce a necessity of 
the service specialist number. Also, it accelerates comander’s correct decision making. The determination method of 
visibility level between selected terrain points has been developed. The assesment criterion of rationally deployment 
and the algorithm of fast solution have been offered.

Key words: supervisory control systems, mountainous terrain, rationally deployment, mathematical model, 3D 
vector data

The various types of electron-optical supervisory 
control systems (SCS) have been used in Armed 
Forces of many advanced countries. The mission of 

these SCS is to supervise day and night  enemy troops, 
technics and weapon systems, frontier intruders with 
high precision a great and middle distance [1-4].

With goal of optimal (rationally) SCS deployment 
in mountainous terrain by using of the digital altitude 
model of terrain the viewsheld analysis is possible to 
carry out [5]. This viewsheld analysis helps to select 
optimal points (posts) on the terrain. The SCS optimal 
deployment in mountainous terrain makes possibility 
to use rationally SCS number, because SCS has very 
much costs. Using the rationally SCS number we can 
reduce a necessity of the specialist number. Also, it 
accelerates comander’s correct decision making. The 
correct SCS deployment makes possibilities to take 
into account during monitoring such dead zones as 
runways or ravines. The correct SCS’s posts selection 
increases the visible areas and, in the same time, 
decreases invisible areas. The correct post’s points 
and rational number deployment help to observe and 
to detect many targets and movements on the terrain. 
Also, it helps us to eveal and to prevent  enemy 
subversive actions.

Taking into account above, in present paper the 
mathematical model of the rationally deployment of 
technical observing systems in mountainous terrain 
has been developed and offered. The determination 
method of visibility level between selected terrain 
points has been developed. The assesment criterion of 
rationally deployment and the algorithm of fast solution 
have been offered. 

For task solution the below method has been 
offered:

1) It is offered a net of terrain, the net point 
junctions are heights of the terrain;;

2) We adopt that arround of the each height  all 
point junctions  are a SCS deployment set;

3) We determine visible and invisible point’s sets 
for each selected SCS deployment point;

4) From set of the deployment point junctions we 
select deployment points for minimal (rational) SCS 
number determined maximum visible zones.

Some definitions

For analysis, let us use the 3D digital vector model 
of the terrain relief (fig. 1) [6]. We can see that this file 
has the values of elevations of the relief set in points 
of regular grid. There are four neighbours around 
of each relief’s points. For example, the points with 
knot’s number of , ,  and 

 are neighbours for point with  knot’s number 
of (i,j). 

Let us denote the height of relief in knot of (i,j) by 
h(i,j), It is obvious, we can take such 0xyz coordinate 
system that  
knots set is located parallel to 0x axis for each j, and 

 knots set is 
located parallel to 0y axis for each i, and h(i,j) elevations 
are indicated along 0z axis. The 0xy plane included 

 points, and let us call it as basic plane.    
Neighbour’s points are connected by straight 

lines, and in result, the 3D digital vector model of relief 
of the terrain is generated (fig. 1). These segments are 
called relief lines and their projections on side plane are 
called edges.

All these edges can be divided on two classes. Let 
us consider if the first numbers of connected , 

 knots of some edge are coincide then the 
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this edge belongs to P class. If the second numbers of 
connected ,  knots of some edge are 
coincide then the this edge belongs to M class.

Some definitions. 
 

For analysis, let us use the 3D digital vector model of the terrain relief (fig. 1) [6]. We can see that 
this file has the values of elevations of the relief set in points of regular grid. There are four neighbours 
around of each relief’s points. For example, the points with knot’s number of (𝑖𝑖𝑖𝑖 − 1, 𝑗𝑗𝑗𝑗), (𝑖𝑖𝑖𝑖 + 1, 𝑗𝑗𝑗𝑗), 
(𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑗𝑗𝑗𝑗 − 1) and (𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑗𝑗𝑗𝑗 + 1) are neighbours for point with  knot’s number of (i,j).  

Let us denote the height of relief in knot of (i,j) by h(i,j), It is obvious, we can take such 0xyz 
coordinate system that {(𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑗𝑗𝑗𝑗), (𝑖𝑖𝑖𝑖 ± 1, 𝑗𝑗𝑗𝑗), (𝑖𝑖𝑖𝑖 ± 2, 𝑗𝑗𝑗𝑗), … } knots set is located parallel to 0x axis for each j, 
and {(𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑗𝑗𝑗𝑗), (𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑗𝑗𝑗𝑗 ± 1), (𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑗𝑗𝑗𝑗 ± 2), … } knots set is located parallel to 0y axis for each i, and h(i,j) elevations 
are indicated along 0z axis. The 0xy plane included ℎ(𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑗𝑗𝑗𝑗) = 0 points, and let us call it as basic plane.     

 

   
Fig. 1. 3D digital vector model of the terrain’s relief. 

 
Neighbour’s points are connected by straight lines, and in result, the 3D digital vector model of 

relief of the terrain is generated (fig. 1). These segments are called relief lines and their projections on 
side plane are called edges. 

All these edges can be divided on two classes. Let us consider if the first numbers of connected 
(𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑗𝑗𝑗𝑗), (𝑖𝑖𝑖𝑖 ± 1, 𝑗𝑗𝑗𝑗) knots of some edge are coincide then the this edge belongs to P class. If the second 
numbers of connected (𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑗𝑗𝑗𝑗), (𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑗𝑗𝑗𝑗 ± 1) knots of some edge are coincide then the this edge belongs to M 
class. 

Let A and B are some knots. Let 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴,𝐵𝐵𝐵𝐵) is the projection of AB segment on the 0xy base plane. 
The edges set, the projection of which are crossed on the 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴,𝐵𝐵𝐵𝐵), is called incidental.  

Let us consider that for any i, j the relief in range of space quadrangle with (𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑗𝑗𝑗𝑗), (𝑖𝑖𝑖𝑖 + 1, 𝑗𝑗𝑗𝑗), 
(𝑖𝑖𝑖𝑖 + 1, 𝑗𝑗𝑗𝑗 + 1), (𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑗𝑗𝑗𝑗 + 1) knots has such shape that any two points of its boundary edges can be connected 
by line not crossed on relief plane. So, we consider that always the knots see each other in range such 
space quadrangle. 

 
The task determination. 

 
We consider that 3D map of terrain relief is presented in vector form, that is, for considered terrain 

the ℎ(𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑗𝑗𝑗𝑗) heghts are set in (i,j) knots. Let the necessary be search terrain’s zones are known and connected 
to (i,j) knots. Let us consider that the possible knots of SCS installation are marked.    

It is obvious, in the range of each observation place the most suitable observation point can be 
selected. For example, if the observation of nearest lowland is priority then the observation point can be 
placed nearer to observed points. However, if the observation of far lowland is priority then the 
observation point can be placed in highest point, etc. Therefore, we can adopt that observation points set 

Fig. 1. 3D digital vector model of the terrain’s relief.

Let A and B are some knots. Let  is the 
projection of AB segment on the 0xy base plane. The 
edges set, the projection of which are crossed on the 

, is called incidental. 
Let us consider that for any i, j the relief in 

range of space quadrangle with , , 
,  knots has such shape that 

any two points of its boundary edges can be connected 
by line not crossed on relief plane. So, we consider that 
always the knots see each other in range such space 
quadrangle.

The task determination

We consider that 3D map of terrain relief is 
presented in vector form, that is, for considered terrain 
the  heghts are set in (i,j) knots. Let the necessary 
be search terrain’s zones are known and connected to 
(i,j) knots. Let us consider that the possible knots of SCS 
installation are marked.   

It is obvious, in the range of each observation 
place the most suitable observation point can be 
selected. For example, if the observation of nearest 
lowland is priority then the observation point can 
be placed nearer to observed points. However, if 
the observation of far lowland is priority then the 
observation point can be placed in highest point, etc. 
Therefore, we can adopt that observation points set is 
grouped around of N separate high-altitude knots. Let 
they are called initial knots. In real conditions usually 

.
It is required to deploy n SCS (n < N) on the 

terrain that they would provide the maximum range 
of observation zone. Not intersection the line segment 
connecting A and B points on the relief plane is condition 

of visibility B point from A point. That is, if AB segment 
is placed above all incidental edges then A point see B 
point (see fig. 2).

is grouped around of N separate high-altitude knots. Let they are called initial knots. In real conditions 
usually 𝑁𝑁𝑁𝑁 ≤ 10. 

It is required to deploy n SCS (n < N) on the terrain that they would provide the maximum range of 
observation zone. Not intersection the line segment connecting A and B points on the relief plane is 
condition of visibility B point from A point. That is, if AB segment is placed above all incidental edges 
then A point see B point (see fig. 2). 

 
Fig. 2. The condition then A point see B point. 

 
The next method for solution this task is offered: 

• Development of ℘ procedure for the each other visibility checkup of two given knots;  
• By application of ℘ procedure for each A knot from the set of possible SCS deployment 

places to determine the set of visible and invisible points in range of technics possibilities of 
SCS; 

• Assessment of visibility level of zone and determination of the most suitable SCS 
deployment in the set of initial knots; 

• Improvement of computed solution by variation of knots in the range of group.  
 

Development of the ℘ procedure. 
 
The task of investigation of B point visibility from A point can be turn into next subtasks:  
(I)    Determination of the incidental edges set;  
(II) Assessment of the spatial deployment of AB segment and incidental edges.  
Let us consider task (I). It is obvious, the incidental edges set can be presented in form of sets sum 

of incidental edges of P and M classes. Let mark these sets in ℳ𝑃𝑃𝑃𝑃 and ℳ𝑀𝑀𝑀𝑀 forms.  
Let A and B knots have (𝑖𝑖𝑖𝑖𝐴𝐴𝐴𝐴, 𝑗𝑗𝑗𝑗𝐴𝐴𝐴𝐴, ℎ𝐴𝐴𝐴𝐴) and (𝑖𝑖𝑖𝑖𝐵𝐵𝐵𝐵 , 𝑗𝑗𝑗𝑗𝐵𝐵𝐵𝐵, ℎ𝐵𝐵𝐵𝐵) coordinates, respectively, where 𝑖𝑖𝑖𝑖𝐴𝐴𝐴𝐴, 𝑗𝑗𝑗𝑗𝐴𝐴𝐴𝐴, 𝑖𝑖𝑖𝑖𝐵𝐵𝐵𝐵, 𝑗𝑗𝑗𝑗𝐵𝐵𝐵𝐵 are 

integer numbers. 
Below there is an equation of the line connected A and B points on the 0xy side plane [7,8]: 

 𝑦𝑦𝑦𝑦−𝑗𝑗𝑗𝑗𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑗𝑗𝑗𝑗𝐵𝐵𝐵𝐵−𝑗𝑗𝑗𝑗𝐴𝐴𝐴𝐴

= 𝑥𝑥𝑥𝑥−𝑖𝑖𝑖𝑖𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑖𝑖𝑖𝑖𝐵𝐵𝐵𝐵−𝑖𝑖𝑖𝑖𝐴𝐴𝐴𝐴

. (1) 
The coordinates of knots can be calculated on the base of equation (1).  
Let assume  𝑗𝑗𝑗𝑗𝐴𝐴𝐴𝐴 ≠ 𝑗𝑗𝑗𝑗𝐵𝐵𝐵𝐵. Let ∆𝑦𝑦𝑦𝑦= 1 if 𝑗𝑗𝑗𝑗𝐴𝐴𝐴𝐴 < 𝑗𝑗𝑗𝑗𝐵𝐵𝐵𝐵, and ∆𝑥𝑥𝑥𝑥= −1 if 𝑗𝑗𝑗𝑗𝐴𝐴𝐴𝐴 > 𝑗𝑗𝑗𝑗𝐵𝐵𝐵𝐵.  
Denote the integer part of  

 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝑖𝑖𝑖𝑖𝐵𝐵𝐵𝐵−𝑖𝑖𝑖𝑖𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑗𝑗𝑗𝑗𝐵𝐵𝐵𝐵−𝑗𝑗𝑗𝑗𝐴𝐴𝐴𝐴

(𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝑗𝑗𝑗𝑗𝐴𝐴𝐴𝐴), (2) 
by 𝛽𝛽𝛽𝛽(𝑗𝑗𝑗𝑗). It is gotten from (1) when  𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝑗𝑗𝑗𝑗. Then ℳ𝑃𝑃𝑃𝑃 set will be:  
 ℳ𝑃𝑃𝑃𝑃 = ���𝛽𝛽𝛽𝛽(𝑗𝑗𝑗𝑗𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝑘𝑘𝑘𝑘∆𝑦𝑦𝑦𝑦), 𝑗𝑗𝑗𝑗𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝑘𝑘𝑘𝑘∆𝑦𝑦𝑦𝑦�, �𝛽𝛽𝛽𝛽�𝑗𝑗𝑗𝑗𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝑘𝑘𝑘𝑘∆𝑦𝑦𝑦𝑦� + 1, 𝑗𝑗𝑗𝑗𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝑘𝑘𝑘𝑘∆𝑦𝑦𝑦𝑦��, 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 1,2, … ,𝑘𝑘𝑘𝑘𝑦𝑦𝑦𝑦�,  
here 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑦𝑦𝑦𝑦 = (𝑗𝑗𝑗𝑗𝐵𝐵𝐵𝐵 − 𝑗𝑗𝑗𝑗𝐴𝐴𝐴𝐴)/∆𝑦𝑦𝑦𝑦.  

Fig. 2. The condition then A point see B point.

The next method for solution this task is offered:
Development of  procedure for the each other 

visibility checkup of two given knots; 
By application of  procedure for each A knot 

from the set of possible SCS deployment places to 
determine the set of visible and invisible points in range 
of technics possibilities of SCS;

Assessment of visibility level of zone and 
determination of the most suitable SCS deployment in 
the set of initial knots;

Improvement of computed solution by variation 
of knots in the range of group. 

Development of the  procedure

The task of investigation of B point visibility from 
A point can be turn into next subtasks: 

(I)    Determination of the incidental edges set; 
(II) Assessment of the spatial deployment of AB 

segment and incidental edges. 
Let us consider task (I). It is obvious, the incidental 

edges set can be presented in form of sets sum of 
incidental edges of P and M classes. Let mark these sets 
in  and  forms. 

Let A and B knots have  and 
 coordinates, respectively, where , 

 are integer numbers.
Below there is an equation of the line connected A 

and B points on the 0xy side plane [7,8]:

  .   (1)

The coordinates of knots can be calculated on the 
base of equation (1). 

Let assume  . Let  if , and 
 if . 

Denote the integer part of 

,

by  It is gotten from (1) when  . Then 

 set will be: 
 

(2)
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here . 

If   then  and   set will be in 

form
 

 
Let assume . Also we take  if , 
and  if . 

Denote the integer part of 

,

by . It is gotten from (1) when . 
Then  set will be in form: 
 

, 
here . 

If  then  and  set will be in 
form

 
 

The  set of all incidental edges will be a sum 
of the incidental edges of P and M classes, that is 

. 
Now, let consider task (II). First of all, let order 

elements of  set by serially number and dispose 
from A to B knots. Let incidental edges have numbers 
of . The coordinates of the crossing 
points of incidental edges on the (1) line are determined 
by (2) and (3) equations in dependence on class of its 
belonging. Let this point has  coordinates. 
Le t denote the knots coordinates of k incidental 
edge by  and , respectively, and 
appropriate relief points by  and 

, respectively. Then, there is an 
equation of relief’s line connecting these knots

 ,

And there is an equation of line connecting A and 
B peaks 

 .

In concordance with above described method, 
there is not a visibility between A and B peaks if for 
some k the line (4) in range of appropriate incidental 
edge will be located above the line (5). Therefore, for 
clarification of visibility conditions between A and 
B peaks it is necessary to investigate for all k mutual 
alignment of these lines in indicated ranges.

Let denote the values of z calculated in base point 
 from (4) and (5), respectively, by  and . 

Then, It is obvious, there is not a visibility between A 

and B peaks if for any k there is . And there is 
a visibility between A and B peaks if for all k=1,2,…,k0 
there is .

The criterion of the zone observability

Let denote the set points of under obligatory 
observation terrain zones by . 

As stated above, the observation set points will 
be grouped around separate altitude knots of  

, which are taken as initial knots. 
Let  are set knots, which can be observed from 

 knot in the case of ideal flat relief, the ranges of 
which only are depended on technical characteristics 
of observation devices. By use  procedure for each 
initial knot of  we will get  sets. 

The various tasks are set when devices are placed. 
Let consider two examples of these tasks.

Task 1. To deployment SCS such way that to 
embrace widest zone observation.

In this case, we can take a following functional as 
the assessment criterion of zone observation   range:

 
 

Here: , , ...,  are serial numbers of taken 
 sets in number n,  is a measure of  set. 

As far as, all considered sets are limited and 
discrete then an operator  is a number of 
elements of appropriate set.

Task 2. To deployment SCS such way that to 
embrace widest zone required observation.

In this case, we can take a following functional as 
the assessment criterion of zone observation   range: 

 
 

Rationally solution search

Thus, first of all, by application of  procedure 
all sets included in functional are described. Then, 
by the method of , , ...,  exhaustion,  
is calculated and the most suitable is determined.  
At this time, the number of all various observation 
devices on the initial peaks can be calculated as in 
combination N with n [9]:

 ,

Here:  is a number of initial knots,  is a number 
of observation devices. In real case, usually  
and  or , therefore, at this stage the total 
number of calculations is £ 240.

Further, by varying knots in the range of ,  
, ...,  groups we can improve obtained solution.

It is obvious, that from the point of view of 
mathematics it is possible to prove that in common case 
such algorithm not leads to potimal solution. However, 
in practice such solution is satisfactory. Therefore, this 
solution is called rationally.

(3)

(4)

(5)

,

.
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Conclusion
In paper the mathematical model of the rationally 

deployment of technical observing systems in 
mountainous terrain has been developed and offered. 

The method of determination of the visibility between 
peaks points is developed. The criterium of assesment 
of the optimal deployment and the fast algorithm of 
task solution are offered. 
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